
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
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ฝา่ยวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.



“การคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 และการ
เปิดประเทศ ส่งผลต่อ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกจิ
ประเทศ รวมท้ัง MSME 
ในไตรมาสสุดท้ายของปี
อย่างมีนัยส าคัญ”
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ฟื้ นตัวค่อนข้างเร็ว: แม้ว่าจะชะลอตวัลงจากไตรมาสที่ 
3 แต่กลับได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่
ส าคัญที่สุด คือ “โครงการคนละคร่ึง” ซ่ึงกลับมาเร่ิมอีกคร้ัง
ในไตรมาสนี้ไปจนถึงส้ินปี

MEs

SEs

Micro

ฟื้ นตัวช้า: ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ระลอกที่ 3 ท าให้ธุรกิจหลายประเภทขาด
รายได้และขาดเงินทุนหมุนเวยีน

ฟื้ นตัวได้เร็ว: พ้ืนฐานทางการเงินทีแ่ข็งแกร่ง ท าให้
ธุรกิจสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือสถานการณ์ได้ และยังมี
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกของประเทศที่กลับมา
เติบโตได้ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี

GDP MSME ไตรมาสท่ี 4/2564 และท้ังปี 2564

MSME

ขยายตัวเร่งขึ้น
จากไตรมาสก่อนที่
ขยายตัว 0.2%

GDP ไทย

+1.9%

GDP MSME ไตรมาสที่ 4/2564

มีมูลค่า

1,505,349 ลบ.

คิดเปน็

35.0%
ของ GDP รวม

มีแนวโน้มฟื้ นตัวในเกือบทุกสาขาธุรกิจ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยเฉพาะสาขา

ที่พักแรมและร้านอาหาร และสาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ

คลายมาตรการล็อกดาวน์ การเปดิประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งโครงการคน

ละคร่ึงและเราเที่ยวด้วยกัน ในช่วงปลายป ีซึ่งสอดคล้องกับจ านวนการจ้างงานในสาขา

ธุรกิจดังกล่าว ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 ก.พ. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว. 3



ภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ MSME ปี 2564

ปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

ของ MSME ทั้งป ี2564 

ปัจจัยด้านลบ
• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะสายพันธ์ุเดลต้าซ่ึงแพร่ระบาดรวดเร็วและมีความรุนแรง

ของอาการมากกว่าสายพันธ์ุอ่ืนๆ

ปัจจัยด้านบวก
• การกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในประเทศ ซ่ึง

เป็นไปตามเป้าหมาย 

100 ล้านโดส

• การคลายมาตรการล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ ส่งผลให้ 

GDP MSME ไตรมาสสุดท้ายขยายตัวได้ถึง 3.5%

• การกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของประชาชน ส่งผลต่อ

การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจประเทศอย่างมี

นัยส าคัญ

• ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณก์ารแพร่

ระบาดระลอกใหม่ได้พอสมควร ดังน้ัน ผลกระทบจากการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ในปี 2564 จึงมีความรุนแรงน้อยกว่าการแพร่

ระบาดครั้งแรกในปี 2563

GDP MSME ปี 2564

ขยายตัว 3.0%
สูงกว่าที่ สสว. ประมาณการ
ไว้ที่ 2.4% ณ ธ.ค. 64

ขณะที่ GDP ประเทศ
ขยายตัว 1.6%

มูลค่า 5,602,743 ลบ.

คิดเป็น 34.6%
ของ GDP รวม

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 ก.พ. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

สสว. ประมาณการ
GDP MSME ปี 2565

ขยายตัว

3.5%-4.9%
(ณ 7 ก.พ. 65)
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ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุดในช่วงแรกของการแพร่ระบาดตั้งแต่ป ี2563 แต่ธุรกิจ
สามารถฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนและใช้เงินลงทุนไม่มากนัก
ผู้ประกอบการมีการปรับตัว ทั้งการด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ การลดค่าใช้จ่าย หรือปรับเปลี่ยนไป
ท าธุรกิจอื่นๆ อีกทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่ภาครัฐด าเนินการเปน็ระยะๆ ยังช่วยสนับสนุนธุรกิจ 
Micro โดยตรง

ภาพรวมสถานการณ์ของ MSME ปี 2564 ตามขนาดธุรกิจ

M

S

ME

สัดส่วน 
GDP MSME 
ต่อ GDP รวม
ในปี 2564

เท่ากับ 34.63% 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

0.47%

GDP MSME Share by size (%)

GDP MSME Growth by size (yoy%)

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในด้านทุนหมุนเวียนกิจการ แม้ว่าจะ
ได้รับการผ่อนผันในการช าระหนี้เดิมจากธนาคารต่างๆ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินกิจการต่อ เนื่องจากผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงโควิด-19 รวมทั้งธนาคารเพ่ิม
ความระมัดระวังในการให้สินเช่ือ ท าให้ธุรกิจขนาดย่อมฟื้ นตัวได้ช้าผู้ประกอบการบางส่วนจ าเปน็ต้องขาย
สินทรัพย์ หรือเลิกจ้างแรงงานเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอด

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 น้อยกว่า Micro และ SEs เนื่องจากมีความมั่นคงทางการเงิน
รวมทั้งมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปจัจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกทั้งของประเทศและ
ของ MSME ที่ในป ี2564 ขยายตัวได้ถึง 17.1% และ 18.3% ตามล าดับ (เหรียญสหรัฐ) จึงท าให้ธุรกิจ
ขนาดกลางฟื้ นตัวได้เร็วที่สุดในกลุ่ม MSME 

ธุรกิจขนาดกลาง 
ยังสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้
ดีกว่า เม่ือเทียบ
กับ SEs และ 

Micro ท่ีมีshare 
ต่อ GDP ลดลง

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 21 ก.พ. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณแ์ละเตอืนภยัทางเศรษฐกจิ สสว. 5



ส าหรับ GDP MSME รายสาขาธุรกิจ MSME ในปี 2564 พบว่า มีการฟื้ นตัวจากในปี 2563 เกือบทุกสาขา โดยในบางสาขาธุรกิจจะยังมีมูลค่า GDP ลดลง แต่เป็นการ
ลดลงท่ีน้อยกว่าในปีก่อน แม้ว่าในปีน้ีจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุเดลต้า ท่ีมีความรุนแรงของอาการและแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็เป็นวงกว้าง ต้ังแต่
ช่วงปลายไตรมาสแรกต่อเน่ืองไปจนถึงไตรมาสสุดท้ายของปี แต่การเร่งกระจายการฉีดวัคซีนโควิดในช่วงครึ่งปีหลังได้ตามเป้าหมาย ท าให้ภาครัฐสามารถผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์และเปิดประเทศได้เรว็ ซ่ึงส่งผลต่อ GDP ในไตรมาสสุดท้ายอย่างเห็นได้ชัด

GDP MSME Growth by sector (yoy%)

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 21 ก.พ. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณแ์ละเตอืนภยัทางเศรษฐกจิ สสว.

ภาพรวมสถานการณ์ของ MSME ปี 2564 ตามสาขาธุรกิจ
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ภาพรวมสาขาธุรกิจ MSME ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565

สาขาธุรกิจ MSME ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง
หรือมีแนวโน้มฟื้ นตัวในปี 2565

เติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้าในรูปแบบออนไลน์ จากการ
จ ากัดการเดินทางเพ่ือปอ้งกันโควิด-19 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางที่สูงขึ้นจากราคาน ้ามัน รวมทั้งการ work from 
home ที่จะกลายเปน็ new normal ต่อไปข้างหน้า โดย
คาดว่าในป ี2565 GDP MSME สาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
จะขยายตัวระหว่าง 3.4% – 4.6%

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง

ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ มีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาน ้ามันและ
ภาวะเงินเฟอ้ทั่วโลก รวมทั้งความต้องการสินค้าในกลุ่มอาหาร
ที่ยังคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก 
(โอมิครอน) ที่ยังแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายๆ ประเทศ 
ท าให้ธุรกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่มีการส่งออก

ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรปู

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่
ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาและสถานที่ท างาน แต่คาดว่าจะสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ภายในคร่ึงแรกของป ี
ซึ่งจะท าให้ธุรกิจกลับมาฟื้ นตัวได้ นอกจากนี้ ในกลุ่มคนท างาน
รุ่นใหม่ ยังมีแนวโน้มที่จะเช่าที่พักมากกว่าการซื้ออสังหาฯ เปน็
ของตนเอง เนื่องจากมองว่าการก่อหนี้ระยะยาวเปน็ภาระ

ธุรกิจให้เช่าหอพัก/อะพาร์ตเมนต์

ปจัจัยสนับสนุนมาจากการคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่ไตรมาส
สุดท้ายของปกี่อน และแม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของ“โอมิ
ครอน” แต่ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ยังสามารถปรับตัวและ
ด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยเฉพาะในรูปแบบ Food delivery 
ที่มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มค่อนข้างสูง

ธุรกิจร้านอาหาร

ยังคงเติบโตตามการขยายตัวของภาคการค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ทั้งในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภค และ Food 
delivery โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ มีการจัดโปรโมช่ัน
และส่วนลดอย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจขนส่งสินค้า

ปจัจัยสนับสนุนจากโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของ
รัฐ รวมทั้งแนวโน้มการปรับปรุงที่พักอาศัยจากการ work 
from home ท าให้คาดว่าในป ี2565 GDP MSME สาขา
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะขยายตัวระหว่าง 4.0% – 5.0%

ธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง
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2022F

COVID-19

Oil Price

Rus-Ukr

“การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 สายพันธุ์

โอมิครอน ภาวะเงินเฟอ้
และสถานการณ์สู้รบ
ระหว่าง รัสเซีย-ยูเครน
จะเป็นตัวแปรส าคัญ
ต่อการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจ MSME ไทย
ในช่วงคร่ึงแรกของปีนี้”
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การประมาณการ GDP MSME ปี 2565

สมมติฐานที่ 2 สถานการณ์ปกติ (Normal Case Scenario)

• ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19 อาทิ 

การแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์

• ความไม่แน่นอนของมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ

• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐลา่ช้า

• การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนชะลอตัวลง

• ปัญหาทางด้านการผลิต

• ปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตและโลจสิติกส์

+ 3.5 %
ประมาณการ 

ณ 29 พ.ย. 64 + 3.2%

3.4% 4.2% 4.2% 2.3% -6.1% 1.3%

5.7% 7.1% 5.5% 3.1% -9.1% 2.9%

3.5 - 4.5%

3.5 - 4.9%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2559 2560 2561 2562 2563 9M-2564 2565F

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME และ GDP ประเทศ 

ปี 2559 - 2565

GDP ประเทศ

GDP MSME

ประมาณการ GDP MSME ปี 2565 จ าแนกตาม
สมมติฐาน และกลุ่มธุรกิจ

MSME by sector
สมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2

%YoY %YoY

GDP MSME + 4.9 + 3.5

ภาคการเกษตร + 4.6 + 3.4

ภาคการผลิต + 4.6 + 3.4

ภาคการก่อสร้าง + 5.0 + 4.0

ภาคการค้าส่งค้าปลีก + 4.6 + 3.4

ภาคการบริการ + 5.5 + 3.8

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ท่ีมา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ณ วันท่ี 15 พ.ย. 64 และ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 28 ม.ค. 65

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐานที่ 1: สถานการณ์ดี (Best Case Scenario)

• การฟื้ นตัวอย่างต่อเน่ืองของอุปสงค์โลก

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2565 

ไม่เกิดการกลายพันธุ์ในอนาคต

• ภาคการท่องเท่ียวฟื้ นตัวภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติผ่านระบบ Test & Go อีกครั้ง

• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามแผน

• อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวดีข้ึน

• ภาคเอกชนลงทุนมากข้ึนตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ

+ 4.9 %
ประมาณการ 

ณ 29 พ.ย. 64 + 5.4%
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME อื่นๆ

คณะผู้จัดท า GDP MSME รายไตรมาส

• GDP MSME รายไตรมาส

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา

นักวิชาการ SMEs 5

nattakrit@sme.go.th

• การประมาณการ GDP MSME

นายพศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย

นักวิชาการ SMEs 4 

pasut@sme.go.th
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