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GDP MSME ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 
และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ MSME ในปี 2564 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP MSME) ไตรมาส       
ที่สี่ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.1 โดยลดลงน้อยกว่าไตรมาสก่อนที่ลดลงร้อยละ 9.2 มีมูลค่า 1,421,127.9       
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวมทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 34.3 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากสัดส่วนร้อยละ 34.2 
ในไตรมาสที่แล้ว ขณะที่ GDP ของประเทศตามการประกาศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ลดลงร้อยละ 4.2 

โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดวิสาหกิจ พบว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ยังคงได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุด คือลดลงร้อยละ 10.8 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ลดลงร้อยละ 7.7 และวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) ลดลงร้อยละ 5.8 ซึ่งเป็นการ
ลดลงที่น้อยกว่าไตรมาสก่อน 

ในด้านสาขาธุรกิจของ MSME ที่มี GDP ลดลง ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจบริการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ที่ลดลงร้อยละ 35.2 ธุรกิจขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า ที่ลดลงร้อยละ 21.1 และ ธุรกิจบริการด้านศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ลดลงร้อยละ 
7.3 ขณะที ่GDP MSME ในธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก ลดลงร้อยละ 3.1 ธุรกิจการผลิต ลดลงร้อยละ 0.7 
และ ธุรกิจการก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.3 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 ก.พ. 64 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส าหรับ GDP MSME ในสาขาธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจบริการข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร ขยายตัวร้อยละ 5.7 และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขยายตัวร้อยละ 1.3 
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ในส่วนของภาพรวมสถานการณ์ของ MSME ในปี 2563 พบว่า ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นมา 
หลายสาขาธุรกิจมีการฟ้ืนตัวอย่างเห็นได้ชัด เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ 
รวมทั้งผลจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น มาตรการพักช าระ
หนี้ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า หรือ soft loan มาตรการลดรายจ่ายให้ธุรกิจ เช่น การลดค่าน้ าค่าไฟ การลดเงิน
สบทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในไตรมาสสุดท้าย คือ 
โครงการคนละครึ่ง ที่มีส่วนช่วยส าคัญในการฟ้ืนตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจรายย่อย (Micro) ที่    
เห็นว่าได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวมากที่สุด ในขณะที่ธุรกิจภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่งบุคคล หรือ ธุรกิจด้านบันเทิงและสันทนาการต่างๆ ยังคงฟื้นตัวได้ช้า จากการที่
นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่กลับเข้ามา รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปีซึ่งปกติจะ
เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว จากปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยด้านลบข้างต้น ส่งผลให้ GDP MSME ปี 2563 ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 9.1 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 9.7 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 

ในด้านการส่งออกของ MSME ในปี 2563 มีมูลค่า 7,178,494.0 ล้านบาท และเมื่ออยู่ในรูป   
ดอลลาร์สหรัฐ จะมีมูลค่า 27,064.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงเท่ากับร้อยละ 17.3 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกของต่อการส่งออกรวมเท่ากับร้อยละ 11.7 ทั้งนี้ ตลาดส่งออกหลักของ MSME ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น 
และ สหภาพยุโรป มีการปรับตัวลดลง มีเพียงตลาดสหรัฐที่ขยายตัวได้ร้อยละ 38.6 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 ก.พ. 64 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 



GDP MSME Q4 2020                                                                                                                  3 | 4  
 

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของ MSME ในปี 2564 

ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ    
ซึ่งเป็นการระบาดรอบใหม่ โดยตัวเลข GDP MSME ที่คาดไว้นี้ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าประเทศไทยจะสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้ โดยใช้เวลาไม่นานนัก คือไม่เกิน 2 เดือน และการแพร่ระบาดอยู่ในวงจ ากัด ซึ่งแต่ละ
พ้ืนที่อาจจะมีมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้หากแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
GDP MSME มากกว่าที่ประเมินไว้ โดย สสว. ประเมินว่าเศรษฐกิจ MSME ไทยในปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ช้าๆ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ท าให้ครึ่งปี
แรกอาจเติบโตอย่างช้า แต่จากการที่ไทยป้องกันโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในครึ่งปีหลังจะ
เติบโตได้เร็วขึ้น ซึ่งจากการประมาณการ GDP MSME ของ สสว. โดยใช้ MSME IO Table และ Macro Model 
คาดว่า GDP MSME ปี 2564 จะเติบโตร้อยละ 4.1 – 4.8 ซึ่งเป็นตัวเลขการฟ้ืนตัวที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากการ
ประเมินก่อนหน้านี้ ที่คาดว่าจะอยู่ระดับร้อยละ 3.0 - 5.0 ถึงแม้มีการปรับลดการคาดการณ์ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติลง แต่คาดว่าจะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564  

นอกจากนี้ยังเป็นผลจากการขยายตัวของการบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดีขึ้นจากการกระตุ้น
การใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการส าคัญต่างๆ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น อีกท้ังในภาคการลงทุน
ของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุนในภาครัฐที่เติบโตมากขึ้น ส่วนภาคการส่งออกและการน าเข้าของ 
MSME ไทยมีทิศทางขยายตัวได้ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มทั้งปีจะขยายตัว จากเดิม GDP MSME ปี 2563 ที่ประมาณ
การไว้อยู่ที่ 5.745 ล้านล้านบาท ขยายตัวมาอยู่ที่ 5.981 ล้านล้านบาท โดยเป็นการขยายตัวของ GDP ภาค
การเกษตร ประมาณร้อยละ 3.47 GDP ภาคการผลิต ขยายตัวร้อยละ 4.09 GDP ภาคการก่อสร้างขยายตัว    
ร้อยละ 7.58 GDP ภาคการค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 4.07 และ GDP ภาคการบริการขยายตัวร้อยละ 3.76 
โดยสาขาในภาคการผลิตที่มีอัตราเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ คือ สาขาการผลิตอาหารแปรรูป สาขาการผลิต
เครื่องประดับ ส่วนสาขาในภาคการบริการที่มีอัตราเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ เช่น สาขาการขนส่ง สาขาบริการ
โรงพยาบาล สาขาบริการทางการแพทย์และอนามัย เป็นต้น 

ตารางที่ 1 ประมาณการ GDP MSME จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
GDP MSME by sector Growth (yoy%) 

GDP MSME 4.1 – 4.8 

- ภาคการเกษตร  3.47  

- ภาคการผลิต  4.09  

- ภาคการก่อสร้าง  7.58  

- ภาคการค้าส่งคา้ปลีก 4.07  

- ภาคการบริการ 3.76 

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ตารางที่ 2 สมมติฐานเพ่ือใช้ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ปี 2564 

สมมติฐาน 
ประมาณการ ปี 2564 

ณ ธ.ค. 63 ณ ก.พ. 64 

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME       3.0% - 5.0% 4.1% - 4.8% 

การลงทุนรวม             6.6% 6.5% 

  - เอกชน                        4.2% 4.9% 

  - รัฐบาล         12.0% 7.9% 

การบริโภคเอกชน             2.4% 2.8% 

การอุปโภคภาครัฐบาล              4.7% 5.1% 

ส่งออกสินค้า             4.5% 3.6% 

น าเข้าสนิค้า     3.0% 5.0% 

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 15 ก.พ. 64 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 

 ณัฏฐกฤติ นิธิประภา โทร. 0-2298-3046 
 รัชพล เตชะพงศกิต โทร. 0-2298-3049 


