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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) เด่ำอนิมิถุุนิายนิ 2563 เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ 
SME 2,582 ราย จัาก 27 จัังหวัดำในิ 6 ภู้มิภูาค พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ประเทำศเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.3 สะทำ�อนิภูาพรวมภูาวะธุุรกิจั SME ปรับ
ตััวดีำข้้�นิจัากเด่ำอนิทีำ�ผู่้านิมา โดำยเป็นิผู้ลจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการระยะทีำ� 3 และ 4 ทำำาให�สถุานิประกอบการเก่อบทัำ�งหมดำเริ�มเปิดำกิจัการไดำ� และเกิดำ
ความคล่องตััวในิการเดิำนิทำางภูายในิประเทำศ และสถุานิการณ์์วิกฤตัโควิดำ-19 ในิประเทำศก็คลี�คลายลงอย่างมาก ทำำาให�ประชาชนิดำำาเนิินิชีวิตัและออก
มาจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัข้ยายตััวในิทุำกสาข้าธุุรกิจั และทุำกภู้มิภูาค

ในเดืือนมิิถุุนายน 2563 ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในรุะดัืบปรุะเทศปรัุบเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามิาอย่้ที� 49.3 เน่ิ�องจัาก
องค์ประกอบดำ�านิปริมาณ์การผู้ลิตั การค�าและบริการ คำาสั�งซ่ื้�อ กำาไร การลงทุำนิ และการจั�างงานิ ปรับเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.1 50.0 49.7 49.5 
และ 48.4 ตัามลำาดัำบ อย่างไรก็ตัามองค์ประกอบดำ�านิการจั�างงานิและการลงทุำนิเพิ�มข้้�นินิ�อยเม่�อเทีำยบกับองค์ประกอบดำ�านิอ่�นิ ๆ สะทำ�อนิให�เห็นิถุ้ง
การพยายามควบคุมตั�นิทุำนิข้องกิจัการหลังการเผู้ชิญวิกฤตัฯในิช่วงทีำ�ผู่้านิมา นิอกจัากนัิ�นิองค์ประกอบดำ�านิตั�นิทุำนิก็ลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 47.0 จัากความ
กังวลในิประเด็ำนิตั�นิทุำนิสินิค�า เป็นิสำาคัญ โดำยภูาคการผู้ลิตั ภูาคการค�า และภูาคบริการ มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ในิเด่ำอนินีิ�เพิ�มข้้�นิมาอย่้ทีำ�ระดัำบ 49.9 
48.7 และ 49.4 ตัามลำาดัำบ โดำยเฉพาะสาข้าทีำ�เกี�ยวข้�องกับการเดิำนิทำางภูายในิประเทำศมีการปรับตััวดีำข้้�นิอย่างมากเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า อาทิำ
เช่นิ บริษัทำจัำาหน่ิายตัั�วสายการบินิ และบริการข้นิส่งผู้้�โดำยสาร (ไม่ประจัำาทำาง) ทีำ�มียอดำจัำาหน่ิายตัั�ว และการใช�บริการเดิำนิทำางเพิ�มข้้�นิ รวมไปถุ้งบริการ
ข้นิส่งสินิค�า เพราะการผู่้อนิปรนิมาตัรการระยะทีำ� 4 โดำยเฉพาะการยกเลิกเคอร์ฟิิวทีำ�ช่วยลดำอุปสรรคการเดิำนิทำางภูายในิประเทำศลงเป็นิอย่างมาก 
อย่างไรก็ตัาม แม�ทุำกสาข้าจัะมีการปรับตััวดีำข้้�นิ แต่ัเก่อบทุำกสาข้ายังมีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ตัำ�ากว่าค่าฐานิ 50 ทำำาให�ยังควรติัดำตัามสถุานิการณ์์ SME 
อย่างใกล�ชิดำ

สำาหรัุบดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย่้ที�รุะดัืบ 62.5 ปรัุบเพิิ่�มิข้ึ้�นเล็็กน�อยจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 60.6 เน่ิ�องจัาก
ผู้้�ประกอบการส่วนิใหญ่เห็นิสถุานิการณ์์ในิปัจัจุับันิปรับตััวดีำข้้�นิ และการออกมาตัรการ “เทีำ�ยวปันิสุข้” ข้องภูาครัฐจัะใช�กระตุั�นิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวในิ
อนิาคตั ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์แนิวโนิ�มการจัำาหน่ิายสินิค�าและบริการยังข้ยายตััวไดำ�ต่ัอเน่ิ�อง แต่ัยังมีความกังวลเร่�องตั�นิทุำนิสินิค�า และ
การฟ้ิ�นิตััวข้องการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เนิ�นินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางประเทำศโดำยเฉพาะภูาคใตั�

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นในทุกภู้มิิภูาค โดืยดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ เขึ้ตักรุุงเทพิ่ฯ แล็ะปริุมิณ์ฑล็ ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ 46.8 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 37.1 เน่ิ�องจัากมาตัรการผู่้อนิปรนิจัากภูาครัฐ ช่วยให�สถุานิประกอบการต่ัาง ๆ เปิดำกิจัการและมี
ความคล่องตััวมากข้้�นิ ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคเหนือ ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 49.7 เพิ�มข้้�นิจัาก 44.3 เพราะมีการข้ยายตััวข้องสาข้าทีำ�พักและโรงแรม
ข้นิาดำเล็กและกลางทีำ�เริ�มมีนัิกท่ำองเทีำ�ยว และการจัองห�องพักล่วงหนิ�ามากข้้�นิ รวมไปถุ้งการปรับตััวดีำข้้�นิข้องการผู้ลิตัและจัำาหนิ่ายสินิค�ากลุ่มเส่�อผู้�า
หร่ออาหารทีำ�เป็นิข้องฝากทีำ�ระล้ก ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคกล็าง ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.9 เพิ�มข้้�นิจัาก 43.3 เพราะข้�าวเปล่อกมีราคาดีำ และมี
เงินิเยียวยาเกษตัรกร ช่วยเสริมให�มีกำาลังซ่ื้�อภูายในิภู้มิภูาคเพิ�มข้้�นิ ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคตัะวันออก ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.4 เพิ�มข้้�นิจัาก 
38.1 จัากกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�เพิ�มข้้�นิ ทำำาให�การผู้ลิตัโดำยเฉพาะผู้ลิตัอาหาร และเคร่�องด่ำ�มปรับตััวเพิ�มข้้�นิตัาม ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคใตั� 
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.9 เพิ�มข้้�นิจัาก 47.9 จัากการทีำ�ภูาครัฐอนุิญาตัให�ประชาชนิใช�พ่�นิทีำ�สาธุารณ์ะตัามทำะเลและชายหาดำไดำ�มากข้้�นิ อีกทัำ�ง เริ�มมีการ
ให�บริการเทีำ�ยวบินิในิประเทำศ ส่งผู้ลให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัและการทำ่องเทีำ�ยวข้ยายตััวมากข้้�นิ แม�ว่าการท่ำองเทีำ�ยวจัากชาวตั่างชาติัจัะยังไม่ฟ้ิ�นิตััว 
และดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.9 เพิ�มข้้�นิจัาก 38.9  เน่ิ�องจัากการยกเลิกเคอร์ฟิิว ทำำาให�การเดิำนิทำาง
สะดำวกข้้�นิ ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัข้นิส่งสินิค�า และสถุานีินิำ�ามันิปรับตััวดีำข้้�นิตัาม

 ส่วนปัจจัยสำาคัญที�มีิผู้ล็กรุะทบต่ัอกิจการุ SME ปรุะเทศในเดืือนนี� 5 อันดัืบแรุก ไดื�แก่ ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิ  การเปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค  มาตัรการในิดำ�านิต่ัางๆ ข้องรัฐบาล  การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ และราคาตั�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงงานิ  ตัาม
ลำาดัำบ
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ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
(SME Sentiment Index: SMSI)

เดืือน มิิถุุนายน 2563

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
มิิถุุนายน 2563  อย่้ที�รุะดัืบ 49.3 ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนพิ่ฤษภูาคมิ
 2563 ที�รุะดัืบ 40.9 เน่ิ�องจัากองค์ประกอบดำ�านิปริมาณ์การผู้ลิตั การ
ค�าและบริการ คำาสั�งซ่ื้�อ กำาไร การลงทุำนิ และการจั�างงานิ ปรับเพิ�มข้้�นิมา
อย้่ทีำ�ระดัำบ 51.1 50.0 49.7 49.5 และ 48.4 ตัามลำาดัำบ อย่างไรก็ตัาม
องค์ประกอบดำ�านิการจั�างงานิและการลงทุำนิเพิ�มข้้�นินิ�อยเม่�อเทีำยบกับองค์
ประกอบดำ�านิอ่�นิ ๆ สะทำ�อนิให�เห็นิถุ้งการพยายามควบคุมตั�นิทุำนิข้อง
กิจัการหลังการเผู้ชิญวิกฤตัฯในิช่วงทีำ�ผู่้านิมา นิอกจัากนัิ�นิองค์ประกอบ
ดำ�านิตั�นิทุำนิก็ลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 47.0 จัากความกังวลในิประเด็ำนิตั�นิทุำนิ
สินิค�า เป็นิสำาคัญ 

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�าง
หน�า ในเดืือนมิิถุุนายน 2563 อย่้ที�รุะดัืบ 62.5 ปรัุบเพิิ่�มิข้ึ้�นเล็็กน�อย
จากเดืือนพิ่ฤษภูาคมิ 2563 ที�รุะดัืบ 60.6 เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการส่วนิ
ใหญ่เห็นิสถุานิการณ์์ในิปัจัจุับันิปรับตััวดำีข้้�นิ และการออกมาตัรการ “
เทีำ�ยวปันิสุข้” ข้องภูาครัฐจัะใช�กระตุั�นิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวในิอนิาคตั ทำำาให�
ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์แนิวโนิ�มการจัำาหนิา่ยสินิค�าและบรกิารยงั
ข้ยายตััวไดำ�ต่ัอเน่ิ�อง แต่ัยังมีความกังวลเร่�องตั�นิทุำนิสินิค�า และการฟ้ิ�นิตััว
ข้องการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เนิ�นินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางประเทำศโดำยเฉพาะภูาคใตั�

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจอื�น ๆ เดืือนมิิถุุนายน 2563 ค่า
ดัำชนีิ ฯ ในิเก่อบทุำกดัำชนีิปรับตััวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะดัำชนีิการส่งออก ดัำชนีิ
การใช�กำาลังการผู้ลิตั และดัำชนีิสินิค�าคงคลังทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า ตัามลำาดัำบ ซ้ื้�งสอดำคล�องกับการเพิ�มข้้�นิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME เป็นิผู้ลมาจัาการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ 
ในิระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4 รวมถุ้งการยกเลิกมาตัรการเคอร์ฟิิว และการ
เริ�มเปิดำตัลาดำระหว่างประเทำศมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�สถุานิประกอบการในิ
ทุำกสาข้าธุุรกิจักลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั อีกทัำ�งประชาชนิทีำ�มี
การออกมาจัับจั่ายใช�สอยเพิ�มข้้�นิ และเริ�มมีการท่ำองเทีำ�ยว ซ้ื้�งเป็นิกลุ่ม
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำย เป็นิสำาคัญ อีกทัำ�งธุุรกิจัสามารถุส่งออกสินิค�าไปยัง
ประเทำศค่้ค�าไดำ�มากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศ
ฟ้ิ�นิตััว ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวม
ธุุรกิจัปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.7 และ 55.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 32.6 และ 40.2 ตัามลำาดัำบ

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
มิิถุุนายน 2563 ภูาคการุผู้ลิ็ตั แล็ะภูาคการุค�าแล็ะภูาคการุบริุการุมีิค่า
ดัืชนี ฯ อย่้ที�รุะดัืบ 49.9 , 48.7 แล็ะ 49.4 ตัามิล็ำาดัืบ ซ้ื้�งภูาคการผู้ลิตั
 ถุ่อว่ามีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ และอย้ใ่นิระดัำบ
ทีำ�ส้งทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�าและบริการ และสาข้าทีำ�เกี�ยวข้�องกับ
การเดำนิิทำางภูายในิประเทำศมกีารปรบัตััวดีำข้้�นิอยา่งมากเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า อาทิำเช่นิ บริษัทำจัำาหน่ิายตัั�วสายการบินิ และบริการข้นิส่งผู้้�
โดำยสาร (ไม่ประจัำาทำาง) ทีำ�มียอดำจัำาหน่ิายตัั�ว และการใช�บริการเดิำนิทำาง
เพิ�มข้้�นิ รวมไปถุ้งบริการข้นิส่งสินิค�า เพราะการผู่้อนิปรนิมาตัรการระยะ
ทีำ� 4 โดำยเฉพาะการยกเลิกเคอร์ฟิิวทีำ�ช่วยลดำอุปสรรคการเดิำนิทำางภูายในิ
ประเทำศลงเป็นิอยา่งมาก อย่างไรก็ตัาม แม�ทุำกสาข้าจัะมีการปรับตััวดีำข้้�นิ
 แต่ัเก่อบทุำกสาข้ายังมีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ตัำ�ากว่าค่าฐานิ 50 ทำำาให�ยัง
ควรติัดำตัามสถุานิการณ์์ SME อย่างใกล�ชิดำ



ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องผู้้�ปรุะกอบการุ SME ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น
ในทุกภู้มิิภูาค โดืยดืัชนีความิเชื�อมัิ�นฯ เขึ้ตักรุุงเทพิ่ฯ แล็ะปรุิมิณ์ฑล็ 
ปัจัจุับันิอย่้ทีำ�ระดัำบ 46.8 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 37.1 
เน่ิ�องจัากมาตัรการผู่้อนิปรนิจัากภูาครัฐ ช่วยให�สถุานิประกอบการต่ัาง ๆ
เปิดำกิจัการและมีความคล่องตััวมากข้้�นิ ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้อง            
ภูาคเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.7 เพิ�มข้้�นิจัาก 44.3 เพราะมีการข้ยาย
ตััวข้องสาข้าทีำ�พักและโรงแรมข้นิาดำเลก็และกลางทีำ�เริ�มมีนัิกท่ำองเทีำ�ยว และ
การจัองห�องพักล่วงหนิ�ามากข้้�นิ รวมไปถุ้งการปรับตััวดำีข้้�นิข้องการผู้ลิตั
และจัำาหน่ิายสินิค�ากลุ่มเส่�อผู้�าหร่ออาหารทีำ�เป็นิข้องฝากทีำ�ระล้ก ดัืชนี
ความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคกล็าง ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.9 เพิ�มข้้�นิจัาก 43.3 
เพราะข้�าวเปล่อกมีราคาดีำ และมีเงินิเยียวยาเกษตัรกร ช่วยเสริมให�มีกำาลัง
ซ่ื้�อภูายในิภู้มิภูาคเพิ�มข้้�นิ ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคตัะวันออก 
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.4 เพิ�มข้้�นิจัาก 38.1 จัากกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัทีำ�
เพิ�มข้้�นิ ทำำาให�การผู้ลิตัโดำยเฉพาะผู้ลิตัอาหาร และเคร่�องด่ำ�มปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิตัาม ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคใตั� ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.9 เพิ�ม
ข้้�นิจัาก 47.9 จัากการทีำ�ภูาครฐัอนุิญาตัให�ประชาชนิใช�พ่�นิทีำ�สาธุารณ์ะตัาม
ทำะเลและชายหาดำไดำ�มากข้้�นิ อีกทัำ�ง เริ�มมีการให�บริการเทีำ�ยวบินิในิ
ประเทำศ ส่งผู้ลให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัและการท่ำองเทีำ�ยวข้ยายตััวมาก
ข้้�นิ แม�ว่าการท่ำองเทีำ�ยวจัากชาวตั่างชาติัจัะยังไม่ฟ้ิ�นิตััว และดัืชนี           
ความิเชื�อมัิ�นฯ ขึ้องภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.9 
เพิ�มข้้�นิจัาก 38.9  เน่ิ�องจัากการยกเลิกเคอร์ฟิิว ทำำาให�การเดิำนิทำางสะดำวก
ข้้�นิ ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัข้นิส่งสินิค�า และสถุานีินิำ�ามันิปรับตััวดีำข้้�นิตัาม
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ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซื้ื�อขึ้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยกรุะทบสำาคัญที�สดุืขึ้อง SME ในทุกภู้มิิภูาค ซ้ื้�งผู้้�ประกอบการ SME 
ส่วนิใหญมี่ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากผู้้�บรโิภูคภูายในิประเทำศเปน็ิหลกั ทำำาให�ภูาวะ
เศรษฐกจิัข้องประเทำศ และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคสง่ผู้ลอยา่งมากตัอ่ธุุรกจิั
 SME ซ้ื้�งจัากการฟ้ิ�นิตััวข้องกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ สถุานิ
ประกอบการ และโรงงานิกลบัมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ส่งผู้ลให�กลุ่มพนัิกงานิ
และแรงงานิกลับเข้�าส่้การทำำางานิ ทำำาให�มีกำาลังซ่ื้�อ และรายไดำ�ปรับตััวดีำข้้�นิ
 อีกทัำ�งประชาชนิส่วนิใหญ่มีการออกมาจัับจั่ายใช�สอยกันิอย่างปกตัิเพิ�ม
มากข้้�นิ ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศปรับตััวดีำข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�อง

การุเปลี็�ยนแปล็งพิ่ฤติักรุรุมิขึ้องผู้้�บริุโภูค  มิาตัรุการุในดื�าน
ต่ัาง ๆ ขึ้องรัุฐบาล็ต่ัอกิจการุ  การุแข่ึ้งขัึ้นในตัล็าดืแล็ะรุาคาตั�นทุน
สินค�า/ค่าแรุง เป็นปัจจัยกรุะทบสำาคัญขึ้อง SME ในทุกภู้มิิภูาค จัาก
การสำารวจัข้�อม้ลเด่ำอนิมิถุุนิายนิ 2563 พบว่า 4 ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััย
กระทำบสำาคัญข้อง SME เน่ิ�องจัากในิช่วงการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19 ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคหันิมาใช�บริการซ่ื้�อสินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ
มากข้้�นิ ซ้ื้�งในิการเข้�าร่วมการให�บริการผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิข้องธุุรกิจั
 ส่วนิใหญ่ทำำาให�ธุุรกิจัมีตั�นิทำุนิเพิ�มมากข้้�นิ อีกทัำ�งตั�องเผู้ชิญการแข่้งขั้นิ
ดำ�านิราคากับผู้้�ประกอบการรายใหญ่ทีำ�มีการจััดำโปรโมชั�นิ และลดำราคา
 ซ้ื้�งภูายหลังการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ ส่งผู้ลทำำาให�สถุานิ
ประกอบการสามารถุกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ผู้้�ประกอบการข้นิาดำเล็ก
 และรายย่อยบางรายยกเลิกการให�บริการผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิเพ่�อลดำ
ตั�นิทุำนิข้องกิจัการ ทำำาให�กังวลต่ัอแนิวโนิ�มข้องผู้้�บริโภูคทีำ�จัะลดำการออก
มาจัับจ่ัายใช�สอยทีำ�หนิ�าร�านิ

• ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ทั�งปัจจุบันแล็ะคาดืการุณ์์ 3 เดืือน
ขึ้�างหน�า ในภูาคอุตัสาหกรุรุมิขึ้องผู้้�ผู้ลิ็ตัขึ้นาดืย่อมิมีิการุปรัุบตััว
ล็ดืล็ง โดืยดัืชนี ฯ ปัจจุบันอย่้ที�รุะดัืบ 54.9 จัากเด่ำอนิพฤษภูาคม
 2563 ทีำ�ระดัำบ 55.2 ส่วนิดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ  76.8 ปรับตััวลดำลงจัากเด่ำอนิพฤษภูาคม ทีำ�ระดัำบ 78.9

• โดืยปัจจัยสำาคัญที�มีิผู้ล็กรุะทบขึ้องภูาคอุตัสาหกรุรุมิ 
ไดื�แก่ สภูาวะเศรุษฐกิจโล็ก แล็ะสถุานการุณ์์การุเมืิองในปรุะเทศ 
ซ้ื้�งมีิความิแตักต่ัางจากกลุ่็มิผู้้�ผู้ลิ็ตัขึ้นาดืย่อมิ เน่ิ�องจัากส่วนิใหญ่
ผู้้�ประกอบการ SME มีสัดำส่วนิการส่งออกทีำ�นิ�อย หร่อเนิ�นิตัลาดำในิ
ประเทำศ ข้ณ์ะทีำ�กลุ่มผู้้�ผู้ลิตัข้นิาดำใหญ่จัะมีสัดำส่วนิการเนิ�นิตัลาดำ
ภูายนิอก (ส่งออกมากกว่าร�อยละ 50 ข้องยอดำข้าย) มากกว่าตัลาดำ
ภูายในิประเทำศ

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นทางธุุรุกิจ
(Business Sentiment Index : BSI)

• ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นทางธุุรุกิจปรัุบเพิิ่�มิข้ึ้�น ในปัจจุบันมิา
อย่้ที�รุะดัืบ 38.5 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 50) จัากเด่ำอนิพฤษภูาคม 
2563 ทีำ�ระดัำบ 34.4 และดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับ
เพิ�มข้้�นิ มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 47.0 จัากเด่ำอนิพฤษภูาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 
41.1 เป็นิผู้ลมาจัากดัำชนีิ ฯ ทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกธุุรกิจั โดำย
เฉพาะกลุ่มผู้้�ผู้ลิตัเคร่�องใช�ไฟิฟิา้ทีำ�ค่าดัำชนีิ ฯ เพิ�มข้้�นิมาอย่้ในิระดำบั
ทีำ�มากกว่า 50  เน่ิ�องจัากการกลับมาเปิดำเม่องไดำ�เก่อบเป็นิปกติั แต่ั
 แต่ัอยา่งไรกต็ัามผู้้�ประกอบการสว่นิใหญย่งัคงมีความเช่�อมั�นิอย้ใ่นิ
ระดัำบตัำ�า จัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลง และการรักษามาตัรการเว�นิระยะ
ห่างข้องผู้้�บริโภูค

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�บริุโภูค
(Consumer Confidence Index : CCI)

กรุะทรุวงพิ่าณิ์ชย์

• ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันแล็ะในอนาคตั
 ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 42.5 จากเดืือนพิ่ฤษภูาคมิ 2563 
ที�รุะดัืบ 38.1

• ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�บริุโภูคในทกุภู้มิิภูาคปรุบัตััวเพิ่ิ�มิข้ึ้�น
จากเดืือนที�ผู่้านมิา โดำยเฉพาะในิภูาคตัะวันิออกเฉียงเหน่ิอ ทีำ�มีค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิส้งทีำ�สุดำ เป็นิผู้ลมาจัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตัรการต่ัางๆ และลดำข้�อจัำากัดำดำ�านิการเดิำนิทำางในิประเทำศ 
ทำำาให�กิจักรรมทำางเศรษฐกิจัและสังคมข้ยายตััว

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�ประกอบ
การ อย้่ทีำ�ระดัำบ 42.5 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิพฤษภูาคม 2563 
ทีำ�ระดัำบ 38.7

การุเปรีุยบเทียบดัืชนี SMSI
กับดัืชนีอื�น ๆ ที�เกี�ยวขึ้�อง

เดืือนมิิถุุนายน 2563

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นภูาคอุตัสาหกรุรุมิ
(Thai Industries Sentiment Index : TISI)

• ดัืชนี TISI เดืือนมิิถุุนายน 2563 โดืยรุวมิปรัุบตััวอย่้ที�
รุะดัืบ 80.0 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 100) โดำยปรับเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
พฤษภูาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 78.4 ดัำชนีิ ฯ ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เป็นิผู้ล
มาจัากปัจัจััยบวกจัากการผู้่อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆในิ
ระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4 รวมทัำ�งยกเลิกมาตัรการเคอร์ฟิิว ทำำาให�ผู้้�
ประกอบการสามารถุดำำาเนิินิกิจักรรมทำางเศรษฐกิจัไดำ�มากข้้�นิ อีก
ทัำ�งจัากการเริ�มเปิดำตัลาดำระหว่างประเทำศส่งผู้ลทำำาให�การส่งออก
สินิค�าปรับตััวดีำข้้�นิ

• ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ คาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า
 ในภูาคอุตัสาหกรุรุมิอย่้ที�รุะดืับ 90.1 ปรุับตััวล็ดืล็งจากเดืือน
พิ่ฤษภูาคมิ 2563 ที�รุะดัืบ 91.5 มาจัากผู้้�ประกอบการมีความ
กังวลต่ัอความไม่แน่ินิอนิข้องกำาลังซ่ื้�อภูายในิประเทำศ จัากความ
กังวลเกี�ยวกับการกลับมาระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 อีกครั�ง
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ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�บริุโภูค
(Consumer Confidence Index : CCI) มิ.หอการุค�า

• ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันแล็ะในอนาคตั 
ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 49.2 (ค่าฐานอย่้ที�รุะดัืบ 200) จาก
เดืือนพิ่ฤษภูาคมิ 2563 ที�รุะดัืบ 48.2 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิต่ัอเน่ิ�องเป็นิ
เด่ำอนิทีำ� 2 เป็นิผู้ลมาจัากมาตัรการผู้อ่นิปรนิให�ธุุรกิจัหลายแหง่เปิดำ
ดำำาเนิินิการไดำ� และมีมาตัรการเยียวยาและฟ้ิ�นิฟ้ิเศรษฐกิจัอยา่งต่ัอ
เน่ิ�อง 

• ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิทัำ�งในิปัจัจุับันิ
และอนิาคตั แต่ัยงัอย้ใ่นิระดัำบตัำ�ากว่าค่าฐานิ(100)  สะทำ�อนิให�เห็นิ
ว่าผู้้�บริโภูคยังข้าดำความเช่�อมั�นิต่ัอภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ 
ซ้ื้�งอาจัส่งผู้ลกระทำบเชิงลบต่ัอกำาลังซ่ื้�อ และการจั�างงานิในิอนิาคตั

*หมายเหตุั: ค่าดัำชนีิ TISI และ CCI ม.หอการค�า
ไดำ�คำานิวณ์ปรับเป็นิฐานิ 50
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ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 46.8 ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 37.1 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิตั การค�า และบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิภูาคการผู้ลิตัมีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�าและบริการ เนิ่�องจัากการ
ผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆในิระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4 ทำำาให�
สถุานิประกอบการในิทุำกสาข้าธุุรกิจัสามารถุกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� อีก
ทัำ�งจัำานิวนิผู้้�บริโภูคทีำ�มีการออกมาใช�จ่ัายเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�การเปิดำดำำาเนิินิธุุรกิจั
มีความคล่องตััวมากข้้�นิ  และประชาชนิเริ�มการเดิำนิทำางสัญจัร และท่ำอง
เทีำ�ยว ทำำาให�สาข้าการข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำา และร�านิอาหารปรับตััวดีำข้้�นิ
 รวมถุ้งสาข้าสนัิทำนิาการ/วฒันิธุรรม/กฬีา เช่นิฟิิตัเนิสเซื้นิเตัอร ์ร�านิเกมส์
 และสนิามกีฬากลางแจั�ง เป็นิตั�นิ ทำำาให�มีคนิตั�องการใช�บริการมากข้้�นิ 
จัากการปิดำตััวชั�วคราวในิช่วงการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้ที่ำ�ระดัำบ 58.2  เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการฟ้ิ�นิตััวข้องภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ อีกทัำ�ง
ผู้้�ประกอบการยังประเมินิแนิวโนิ�มจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะฟ้ิ�นิ
ตััวไดำ�ในิอนิาคตั

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิ็ตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 47.5 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 33.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรบัตััวเพิ�มข้้�นิในิทำกุสาข้าการผู้ลติั เน่ิ�องจัากการผู้อ่นิปรนิ
มาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆข้องภูาครัฐ ทำำาให�สถุานิประกอบการในิทุำก
สาข้าสามารถุกลบัมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� อีกทัำ�งจัำานิวนิผู้้�บรโิภูคทีำ�มีการออก
มาใช�จ่ัายเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�การเปิดำดำำาเนิินิธุุรกิจัมีความคล่องตััวมากข้้�นิ ซ้ื้�ง
จัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�การจั�างงานิ และการลงทุำนิข้ยายตััวเพิ�มข้้�นิ
อยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 60.7  เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประเมินิภูาวะเศรษฐกิจั
ภูายในิประเทำศจัะฟ้ิ�นิตััวอย่างต่ัอเน่ิ�อง

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ในเขึ้ตักรุุงเทพิ่ฯ แล็ะปริุมิณ์ฑล็ 
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืชันคีวามิเชื�อมิั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME กรุงุเทพิ่ฯ
 แล็ะปริุมิณ์ฑล็ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามิาอย่้ที�
รุะดัืบ 46.8 จากปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมิาณ์การุผู้ลิ็ตั การุ
ค�า แล็ะบริุการุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุ
ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น ซ้ื้�งเป็นภูาคการุผู้ล็ติัมีิค่าดัืชนี ฯ ปรัุบตััวเพิิ่�มิ
ข้ึ้�นมิากที�สุดื เมืิ�อเทียบกับภูาคการุค�าแล็ะบริุการุ

• เนื�องจากมิาตัรุการุผู้่อนปรุนจากภูาครุัฐ ช่วยให�
สถุานปรุะกอบการุต่ัาง ๆ เปิดืกิจการุแล็ะมีิความิคล่็องตััว
มิากข้ึ้�น

• จากมิาตัรุการุเงินเยยีวยาขึ้องภูาครุฐั แล็ะการุกล็บั
เขึ้�าส่้การุทำางาน ส่งผู้ล็ทำาให�ปรุะชาชนมีิกำาลั็งซืื้�อ แล็ะออก
มิาจับจ่ายใช�สอยเพิิ่�มิมิากข้ึ้�น อีกทั�งการุขึ้ยายตััวขึ้องกลุ่็มิ
นักท่องเที�ยว ส่งผู้ล็ทำาให�การุท่องเที�ยว แล็ะธุุรุกิจเกี�ยวเนื�อง
เช่นการุขึ้นส่งมิวล็ชนไม่ิปรุะจำาทาง แล็ะรุ�านอาหารุปรัุบ
ตััวดีืข้ึ้�น
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 46.9 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 40.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�ง
เป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า เน่ิ�องจัากมาตัรการเงินิเยยีวยา
ภูาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิครัวเร่อนิให�ประชาชนิ อีกทัำ�งกลุ่มแรงงานิ
เริ�มกลับเข้�าส่้การทำำางานิมากข้้�นิ ทำำาให�มีกำาลังซ่ื้�อ และความตั�องการใช�จ่ัาย
ในิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคเพิ�มมากข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 56.4 เป็นิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคยังไม่แน่ินิอนิ 
เน่ิ�องจัากหมดำระยะเวลามาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาค          
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 46.3 ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 36.7 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆในิระยะทีำ� 3 
และระยะทีำ� 4 ส่งผู้ลทำำาให�สถุานิประกอบการหลายแห่งสามารกลับมาเปิดำ
ดำำาเนิินิการไดำ� โดำยเฉพาะสาข้าสันิทำนิาการ/วัฒนิธุรรม/กีฬา เช่นิฟิิตัเนิส
เซื้นิเตัอร์ ร�านิเกมส์ และสนิามกีฬากลางแจั�ง เป็นิตั�นิ ทำำาให�มีคนิตั�องการ
ใช�บริการมากข้้�นิ จัากการปิดำตััวชั�วคราวในิช่วงการแพร่ระบาดำข้องไวรัส
โควิดำ-19 อีกทัำ�งจัากการคลายความกังวลต่ัอการติัดำเช่�อข้องประชาชนิ 
ทำำาให�มีการเดิำนิทำางสัญจัร และท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�มีการใช�
บริการการข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำาทำาง และร�านิอาหารปรับตััวดีำข้้�นิ ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�าง
หนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 58.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์ค่าดัำชนีิ ฯ 
จัะค่อนิข้�างทำรงตััว อย่างไรก็ตัามผู้้�ประกอบการยังมีความเช่�อมั�นิในิการ
ฟ้ิ�นิตััวข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่ัางชาติัในิอนิาคตั
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ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจการุมิากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาล
ต่ัอกิจัการ การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ และราคาตั�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ตัามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคกรุงเทำพฯ 
และปริมณ์ฑล  ปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกดัำชนีิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ ส่งผู้ลทำำาให�สถุานิประกอบการก
ลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ประกอบกับประชาชนิเริ�มมีการออกมาจัับ
จ่ัายใช�สอย และท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ  ทำำาให�การดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั
มีความคล่องตััวมากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุม
การส่งออก ทำำาให�ธุุรกิจัมีการส่งออกสินิค�าไปยงัตัลาดำต่ัางประเทำศ
ไดำ� ซ้ื้�งทำำาให�ธุุรกิจัมีสภูาพคล่องทำางการเงินิดีำข้้�นิอย่างมากมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ 53.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 35.0 ส่งผู้ลทำำาให�ภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวมธุุรกิจัปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 46.6 และ 54.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 26.6 และ 
37.1 ตัามลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 49.9 ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 47.9 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ  ปริมาณ์การผู้ลิตั การค�า และบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่ง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะภูาคการค�าทีำ�ดัำชนีิ ฯ ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลติั และการบรกิาร สำาหรบัสาข้า
ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำค่อสาข้าสินิค�าเกษตัร ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ 50.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 43.4 เน่ิ�องจัากอย้่ในิช่วงฤด้ำ
การเกษตัร เช่นิ การเพาะปล้กปาล์ม ทำำาให�ทัำ�งร�านิค�าสินิค�าเกษตัร และ
อุปกรณ์์การเกษตัรมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อปรับตััวเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งกิจักรรมทำาง
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศเริ�มข้ยายตััว จัากสถุานิประกอบการหลายแห่ง
ทีำ�กลับมาดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติัทัำ�งสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัเกี�ยว
เน่ิ�อง ทีำ�ดีำรับผู้ลดีำจัากกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศทีำ�เริ�มมีการเดิำนิ
ทำางออกมาข้�างนิอกมากข้้�นิ อีกทัำ�งยังส่งผู้ลดีำต่ัอภูาคการค�าสินิค�าอุปโภูค
บริโภูค จัากความตั�องการใช�ในิการดำำาเนิินิชีวิตัประจัำาวันิ ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�
ระดัำบ 65.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว
จัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากจัะเข้�าส่้ช่วงฤด้ำมรสุมข้องภูาคใตั� ส่งผู้ลกระทำบ
ต่ัอสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�จัะมีคำาสั�งซ่ื้�อลดำลงเป็นิอย่างมาก

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิ็ตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.5 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 48.6 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�การลงทุำนิ
ข้ยายตััว ซ้ื้�งสาข้าอาหารและเคร่�องด่ำ�มมีค่าดัำชนีิ ฯ เพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ 
เน่ิ�องจัากสถุานิประกอบการหลายแห่งสามารถุกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�
เก่อบปกติั ประกอบกับประชาชนิเริ�มออกมาเดิำนิทำาง และจัับจ่ัายใช�สอย
เพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งสินิค�าหมวดำอาหารเป็นิสินิค�าจัำาเป็นิ และผู้้�บริโภูคมีความ
ตั�องการใช�ในิการดำำาเนิินิชีวติัประจัำาวันิเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งจัากการกลับมาเปิดำ
กิจัการผู้้�ประกอบการจ้ังมีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ เพ่�อรองรับการผู้ลิตัสินิค�า
ออกส่้ทำ�องตัลาดำ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำ
การณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 66.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
ประเมินิกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคปรับตััวลดำลง จัะส่งผู้ลทำำาให�มีความตั�องการ
บริโภูคสินิค�าลดำลง โดำยเฉพาะในิกลุ่มสินิค�าคงทำนิ

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคใตั�
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดืัชนีความิเชื�อมิั�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคใตั� 
ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามิาอย่้ที�รุะดัืบ 49.9 จาก
ปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ  ปริุมิาณ์การุผู้ลิ็ตั การุค�า แล็ะบริุการุที�
ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุเพิิ่�มิข้ึ้�น โดืย
เฉีพิ่าะภูาคการุค�าที�ค่าดัืชนี ฯ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นมิากที�สุดื เมืิ�อ
เทียบกับภูาคการุผู้ลิ็ตั แล็ะการุบริุการุ

• จากการุที�ภูาครุัฐอนุญาตัให�ปรุะชาชนใช�พิ่ื�นที�
สาธุารุณ์ะตัามิทะเล็แล็ะชายหาดืไดื�มิากข้ึ้�น อีกทั�งเริุ�มิมีิการุ
ให�บริุการุเที�ยวบินในปรุะเทศ ส่งผู้ล็ให�การุท่องเที�ยวขึ้ยาย
ตััวมิากข้ึ้�น แมิ�ว่าการุท่องเที�ยวจากชาวต่ัางชาติัจะยังไม่ิฟ้ื้�น
ตััว

• มิาตัรุการุเงินเยียวยาขึ้องภูาครุัฐช่วยกรุะตัุ�นการุ
ใช�จ่ายขึ้องปรุะชาชน ส่งผู้ล็ทำาให�มีิการุบริุโภูคสินค�าอุปโภูค
บริุโภูคเพิิ่�มิมิากข้ึ้�น
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.7 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 48.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย 
ซ้ื้�งเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะสาข้าสินิค�าเกษตัร เน่ิ�องจัาก
อย้่ในิช่วงฤด้ำการเกษตัร เช่นิการเพาะปล้กปาล์ม ทำำาให�ทัำ�งร�านิค�าสินิค�า
เกษตัร และอุปกรณ์์การเกษตัรมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อปรับตััวเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งจัาก
มาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ ทีำ�ช่วยกระตุั�นิการใช�จ่ัายข้องประชาชนิ 
ทำำาให�มีการบริโภูคสินิค�าอุปโภูคบริโภูคมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�กิจักรรมทำาง
เศรษฐกิจัข้ยายตััว ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 63.4 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อทีำ�ไม่แน่ินิอนิ เน่ิ�องจัากจัะครบกำาหนิดำ
มาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ ทำำาให�ข้าดำรายไดำ�ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายในิ
ครัวเร่อนิ

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาค             
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 48.7 ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 47.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ โดำยปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้า
การบริการ ทัำ�งสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง จัากการทีำ�ภูาค
รัฐอนุิญาตัให�ประชาชนิใช�พ่�นิทีำ�สาธุารณ์ะตัามทำะเล และชายหาดำไดำ�มาก
ข้้�นิ อีกทัำ�งเริ�มมีการให�บริการเทีำ�ยวบินิในิประเทำศ นัิกท่ำองเทีำ�ยวจ้ังปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งยงัคงมีเพียงกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศ ส่งผู้ลให�การท่ำอง
เทีำ�ยวข้ยายตััวมากข้้�นิ  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 66.7  เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวมีแนิวโนิ�มจัะปรับตััวลดำลง 
เน่ิ�องจัากอย้่ในิช่วงฤด้ำมรสุมข้องภูาคใตั�  



ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคใตั�ปรับตััว
ลดำลงในิทำุกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดำัชนีิภูาพรวมธุุรกิจัทีำ�ปรับตััวลดำลงมา
อย้่ทีำ�ระดัำบ 50.7 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 58.7  แม�ว่าธุุรกิจั
หลายสาข้าจัะเริ�มฟ้ิ�นิตััว แต่ัผู้้�ประกอบการส่วนิใหญ่ยังคงมีความ
กังวลต่ัอความมั�นิคงข้องกิจัการ จัากผู้ลประกอบการข้องกิจัการทีำ�
เพิ�มข้้�นิไม่มากนัิก  และบางกิจัการยังไม่สามารถุฟ้ิ�นิตััวกลับมาปก
ติัไดำ� อีกทัำ�งในิช่วงเริ�มการเปิดำกิจัการ ธุุรกจิัมีการก้�ยม่เงินิเพ่�อใช�เป็นิ
ทุำนิตัั�งตั�นิ ภูายหลังการข้าดำรายยไดำ�ในิช่วงเด่ำอนิก่อนิหนิ�า สะทำ�อนิ
จัากดัำชนีิหนีิ�สินิข้องกิจัการทีำ�ปรับตััวลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 48.4 จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 60.8 ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้อง
ประเทำศปรับตััวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 57.1 

11

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาช 
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจการุมิากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่
มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ  ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ  การเปลี�ยนิแปลงพฤตักิรรม
ข้องผู้้�บริโภูค ราคาตั�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง และการแข่้งขั้นิในิตัลาดำ   ตัาม
ลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 49.9ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 38.9 จัากการ
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์ประกอบ โดำยเฉพาะปจััจััยดำ�านิคำาสั�ง
ซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิตั การค�า  และบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�
กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย ซ้ื้�งภูาคการผู้ลิตัปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาก
ทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�า และบริการ เนิ่�องจัากการผู้่อนิปรนิ
มาตัรการตัา่งๆ ในิระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4  สถุานิประกอบการหลายแหง่
กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั และมีปริมาณ์การผู้ลิตัสินิค�าเพิ�มมาก
ข้้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำสนิิค�าจัำาเป็นิเพิ�มมากข้้�นิ เพ่�อใช�ในิชีวิตัประจัำาวันิข้อง
ผู้้�บริโภูคเช่นิการผู้ลิตัอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ อีกทัำ�ง
จัากการยกเลิกมาตัรการเคอร์ฟิิว ทำำาให�สามารถุเดิำนิทำางไดำ�สะดำวกมากข้้�นิ
 ทัำ�งการเดิำนิทำางข้องประชาชนิทัำ�วไป  การข้นิส่งมวลชนิ และการข้นิส่ง
สินิค�า ส่งผู้ลทำำาให�มีความตั�องการใช�บริการสถุานีินิำ�ามันิมากข้้�นิ ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้ที่ำ�ระดัำบ 62.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการฟ้ิ�นิตััวข้องภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ ทำำาให�
แนิวโนิ�มการท่ำองเทีำ�ยวและการลงทุำนิจัะข้ยายตััว

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิ็ตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ50.3ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 36.2เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตัปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิตั เน่ิ�องจัากการผู่้อนิ
ปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ ในิระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4  สถุานิ
ประกอบการหลายแหง่กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกตั ิและมีปริมาณ์
การผู้ลิตัสินิค�าเพิ�มมากข้้�นิ โดำยเฉพาะหมวดำสินิค�าจัำาเป็นิเพิ�มมากข้้�นิ เพ่�อ
ใช�ในิชีวิตัประจัำาวันิข้องผู้้�บริโภูค และการออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอกมาก
ข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�หมวดำสินิค�าจัำาเป็นิเป็นิทีำ�ตั�องการข้องผู้้�บริโภูคมากข้้�นิเช่นิ
การผู้ลิตัอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิ
ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ
 65.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตัจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะสาข้าผู้ลิตัภัูณ์ฑ์โลหะ เนิ่�องจัากผู้้�
ประกอบการประเมินิจัะมีโครงการก่อสร�างจัากการฟิ้�นิตััวข้องกิจักรรม
ทำางเศรษฐกิจั

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภูาคตัะวันออกเฉีียงเหนือ

ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค ่ า ดืั ช นี ค ว า มิ เ ชื� อ มิั� น ผู้้ � ป รุ ะ ก อ บ ก า รุ 
SMEภูาคตัะวนัออกเฉีียงเหนือ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อน
หน�ามิาอย่้ที�รุะดัืบ49.9 จากการุปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นในเกือบทุก
ปัจจัยองค์ปรุะกอบ โดืยเฉีพิ่าะปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมิาณ์
การุผู้ลิ็ตั การุค�า แล็ะบริุการุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�
กำาไรุขึ้องกจิการุเพิ่ิ�มิข้ึ้�นตัามิไปดื�วย ซ้ื้�งภูาคการุผู้ล็ติัปรุบัตััว
เพิิ่�มิข้ึ้�นมิากที�สุดื เมืิ�อเทียบกับภูาคการุค�า แล็ะบริุการุ 

• เนื�องจากการุยกเล็ิกมิาตัรุการุเคอรุ์ฟื้ิวทำาให�การุ
เดิืนทางสะดืวกข้ึ้�นส่งผู้ล็ให�ธุุรุกิจขึ้นส่งสินค�า แล็ะสถุานี
นำ�ามัินปรัุบตััวดีืข้ึ้�นตัามิ

• สถุานปรุะกอบการุหล็ายแห่งกลั็บมิาเปิดืดืำาเนิน
การุไดื�เกือบปกติั แล็ะมีิปริุมิาณ์การุผู้ลิ็ตัสินค�าเพิิ่�มิมิากข้ึ้�น 
โดืยเฉีพิ่าะหมิวดืสินค�าจำาเป็นเพิิ่�มิมิากข้ึ้�น เพืิ่�อใช�ในชีวิตั
ปรุะจำาวันขึ้องผู้้�บริุโภูคเช่นการุผู้ลิ็ตัอาหารุแล็ะเครืุ�องดืื�มิ 
แล็ะเสื�อผู้�าแล็ะสิ�งทอ
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 48.8ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ40.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�ง
เป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะการให�บริการสถุานีิ
นิำ�ามันิ ทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.6 จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 41.3 เน่ิ�องจัากการยกเลิกมาตัรการเคอร์ฟิิว ทำำาให�
สามารถุเดำินิทำางไดำ�สะดำวกมากข้้�นิ ทัำ�งการเดำินิทำางข้องประชาชนิทัำ�วไป  
การข้นิส่งมวลชนิ และการข้นิส่งสินิค�า ส่งผู้ลทำำาให�มีความตั�องการใช�
บริการสถุานีินิำ�ามันิมากข้้�นิ ซ้ื้�งจัากการเดิำนิทำางสัญจัรเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�
ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อการให�บริการร�านิซ่ื้อม/บำารุงรักษายาพาหนิะเพิ�มข้้�นิตัามไป
ดำ�วยในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 
เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 57.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวลดำลง โดำยเฉพาะดำ�านิการบริโภูคสินิค�าอุปโภูคบริโภูค
 เน่ิ�องจัากความไม่แน่ินิอนิข้องรายไดำ�ข้องผู้้�บริโภูคในิอนิาคตั

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาค              
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.6ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ39.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการบริการ โดำยเฉพาะสาข้า
การท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�อง ทัำ�งการข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำาทำาง 
และทีำ�พักและโรงแรมทีำ�ปรับตััวดีำข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการ
ควบคุมโรคต่ัางๆในิระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4 ทำำาให�ประชาชนิสามารถุเดิำนิ
ทำางออกมาท่ำองเทีำ�ยว และทำำากิจักรรมต่ัางๆไดำ�มากข้้�นิ อีกทัำ�งสาข้า
สันิทำนิาการ/วัฒนิธุรรม/กีฬา ทีำ�มีการให�บริการเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกตั ิทัำ�งฟิิตัเนิสเซื้นิเตัอร์ ร�านิเกมส์ และสนิามกฬีา
 เป็นิตั�นิในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 
3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 64.9 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประเมินิจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำย
จัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�อง  ประกอบกับแนิวโนิ�มนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาว
ต่ัางชาติัจัะฟ้ิ�นิตััว



ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจการุมิากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูคมาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาล
ต่ัอกิจัการการแข่้งขั้นิในิตัลาดำ  และราคาตั�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง ตัามลำาดัำบ

14

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคตัะวันิออก
เฉียงเหน่ิอปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดัำชนีิการส่งออกทีำ�
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 25.0 เนิ่�องจัากการผู้่อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ 
ทำำาให�สามารถุส่งออกสินิค�าระหว่างประเทำศไดำ� อีกทัำ�งจัากการฟ้ิ�นิ
ตััวข้องกจิักรรมทำางเศรษฐกจิั และการออกมาจัับจัา่ยใช�สอยข้องผู้้�
บริโภูคมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีสภูาพคล่องดีำข้้�นิ ซ้ื้�งส่งผู้ลให�ดัำชนีิ
ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวมธุุรกิจัทีำ�ปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.6 และ 55.3 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 26.4 
และ 35.6 ตัามลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดืบั 50.4 ปรุบัตััวเพิ่ิ�มิข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 38.1 จัากปจััจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิตั การค�า และบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ เช่นิเดีำยวกันิกับการลงทุำนิ และการจั�างงานิ
ทีำ�ข้ยายตััวดีำข้้�นิ โดำยเฉพาะภูาคการผู้ลิตั ทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ เพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ 
เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�า และบริการ เน่ิ�องจัากการฟ้ิ�นิตััวข้องกิจักรรมทำาง
เศรษฐกิจั สถุานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบ
ปกติั และสถุาบันิ โรงงานิต่ัางๆกลับมาเปิดำและเลิกการ work from 
home ทำำาให�กลุ่มพนัิกงานิ และแรงงานิมีการเดิำนิทำางไปทำำางานิ และออก
มาทำำากิจักรรมข้�างนิอกบ�านิมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�มคีวามตั�องการสนิิค�าบรโิภูค
ในิชีวิตัประจัำาวันิ ทำำาให�สาข้าการผู้ลิตัอาหาร และเคร่�องด่ำ�มมีค่าดัำชนีิ ฯ 
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.6 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 28.7   อีก
ทัำ�งจัากการปรับตััวดีำข้้�นิข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว ส่งผู้ลทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อข้อง
สาข้าการท่ำองเทีำ�ยว และธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องทัำ�งการข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำา
ทำาง  ร�านิอาหาร และทีำ�พักและโรงแรมข้ยายตััว ในิสว่นิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.4 
เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ โดำย
เฉพาะภูาคการบริการ เน่ิ�องจัากแนิวโนิ�มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาว
ต่ัางชาติัจัะเพิ�มข้้�นิ ภูายหลังการกักตััวในิช่วงปัญหาการแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิ็ตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.7 ปรับตััวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 37.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งทำำาให�การลงทุำนิและการจั�างงานิข้ยายตััว โดำยเฉพาะการปรับตััว
เพิ�มข้้�นิในิสาข้าผู้ลิตัอาหารและเคร่�องด่ำ�ม เน่ิ�องจัากการฟ้ิ�นิตััวข้องกิจักรรม
ทำางเศรษฐกิจัต่ัางๆภูายในิประเทำศทัำ�งสถุานิประกอบการหลายแห่งทีำ�เปิดำ
ดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั และผู้้�บริโภูคทีำ�เริ�มการออกมาจัับจ่ัายใช�สอยมาก
ข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 
เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 62.8 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
คำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะในิสินิค�าหมวดำอาหารและเคร่�องด่ำ�ม 
เน่ิ�องจัากเป็นิสินิค�าจัำาเป็นิในิชีวิตัประจัำาวันิ ผู้้�บริโภูคมีความตั�องการสนิิค�า
อย่างต่ัอเน่ิ�อง

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME
ภูาคตัะวันออก

ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค
ตัะวันออก ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามิาอย่้ที�รุะดัืบ 
50.4  จากปจัจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมิาณ์การุผู้ล็ติั การุค�า แล็ะ
บริุการุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุเพิิ่�มิข้ึ้�น
 เช่นเดีืยวกันกับการุล็งทุน แล็ะการุจ�างงานที�ขึ้ยายตััวดีืข้ึ้�น
 โดืยเฉีพิ่าะภูาคการุผู้ล็ติั ที�มีิค่าดัืชนี ฯ เพิิ่�มิข้ึ้�นมิากที�สุดื เมืิ�อ
เทียบกับภูาคการุค�า แล็ะบริุการุ

• จากกจิกรุรุมิทางเศรุษฐกิจที�เพิ่ิ�มิข้ึ้�น แล็ะปรุะชาชน
เริุ�มิมีิการุออกมิาใช�จ่าย ทำาให�การุผู้ล็ติัโดืยเฉีพิ่าะผู้ล็ติัอาหารุ
 แล็ะเครืุ�องดืื�มิปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นตัามิ

• สาขึ้าการุท่องเที�ยว แล็ะธุุรุกิจเกี�ยวเนื�องปรุับตััวดืี
ข้ึ้�นทั�งการุขึ้นส่งมิวล็ชนไม่ิปรุะจำาทาง รุ�านอาหารุ แล็ะที�พัิ่ก
แล็ะโรุงแรุมิ จากการุฟ้ื้�นตััวขึ้องกลุ่็มินักท่องเที�ยว
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 49.7 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 42.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะ
สาข้ารถุจัักจัักรยานิยนิต์ั/รถุยนิต์ั ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมา
อย้ที่ำ�ระดัำบ 64.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 41.7 เน่ิ�องจัากสถุานิประกอบ
การหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกตัิ และสถุาบันิ โรงงานิ
ต่ัางๆกลับมาเปิดำและเลิกการ work from home ทำำาให�กลุ่มพนัิกงานิ 
และแรงงานิมีการเดิำนิทำางไปทำำางานิ ออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอกบ�านิมาก
ข้้�นิ รวมถุ้งดำ�านิการให�บริการข้นิส่งมวลชนิทีำ�เปิดำให�บริการมากข้้�นิ ทำำาให�
มีความตั�องการใช�ยานิพาหนิะเพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งสาข้าการค�าสินิค�าอุปโภูค
บริโภูคปรับตััวเพิ�มข้้�นิทัำ�งร�านิค�าดัำ�งเดิำม และModern trade จัากคำาสั�งซ่ื้�อ
ข้องประชาชนิทัำ�วไปมากข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 64.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคมีการ
ออกมาใช�จ่ัายกันิเพิ�มมากข้้�นิแล�ว ผู้้�ประกอบการจ้ังประเมินิการใช�จ่ัาย
ข้องผู้้�บริโภูคในิอนิาคตัจัะเพิ�มข้้�นิไม่มากนัิก

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค          
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.2 ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 36.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิ 
ซ้ื้�งเป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าการบริการ โดำยเฉพาะสาข้า
ข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำาทำาง ทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้ที่ำ�
ระดัำบ 50.0 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 16.7 เน่ิ�องจัากการฟ้ิ�นิตััวข้อง
กิจักรรมทำางเศรษฐกิจั อีกทัำ�งประชาชนิเริ�มมีการท่ำองเทีำ�ยว ทำำาให�มีการ
เดิำนิทำางสัญจัรมากข้้�นิ ซ้ื้�งจัากปัจัจััยดัำงกล่าวยังส่งผู้ลทำำาให�ภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยว และธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องปรับตััวดีำข้้�นิทัำ�งสาข้าทีำ�พักและโรงแรม และร�านิ
อาหารทีำ�มีจัำานิวนิผู้้�เข้�าใช�บริการมากข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 67.1 เปน็ิผู้ล
มาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�
ประกอบการประเมินินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะฟ้ิ�นิตััว
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ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน 
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจการุมิากที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่  
มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ  ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการการเปลี�ยนิแปลงพฤตักิรรม
ข้องผู้้�บริโภูคราคาตั�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรงและการแข่้งขั้นิในิตัลาดำ ตัามลำาดัำบ
  

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคตัะวันิออก 
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทำุกดัำชนีิ โดำยเฉพาะดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจั
ภูายในิประเทำศทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 60.2 จัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 29.2 เน่ิ�องจัากการฟ้ิ�นิตััวข้องกิจักรรมทำางเศรษฐกิจั
ภูายในิประเทำศ สถุานิประกอบการหลายแห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิ
การไดำ�เก่อบปกตั ิอีกทัำ�งประชาชนิทีำ�มีการออกมาจัับจัา่ยใช�สอยเพิ�ม
มากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากการลดำมาตัรการควบคมุการเดิำนิทำาง และส่งออก
ระหว่างประเทำศ ทำำาให�ธุุรกิจัสามารถุส่งออกสินิค�าไปยังตัลาดำต่ัาง
ประเทำศเพิ�มมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�สภูาพคลอ่งข้องธุุรกจิัดีำข้้�นิ ซ้ื้�งทำำาให�
ภูาพรวมธุุรกิจัปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 60.2  จัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 39.6  
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ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดัืบ 51.9 ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�าที�รุะดัืบ 43.3 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิตั การค�า และบริการ ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ
ในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจั ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่าง
เห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการบริการ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาค
การผู้ลิตัและการค�า โดำยเฉพาะการเพิ�มข้้�นิในิสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว ทีำ�มีค่า
ดัำชนีิ ฯ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 61.7 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 36.1 และธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิ
มาตัรการต่ัางๆ และนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศทีำ�มีการเดิำนิทำางและออก
มาทำำากิจักรรมข้�างนิอก ทำำาให�สถุานิประกอบการหลายแห่งกลับมาดำำาเนิินิ
กิจัการไดำ�เก่อบปกติั และมีผู้ลประกอบการในิเก่อบทุำกสาข้าธุุรกิจัปรับ
ตััวดีำข้้�นิ อีกทัำ�งภูาคเกษตัรกรทีำ�ไดำ�รับผู้ลดีำจัากมาตัรการเงินิเยียวยา
เกษตัรกรจัากภูาครัฐ และราคาสินิค�าเกษตัรทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เช่นิข้�าว
เปล่อก ทำำาให�มีกำาลังซ่ื้�อภูายในิภู้มิภูาคเพิ�มข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 63.5 
เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิคำาสั�งซ่ื้�อในิอนิาคตัข้องสาข้าการท่ำอง
เทีำ�ยวยงัคงไม่มากนัิก เน่ิ�องจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัทีำ�จัะยงัไม่
ฟ้ิ�นิตััว

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิ็ตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 49.3 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 46.4 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตัทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ 
โดำยเป็นิการเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลิตั  สำาหรับสาข้าทีำ�มีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ
ค่อสาข้าไม�และเฟิอรนิ์ิเจัอร์ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 53.6 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 48.2 เน่ิ�องจัากกำาลังซ่ื้�อข้องประชาชนิทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ
 จัากมาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายครัวเร่อนิ และ
กระตุั�นิการออกมาใช�จ่ัาย ทำำาให�หมวดำสินิค�าคงทำนิมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ
เช่นิ โต๊ัะทำำางานิ เก�าอี� และเตีัยงนิอนิ ทีำ�ใช�ในิการตักแต่ังสถุานิทีำ� และ
ทำดำแทำนิสินิค�าตััวเก่าทีำ�เสียหายไป จัากในิช่วงฤด้ำฝนิทีำ�ทำำาให�ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์ไม�
บวม และพังง่ายมากข้้�นิ  ซ้ื้�งจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลทำำาให�การจั�างงานิ
และการลงทุำนิดีำข้้�นิ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 61.4 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์ผู้้�บริโภูคจัะยังคงออกมาจัับจ่ัายใช�สอยอย่างต่ัอเน่ิ�อง โดำยเฉพาะ
ในิหมวดำสินิค�าอาหารและเคร่�องด่ำ�ม เน่ิ�องจัากเป็นิสินิค�าจัำาเป็นิในิการ
ดำำารงชีวิตัประจัำาวันิ

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคกล็าง
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค
กล็าง ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�ามิาอย่้ที�รุะดัืบ 51.9 
จากปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ แล็ะปริุมิาณ์การุผู้ลิ็ตั การุค�า แล็ะ
บริุการุ ที�ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นในเกือบทุกสาขึ้าธุุรุกิจ ส่งผู้ล็ทำาให�
กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นอย่างเห็นไดื�ชัดื ซ้ื้�งภูาคการุ
บริุการุ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นมิากที�สุดื

• ภูาคเกษตัรุกรุไดื�รุับผู้ล็ดืีจากรุาคาขึ้�าวเปล็ือกที�มีิ
รุาคาดีืข้ึ้�น แล็ะมีิเงินเยียวยาเกษตัรุกรุ ช่วยเสริุมิให�มีิกำาลั็ง
ซืื้�อภูายในภู้มิิภูาคเพิิ่�มิข้ึ้�น

• สถุานปรุะกอบการุหล็ายแห่งกลั็บมิาเปิดืดืำาเนิน
การุไดื�เกือบปกติั แล็ะปรุะชาชนออกมิาเดิืนทางสัญจรุ แล็ะ
ออกมิาทำากิจกรุรุมิขึ้�างนอกมิากข้ึ้�น ทำาให�ผู้ล็ปรุะกอบการุ
ในเกือบทุกสาขึ้าธุุรุกิจปรัุบตััวดีืข้ึ้�น
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.4 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 42.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�ม
ข้้�นิเช่นิเดีำยวกันิ เน่ิ�องจัากเกษตัรไดำ�รับความช่วยเหล่อจัากภูาครัฐในิ
มาตัรการเงินิเยยีวยาเกษตัรกร อีกทัำ�งราคาสินิค�าเกษตัรทีำ�ปรับตััวดีำข้้�นิ เช่นิ
ข้�าวเปล่อก ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิ
หมวดำสนิิค�าจัำาเป็นิมากข้้�นิ รวมถุ้งการเริ�มออกมาทำำากิจักรรมข้�างนิอกบ�านิ
 ทำำาให�มีความตั�องการใช�ยานิพาหนิะข้ยายตััว ส่งผู้ลดีำตั่อการให�บริการ
นิำ�ามันิ และร�านิซ่ื้อมรถุ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ 
SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ 61.7 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะในิหมวดำสนิิค�าอุปโภูค
บริโภูค ทัำ�งภูาคการค�าปลีกและค�าส่งอยา่งไรก็ตัามเป็นิทีำ�สังเกตัสาข้าวัสดุำ
ก่อสร�าง อาจัจัะไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากฤด้ำฝนิ และช่วงทำำาการเกษตัร

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค            
การุบริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 54.3 ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 42.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าการบริการ โดำย
เฉพาะสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว ทีำ�มีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ 61.7 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 36.1 เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิ
มาตัรการต่ัางๆ และการลดำข้�อจัำากัดำการเดิำนิทำางภูายในิจัังหวัดำ ทำำาให�
สถุานิประกอบการหลายแห่งเริ�มเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั อีกทัำ�ง
ประชาชนิเริ�มคลายความกังวล และเดิำนิทำางสัญจัรมากข้้�นิ  ทำำาให�การท่ำอง
เทีำ�ยวข้ยายตััว ส่งผู้ลดีำต่ัอสาข้าธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิเช่นิ
เดีำยวกันิ เช่นิสาข้าข้นิส่งมวลชนิ(ไม่ประจัำาทำาง)  ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 55.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 40.0 ซ้ื้�งจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ
 ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ และทำำาให�ภูาค
การลงทุำนิข้ยายตััว ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 65.9 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะยงัไม่ฟ้ิ�นิตััว เน่ิ�องจัากมีกฏ
ระเบียบในิการเดิำนิทำางระหว่างประเทำศมากข้้�นิ เพ่�อด้ำแลและป้องกันิ
ปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 



ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคกลาง ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกดัำชนีิ โดำยเฉพาะภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ และ
ภูาพรวมธุุรกิจัทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.8 และ 56.3 จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 19.8 และ 32.9 ตัามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากภูาค
เกษตัรมีกำาลังซ่ื้�อภูายในิภู้มิภูาคเพิ�มข้้�นิ จัากการไดำ�รับมาตัรการเงินิ
เยียวยาเกษตัรข้องภูาครัฐ อีกทัำ�งราคาข้�าวเปล่อกปรับตััวดีำข้้�นิ ส่ง
ผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีการใช�จ่ัายเพิ�มข้้�นิทัำ�งในิหมวดำสินิค�าจัำาเป็นิ 
และสนิิค�าคงทำนิ อีกทัำ�งจัากการคลายความกงัวลต่ัอการติัดำเช่�อไวรัส
โควิดำ-19 ส่งผู้ลทำำาให�มีการออกมาสัญจัรมากข้้�นิ และสถุานิ
ประกอบการหลายแห่งสามารถุกลับมาดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั 
สะทำ�อนิจัากธุุรกิจัมีสภูาพคล่องดีำข้้�นิ มาอย้ที่ำ�ระดัำบ 55.6 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 32.7

20

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน 
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจการุมิากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่  
มาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ ราคาตั�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง 
การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ และการเปลี�ยนิแปลงพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูค ตัาม
ลำาดัำบ
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ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย่้ที�
รุะดืบั 49.7 ปรุบัตััวเพิ่ิ�มิข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดืบั 44.3 จัากปจััจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ปริมาณ์การผู้ลิตั การค�า และการบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 
ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการภูาค
การค�ามีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิตั 
และบรกิาร เนิ่�องจัากมกีารเริ�มข้ยายตััวข้องกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว โดำยเฉพาะ
กลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศเป็นิสำาคัญ อีกทัำ�งสถุานิประกอบการ
หลายแห่ง และโรงงานิกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ส่งผู้ลทำำาให�มีความ
ตั�องการสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทัำ�งใช�ในิครัวเร่อนิ และบริโภูคในิช่วงการเดิำนิ
ทำาง อีกทัำ�งจัากการเริ�มมีนัิกท่ำองเทีำ�ยว ส่งผู้ลทำำาให�มีการจัองห�องพักล่วง
หนิ�ามากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�มียอดำจัำาหน่ิายเส่�อผู้�าและอาหารเพิ�มข้้�นิเช่นิ 
เส่�อผู้�าพ่�นิเม่อง และสินิค�าOTOPเป็นิตั�นิ ทีำ�กลุ่มผู้้�บริโภูคซ่ื้�อเป็นิข้องฝาก
และข้องทีำ�ระล้ก  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME 
คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 64.6 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบยังไม่แน่ิใจัในิกำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค จัากหมดำระยะเวลามาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ มา
ช่วยพยุงค่าใช่จ่ัาย

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุผู้ลิ็ตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.9 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 47.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
ผู้ลิตัปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรบัเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการผู้ลติั โดำยเฉพาะสาข้าเส่�อผู้�า
และสิ�งทำอ และผู้ลิตัอาหารและเคร่�องด่ำ�ม เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการ
ควบคุมโรคต่ัางๆ ทำำาให�สถุานิประกอบการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เช่นิ
ห�างสรรพสินิค�า ตัลาดำเป็นิตั�นิ ทำำาให�มียอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากกลุ่มแม่ค�า 
ประกอบกับประชาชนิมีการออกมาทำ่องเทีำ�ยวเพิ�มมากข้้�นิ จัากกลุ่มนัิก
ท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศเปน็ิสำาคัญ ส่งผู้ลทำำาให�มียอดำจัำาหนิา่ยเส่�อผู้�าและ
อาหารเพิ�มข้้�นิเช่นิ เส่�อผู้�าพ่�นิเม่อง และสินิค�าOTOPเป็นิตั�นิ ทีำ�กลุ่มผู้้�
บริโภูคซ่ื้�อเป็นิข้องฝากและข้องทีำ�ระล้ก  อย่างไรก็ตัามการจั�างงานิยังค่อนิ
ข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากมีการปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าแล�ว ส่วนิ
ใหญ่เป็นิการจั�างงานิคนิในิครอบครัว และตั�องมีทัำกษะฝีม่อ ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ 65.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ
 เน่ิ�องจัากประเมินิแนิวโนิ�มนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวติัต่ัางชาติัจัะฟ้ิ�นิตััว ทำำาให�
สินิค�าพ่�นิเม่องเป็นิทีำ�ตั�องการมากข้้�นิ

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค่าดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาค
เหนือ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�ามิาอย่้ที�รุะดัืบ 49.7 
จากปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมิาณ์การุผู้ลิ็ตั การุค�า แล็ะการุ
บริุการุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตััว
เพิิ่�มิข้ึ้�นอย่างเห็นไดื�ชัดื ซ้ื้�งภูาคการุภูาคการุค�ามีิค่าดัืชนี ฯ 
ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นมิากที�สุดื เมืิ�อเทียบกับภูาคการุผู้ลิ็ตั แล็ะ
บริุการุ

• จากการุเรุิ�มิฟื้้�นตััวขึ้องกลุ็่มินักท่องเที�ยว ส่งผู้ล็
ทำาให�สาขึ้าที�พัิ่กแล็ะโรุงแรุมิขึ้นาดืเล็็กแล็ะกล็างมีิยอดืการุ
จองห�องพัิ่กล่็วงหน�ามิากข้ึ้�น รุวมิไปถุ้งการุปรัุบตััวดีืข้ึ้�นขึ้อง
การุผู้ลิ็ตัแล็ะจำาหน่ายสินค�ากลุ่็มิเสื�อผู้�าหรืุออาหารุที�เป็นขึ้อง
ฝากที�รุะล้็ก

• จากการุเรุิ�มิออกมิาใช�ชีวิตัขึ้�างนอกขึ้องปรุะชาชน
 อีกทั�งสถุานปรุะกอบการุหล็ายแหง่ แล็ะโรุงงานกล็บัมิาเปิดื
ดืำาเนินการุไดื� ส่งผู้ล็ทำาให�มีิความิตั�องการุสินค�าอุปโภูค
บริุโภูคทั�งใช�ในครุัวเรืุอน แล็ะบรุิโภูคในช่วงการุเดืินทาง 
ทำาให�มีิการุจับจ่ายใช�สอยมิากข้ึ้�น
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ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุSME ภูาคการุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 47.9 ปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 41.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การค�าปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิทุำกสาข้าการค�า โดำยเฉพาะสาข้าการค�า
สินิค�าอุปโภูคบริโภูค จัากการเริ�มออกมาใช�ชีวิตัข้�างนิอกข้องประชาชนิ 
อีกทัำ�งสถุานิประกอบการหลายแห่ง และโรงงานิกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�
 ส่งผู้ลทำำาให�มีความตั�องการสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทัำ�งใช�ในิครัวเร่อนิ และ
บริโภูคในิช่วงการเดิำนิทำาง ทำำาให�มีการจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ อีกทัำ�งสาข้า
การค�าวัสดุำก่อสร�าง ทีำ�มียอดำจัำาหน่ิายเพิ�มข้้�นิ จัากคำาสั�งซ่ื้�อข้องกลุ่มผู้้�รับ
เหมาโครงการก่อสร�าง ต่ัอเติัมสถุานิประกอบการและบ�านิเร่อนิ ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้่ทีำ�ระดัำบ 63.3เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิคำาสั�งซ่ื้�อข้องผู้้�
บริโภูคจัะลดำลง จัากความไมมั่�นิใจัในิกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคโดำยเฉพาะการ
บริโภูคกลุ่มร�านิค�าสินิค�าอุปโภูคบริโภูค เน่ิ�องจัากหมดำระยะเวลามาตัรการ
เงินิเยียวยาจัากภูาครัฐ

ในส่วนขึ้องดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME ภูาคการุ
บริุการุ ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย่้ทีำ�ระดัำบ 49.8 ปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 44.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณ์การบรกิารปรบัตััวเพิ�มข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุำกสาข้าการบริการ โดำยเฉพาะสาข้า
ธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว จัากการเริ�มมีนัิกท่ำองเทีำ�ยว และการจัอง
ห�องพักล่วงหนิ�ามากข้้�นิ ทำำาให�สาข้าทีำ�พักและโรงแรมข้นิาดำเล็กและกลาง
ข้ยายตััวเพิ�มข้้�นิ เช่นิเดีำยวกันิกับร�านิอาหาร และการข้นิส่งมวลชนิไม่
ประจัำาทำาง ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตััวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�สุดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 57.2 และ 
51.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 47.8 และ 43.1 ตัามลำาดัำบ ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ 65.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อค่อนิข้�าง
ทำรงตััว เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังไม่มั�นิใจัในิการฟ้ิ�นิตััวข้องกลุ่มนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่ัางชาติั แม�ปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 คลี�คลาย
จัะทำำาให�แนิวโนิ�มนัิกท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มข้้�นิแต่ัผู้้�ประกอบการประเมินิว่าเพิ�มข้้�นิ
ไม่มากนัิก



ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศแล็ะอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส่งผู้ล็ต่ัอกิจการุมิากที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ ราคา
ตั�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง  การแข่้งขั้นิในิตัลาดำ การเปลี�ยนิแปลงพฤตัิกรรม
ข้องผู้้�บริโภูค และมาตัรการในิดำ�านิต่ัาง ๆ ข้องรัฐบาลต่ัอกิจัการ ตัาม
ลำาดัำบ
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ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจแล็ะธุุรุกิจ SME
ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิภูาคเหน่ิอ ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิทุำกค่าดัำชนีิ โดำย
เฉพาะภูาพรวมธุุรกจิั และภูาวะเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศทีำ�ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 56.8 และ52.5 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 
41.0 และ 39.9 ตัามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากการสถุานิประกอบการกลับ
มาเปดิำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั ประกอบกบัประชาชนิทีำ�เริ�มออกมา
จัับจ่ัายใช�สอย และมีการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวเพิ�มมากข้้�นิ ซ้ื้�งส่งผู้ลดีำ
ต่ัอทัำ�งธุุรกิจัภูาคการผู้ลิตั การค�า และการบริการ โดำยเฉพาะร�านิ
อาหาร และการผู้ลิตัเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ รวมถุ้งร�านิค�าสินิค�าอุปโภูค
บริโภูค จัากความตั�องการข้องใช�ในิชีวิตัประจัำาวันิ และข้องฝากทีำ�
ระล้ก ทำำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อจัากกลุ่มนัิกท่ำองเทีำ�ยว และประชาชนิทัำ�วไป
เพิ�มมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีสภูาพคล่องเพิ�มข้้�นิมาอย้่ ทีำ�
ระดัำบ53.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 40.6
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ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นผู้้�ปรุะกอบการุ SME 
จำาแนกตัามิสาขึ้าธุุรุกิจ

ปรุะจำาเดืือนมิิถุุนายน 2563

อาหารุแล็ะเครืุ�องดืื�มิ
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 50.7 

เนื�องจากตัล็าดื แล็ะห�างสรุรุพิ่สินค�ากลั็บมิาเปิดืตััวไดื�เกือบปกติั แล็ะ
ผู้้�บริุโภูคเริุ�มิออกจับจ่ายใช�สอย ส่งผู้ล็ทำาให�กลุ่็มิสินค�าอาหารุแปรุรุ้ป
ต่ัางๆ มีิคำาสั�งซืื้�อ แล็ะปริุมิาณ์การุผู้ลิ็ตัเพิิ่�มิมิากข้ึ้�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ อาหารุแล็ะเครืุ�องดืื�มิ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากการผู้่อนิปรนิมาตัรการข้องภูาครัฐต่ัางๆ
 ทำำาให�ตัลาดำ และห�างสรรพสินิค�าสามารถุเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ผู้้�บริโภูค
เริ�มออกจัับจั่ายใช�สอย ส่งผู้ลทำำาให�กลุ่มสินิค�าอาหารแปรร้ปต่ัางๆ มีคำา
สั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิตัเพิ�มมากข้้�นิ อีกทัำ�งธุุรกิจัเปิดำข้ายผู่้านิทัำ�งช่อง
ทำางออนิไลน์ิ และหนิ�าร�านิ และมีการจััดำทำำาโปรโมชั�นิ เช่นิ ลดำราคา ฟิรี
ค่าจััดำส่ง เพ่�อเป็นิการกระตุั�นิให�ผู้้�บริโภูคออกมาใช�จ่ัายมากยิ�งข้้�นิ ทำำาให�
ธุุรกิจัมีการจั�างงานิทีำ�เพิ�มข้้�นิตัามคำาสั�งซ่ื้�อ ในิส่วนิข้องตั�นิทุำนิปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิ เน่ิ�องจัากการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการทำำาให�ธุุรกิจัมีภูาระค่าใช�จ่ัายเพิ�ม
ข้้�นิทัำ�งค่าเช่า และค่าสาธุารณ้์ปโภูค  เป็นิตั�นิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
จัะมีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากแนิวโนิ�มปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัส
โควิดำ-19 จัะคลี�คลาย ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะเดิำนิทำาง
มาท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ

เสื�อผู้�าแล็ะสิ�งทอ
     ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 48.7 

เนื�องจากการุกลั็บมิาเปิดืดืำาเนินการุขึ้องตัล็าดื แล็ะห�างสรุรุพิ่สินค�า
ไดื�เกือบปกติั ส่งผู้ล็ทำาให�ธุุรุกิจสามิารุถุนำาสินค�าออกส่้ตัล็าดืไดื�เพิิ่�มิข้ึ้�น 
ทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบเพิิ่�มิข้ึ้�นอย่างเห็นไดื�ชัดื

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ เสื�อผู้�าแล็ะสิ�งทอปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิตัทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการต่ัางๆ ทีำ�ทำำาให�สถุานิประกอบการกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั ทัำ�งตัลาดำ ห�างสรรพสินิค�า อีกทัำ�งจัากการลดำ
ข้�อจัำากัดำการควบคุมการส่งออกระหว่างประเทำศ ทำำาให�ธุุรกิจัสามารถุนิำา
สินิค�าออกส่้ตัลาดำ และส่งออกไดำ�มากข้้�นิ  ประกอบกับธุุรกิจัมีการข้าย
สินิค�าผู่้านิทัำ�งช่องทำางออนิไลนิ ์และหนิ�าร�านิ ซ้ื้�งสามารถุเข้�าถุ้งกลุ่มล้กค�า
ทีำ�คลายความกงัวลและออกมาจัับจัา่ยใช�สอย และกลุ่มล้กค�าทีำ�ยงัคงกังวล
ต่ัอการติัดำเช่�อ ซ้ื้�งจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ เช่นิเดีำยวกับดำ�านิตั�นิทุำนิทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิตัามออเดำอร์การผู้ลิตั 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการณ์์ส่วนิใหญ่
คาดำการณ์์ภูาพรวมธุุรกิจัจัะดีำข้้�นิอยา่งต่ัอเน่ิ�อง  จัากจัำานิวนิผู้้�บริโภูคทีำ�จัะ
ออกมาใช�จ่ัาย และทำำากิจักรรมข้�างนิอกมากข้้�นิ 

ยางแล็ะพิ่ล็าสติัก
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 50.6 

เนื�องจากสถุานปรุะกอบการุกล็บัมิาเปิดืตััวไดื�เกือบปกติั แล็ะปรุะชาชน
เริุ�มิออกมิาใช�จ่าย ทำาให�รุ�านค�ามีิความิตั�องการุภูาชนะใส่อาหารุแล็ะ
เครืุ�องดืื�มิมิากข้ึ้�นเช่นถุุงพิ่ล็าสติัก แล็ะแก�วพิ่ล็าสติัก เป็นตั�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ยางแล็ะพิ่ล็าสติัก ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิตัทีำ�เพิ�มข้้�นิ
 เน่ิ�องจัากสถุานิประกอบการกลับมาเปิดำตััวไดำ�เก่อบปกติั และประชาชนิ
เริ�มออกมาใช�จ่ัาย ทำำาให�ร�านิค�ามีความตั�องการภูาชนิะใส่อาหารและเคร่�อง
ด่ำ�มมากข้้�นิเช่นิถุุงพลาสติัก และแก�วพลาสติัก เป็นิตั�นิ รวมถุ้งประชาชนิ
เริ�มมีการเดำินิทำางสัญจัร ทำำาให�มีการด้ำแลรักษายานิพาหนิะ และเปลี�ยนิ
ยางรถุก่อนิเดิำนิทำาง ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ื้�อผู้ลิตัภัูณ์ฑ์ยางและพลาสติัก
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ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ไมิ�แล็ะเฟื้อร์ุนิเจอร์ุ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิตั
ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิเริ�มออกมาใช�จ่ัาย  อีกทัำ�งสถุานิ
ประกอบการหลายแห่งทีำ�เริ�มกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการมีการปรับแต่ังร�านิ
 และซ่ื้�ออุปกรณ์์เข้�าร�านิ ทำำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อเฟิอร์นิิเจัอร์เพ่�อตักแต่ัง และ
ทำดำแทำนิส่วนิทีำ�เสียหายไป โดำยสินิค�าทีำ�ผู้้�บริโภูคนิิยมซ่ื้�อค่อ โต๊ัะทำำางานิ
 โซื้ฟิา เก�าอี� และเตีัยงนิอนิ เป็นิตั�นิ ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�มีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ 
เพ่�อเร่งการผู้ลิตัตัามความตั�องการข้องผู้้�บริโภูค
 ในส่วนขึ้องการุคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์์คำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ ตัามแนิวโนิ�มกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ข้ยาย
ตััว จัากการกลับเข้�าส่้การทำำางานิ

ไมิ�แล็ะเฟื้อร์ุนิเจอร์ุ
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 49.0 

เนื�องจากปรุะชาชนเริุ�มิออกมิาใช�จ่าย  อีกทั�งสถุานปรุะกอบการุหล็าย
แห่งที�เริุ�มิกลั็บมิาเปิดืดืำาเนินการุมีิการุปรัุบแต่ังรุ�าน แล็ะซืื้�ออุปกรุณ์์เขึ้�า
รุ�าน ทำาให�มีิคำาสั�งซืื้�อในหมิวดืสินค�าเฟื้อร์ุนิเจอร์ุเพิิ่�มิข้ึ้�น

ผู้ลิ็ตัภัูณ์ฑ์จากโล็หะ
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 50.9 

เนื�องจากโครุงการุก่อสรุ�างขึ้องทั�งผู้้�ปรุะกอบการุ แล็ะปรุะชาชนทั�วไป
ที�มีิการุปรัุบแต่ัง แล็ะซ่ื้อมิแซื้มิสถุานที� ส่งผู้ล็ทำาให�มีิคำาสั�งซืื้�อในหมิวดื
สินค�าโครุงเหล็็ก หลั็งคาเหล็็ก เพิิ่�มิข้ึ้�น

สินค�าเกษตัรุ
 ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 45.4 รุ�าน
ค�าสินค�าเกษตัรุไดื�รัุบแรุงสนับสนุนจากในช่วงฤด้ืทำาการุเกษตัรุ  ซ้ื้�ง
เกษตัรุกรุมีิความิตั�องการุเครืุ�องมืิอทางการุเกษตัรุ อุปกรุณ์์ แล็ะ
พืิ่ชพัิ่นธ์ุุมิากข้ึ้�น อีกทั�งจากรุาคาสินค�าเกษตัรุหล็ายชนิดืที�ปรัุบตััวเพิิ่�มิ
ข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�เกษตัรุกรุ แล็ะผู้้�ปรุะกอบการุมิกีำาลั็งซืื้�อ แล็ะรุายไดื�เพิิ่�มิ
ข้ึ้�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ผู้ลิ็ตัภัูณ์ฑ์จากโล็หะ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การผู้ลิตัทีำ�
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก เน่ิ�องจัากโครงการก่อสร�างข้องสถุานิประกอบ
การหลายแห่งทีำ�มีการปรับแต่ัง และซ่ื้อมแซื้มร�านิ รวมถุ้งการต่ัอเติัมบ�านิ
ข้องประชาชนิทัำ�วไป และมาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐบาล ทีำ�ช่วยพยุง
ค่าใช�จ่ัาย ทำำาให�ประชาชนิมีกำาลังซ่ื้�อมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีความ
ตั�องการสินิค�า เช่นิหลังคาเหล็ก โครงเหล็ก เหล็กดัำดำ  ประต้ั หนิ�าต่ัาง
 เป็นิตั�นิ  ซ้ื้�งส่งผู้ลดีำต่ัอภูาคการจั�างงานิทีำ�ข้ยายตััว ซ้ื้�งส่วนิใหญ่เป็นิการ
จั�างแรงงานิรายวันิ เพ่�อเร่งการผู้ลิตัตัามออเดำอร์คำาสั�งซ่ื้�อ  

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำว่าจัะมี
คำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ จัากความตั�องการอุปกรณ์์ก่อสร�างข้องกลุ่มผู้้�รับเหมาทีำ�
ทำำาสัญญาโครงการก่อสร�างไว่ล่วงหนิ�าแล�ว

เพิ�มข้้�นิ ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิเช่นิเดีำยวกันิ ส่วนิการจั�าง
งานิข้ยายตััวเพิ�มข้้�นิตัามคำาสั�งซ่ื้�อ เพ่�อเร่งการผู้ลิตัรองรับความตั�องการ
ข้องล้กค�า

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อจัะเพิ�มมากข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถุานิประกอบการตัา่งๆหลายแหง่
จัะกลับมาเปิดำตััวไดำ�ตัามปกติั และประชาชนิจัะออกมาใช�จ่ัายเพิ�มมากข้้�นิ

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ สินค�าเกษตัรุ ปรุับตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากอย้่ในิช่วงฤด้ำทำำาการเกษตัร  เกษตัรกรมีความตั�องการเคร่�องม่อ
ทำางการเกษตัร อุปกรณ์์ และพ่ชพันิธ์ุุมากข้้�นิเช่นิพันิธ์ุุข้�าว พันิธ์ุุข้�าวโพดำ 
ปุ�ย และอุปกรณ์์ทำำานิา อีกทัำ�งราคาสินิค�า เกษตัรหลายชนิิดำปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 
เช่นิ ราคายางพารา และปาล์มนิำ�ามันิ ส่งผู้ลทำำาให�เกษตัรกร และผู้้�ประกอบ
การมีกำาลังซ่ื้�อ และรายไดำ�เพิ�มข้้�นิ รวมถุ้งพฤติักรรมข้องประชาชนิทีำ�ให�



ความสนิใจัในิการปล้กตั�นิไม�ประดำับสถุานิทีำ�ต่ัางๆ เพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งจัากสินิค�า
ส่วนิใหญ่จัำาเป็นิตั�องใช�กำาลังแรงงานิในิการข้นิย�าย  ประกอบกับคำาสั�งซ่ื้�อ
ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�ธุุรกิจัมีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากอย้ใ่นิช่วงการด้ำแล และรอการเก็บเกี�ยว
ผู้ลผู้ลิตั ซ้ื้�งเกษตัรกรจัะตั�องการสินิค�าหมวดำปุ�ยเพ่�อใช�ในิการด้ำแล ข้้�นิอย้่
กับวิธุี และงบประมาณ์ข้องเกษตัรกรแต่ัละราย  ทำำาให�คำาสั�งซ่ื้�อปรับตััว
เพิ�มข้้�นิไม่มากนัิก
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สินค�าอุปโภูคแล็ะบริุโภูค
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 48.3 

เนื�องจากการุผู่้อนปรุนมิาตัรุการุต่ัางๆขึ้องภูาครัุฐ ทำาให�ปรุะชาชนมีิ
การุเดิืนทางสัญจรุมิากข้ึ้�น แล็ะมีิการุจับจ่ายใช�สอยมิากข้ึ้�น อีกทั�งรุ�าน
เครืุ�องดืื�มิ แล็ะรุ�านอาหารุกลั็บมิาเปิดืดืำาเนินการุไดื�เกือบปกติั จ้งมีิ
ความิตั�องการุเตัรีุยมิวัตัถุุดิืบในการุผู้ลิ็ตัอาหารุแล็ะเครืุ�องดืื�มิเพิิ่�มิข้ึ้�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ สินค�าอุปโภูคแล็ะบริุโภูค ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น
จากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�า
ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการต่ัางๆข้องภูาครัฐ ทำำาให�
ประชาชนิมีการเดิำนิทำางสัญจัรมากข้้�นิ และมีการจัับจ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ อีก
ทัำ�งร�านิเคร่�องด่ำ�ม และร�านิอาหารกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั และ
มีความตั�องการเตัรยีมวัตัถุุดิำบในิการผู้ลติัอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ส่งผู้ลทำำาให�
ธุุรกิจัค�าส่งสินิค�าอุปโภูคบริโภูคสามารถุข้ายสินิค�าหมวดำวัตัถุุดิำบในิการ
ประกอบอาหาร เช่นิ นิำ�าตัาล แป้ง นิำ�าอัดำลม และเคร่�องด่ำ�มแอลกอฮอล์
 เป็นิตั�นิ จัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ  
อยา่งไรก็ตัามการจั�างงานิและการลงทุำนิค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากเป็นิการ
ฟ้ิ�นิตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า จัำานิวนิแรงงานิเดิำมยังสามารถุให�บริการไดำ�เพียง
พอต่ัอจัำานิวนิผู้้�บริโภูค และเพ่�อรักษาตั�นิทุำนิข้องกิจัการทำำาให�ธุุรกิจัยงัไม่มี
การเพิ�มจัำานิวนิแรงงานิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัากความไม่มั�นิใจัต่ัอรายไดำ�ข้องผู้้�
บริโภูคในิอนิาคตั

วัสดุืก่อสรุ�าง
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 46.0 

เนื�องจากกลุ่็มิล้็กค�าส่วนใหญ่คือกลุ่็มิล้็กค�าปรุะชาชนทั�วไป แล็ะ
กลุ่็มิผู้้�รัุบเหมิาก่อสรุ�าง มีิความิตั�องการุสินค�าเพืิ่�อใช�ในการุก่อสรุ�าง 
ซ่ื้อมิแซื้มิบ�านเรืุอน แล็ะสถุานที�ต่ัางๆ 

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ วัสดุืก่อสรุ�างปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อน
หน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากความตั�องการสินิค�าเพ่�อใช�ในิการก่อสร�าง ซ่ื้อมแซื้มบ�านิเร่อนิ 
และสถุานิทีำ�ต่ัางๆ ทีำ�เพิ�มข้้�นิ จัากกลุ่มล้กค�าส่วนิใหญ่ค่อกลุ่มประชาชนิ
ทัำ�วไป และกลุ่มผู้้�รับเหมาก่อสร�าง ซ้ื้�งมีความตั�องการสินิค�าในิหมวดำ
อุปกรณ์์ต่ัอเติัม และซื้อ่มแซื้มบ�านิมากข้้�นิ เช่นิก๊อก ท่ำอ  ตัะป้  น็ิอตั เปน็ิตั�นิ
 ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ สำาหรับดำ�านิการจั�างงานิปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วยจัากความจัำาเป็นิทีำ�ตั�องใช�แรงงานิจัำานิวนิมากในิการ
ให�บริการข้นิย�ายสินิค�า 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าค่อนิข้�างทำรงตััว จัากภูาคการลงทุำนิทีำ�มแีนิวโนิ�ม
ข้ยายตััวแต่ัไม่มากนัิก ส่งผู้ลทำำาให�ความตั�องการสินิค�าข้องผู้้�บริโภูคจัะปรับ
ตััวลดำลง

รุถุจักรุยานยนต์ัแล็ะรุถุยนต์ั
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 53.8 

เนื�องจากการุผู่้อนปรุนมิาตัรุการุต่ัางๆในรุะยะที� 3 แล็ะรุะยะที� 4 ซ้ื้�ง
ส่งผู้ล็ทำาให�ปรุะชาชนมีิการุเดิืนทางกันมิากข้ึ้�น ทำาให�มีิความิตั�องการุ
ซ่ื้อมิแซื้มิ แล็ะบำารุุงยานพิ่าหนะอย่างต่ัอเนื�อง
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อุปโภูคแล็ะบริุโภูค (ดัื�งเดิืมิ)
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 46.8 

เนื�องจากสถุานปรุะกอบการุหล็ายแห่งกลั็บมิาดืำาเนินงานไดื� แล็ะกลุ่็มิ
ผู้้�ใช�แรุงงานส่วนใหญ่เริุ�มิกลั็บเขึ้�าส่้การุทำางาน ปรุะกอบกับมิาตัรุการุ
เงินเยียวยาขึ้องภูาครัุฐ ทำาให�กำาลั็งซืื้�อขึ้องผู้้�บริุโภูคเพิิ่�มิข้ึ้�น แล็ะมีิการุ
ใช�จ่ายในหมิวดืสินค�าเช่น เครืุ�องดืื�มิช้กำาลั็ง แล็ะขึ้องใช�ในครัุวเรืุอน 
เป็นตั�น          

อุปโภูคแล็ะบริุโภูค (modern trade)
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 51.3 เนื�องจาก

การุผู่้อนปรุนมิาตัรุการุควบคุมิโรุครุะยะที� 3 แล็ะรุะยะที� 4 ส่งผู้ล็ให�
สถุานปรุะกอบการุสามิารุถุกลั็บมิาเปิดืดืำาเนินการุไดื� แล็ะปรุะชาชน
ออกมิาเดิืนทางสัญจรุมิากข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�นอกจากกลุ่็มิล้็กค�าปรุะจำา
แล็�ว ธุุรุกิจมีิการุซืื้�อขึ้ายกับกลุ่็มิล้็กค�าขึ้าจรุมิากข้ึ้�น

ประกอบการกลับมาดำำาเนิินิการไดำ�ปกติั ซ้ื้�งทำำาให�มีความกังวลต่ัอแข่้งขั้นิในิ
ตัลาดำกับผู้้�ประกอบการรายใหญ่เพิ�มข้้�นิ อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
ยังไม่มั�นิใจัต่ัอกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น  อุปโภูค / บริุโภูค ( modern trade ) ปรัุบ
ตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์
การค�าทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ
ในิระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4 ส่งผู้ลให�สถุานิประกอบการสามารถุกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการไดำ� โดำยไม่มีข้�อจัำากัดำดำ�านิเวลาเปิดำปิดำร�านิ และสามารถุกลับ
มาข้ายสินิค�าประเภูทำแอลกอฮอลไ์ดำ� ประกอบกบัประชาชนิทีำ�ออกมาเดำนิิ
ทำางสัญจัรมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�นิอกจัากกลุ่มล้กค�าประจัำา ธุุรกิจัมีการซ่ื้�อ
ข้ายกับกลุ่มล้กค�าข้าจัรมากข้้�นิ อีกทัำ�งจัากมาตัรการเงินิเยียวยาภูาครัฐ
ทีำ�ช่วยพยุงค่าใช�จ่ัายครัวเร่อนิ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคมีกำาลังซ่ื้�อมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�
กำาไรข้องกจิัการปรบัตััวเพิ�มข้้�นิ อยา่งไรกดี็ำแม�ว่าคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณ์การ
ค�าจัะเพิ�มข้้�นิแต่ัยังอย้่ในิช่วงการฟ้ิ�นิตััวข้องธุุรกิจั ทำำาให�การจั�างงานิ และ
การลงทุำนิค่อนิข้�างคงตััว

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า  เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบ
การประเมินิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศข้ยายตััวจัากสถุานิ

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ รุถุจักรุยานยนต์ั/รุถุยนต์ัปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น
จากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�า
ทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการต่ัางๆในิระยะทีำ� 3 และ
ระยะทีำ� 4 ซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีการออกมาเดิำนิทำางกันิมากข้้�นิ ทัำ�ง
การเดำนิิทำางทำอ่งเทีำ�ยว ทำำางานิ และใช�ชีวิตัประจัำาวันิซ้ื้�งมีความจัำาเปน็ิตั�อง
ใช�ยานิพาหนิะอย่างมาก ทำำาให�มีความตั�องการซ่ื้อมแซื้ม และบำารุงยานิ
พาหนิะอย่างต่ัอเน่ิ�อง รวมถุ้งจัากการกลับมาเดิำนิรถุข้องการข้นิส่งมวลชนิ
 และการให�บริการข้นิส่งต่ัางๆ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีคำาสั�งซ่ื้�อเพิ�มมากยิ�งข้้�นิ
 อย่างไรก็ตัามจัากคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิ แต่ัการจั�างงานิยังคงค่อนิข้�าง
คงตััว เน่ิ�องจัากมีการจั�างงานิเพิ�มข้้�นิมากในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�าแล�ว

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการณ์์คาดำการณ์์
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าจัะปรับเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิกลับ
มาใช�ชีวิตัไดำ�อย่างปกติั อีกทัำ�งจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�มีการ
เดิำนิทำางมากข้้�นิในิอนิาคตั

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�นฯ อุปโภูค/บริุโภูค (ดัื�งเดิืมิ) ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น
จากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าทีำ�
ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถุานิประกอบการหลายแห่งกลับมาดำำาเนิินิงานิ
ไดำ� และกลุ่มผู้้�ใช�แรงงานิส่วนิใหญ่เริ�มกลับเข้�าส่้การทำำางานิ ทำำาให�มีความ
ตั�องการสินิค�าประเภูทำเคร่�องด่ำ�มช้กำาลัง และเคร่�องด่ำ�มแอลกอฮอล์มากข้้�นิ 
ประกอบกับมาตัรการเงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค
เพิ�มข้้�นิ  และมีการใช�จ่ัายหมวดำสินิค�าจัำาเป็นิในิครัวเร่อนิเช่นิ เคร่�องปรุง
รส ผู้งซัื้กฟิอก เป็นิตั�นิ ซ้ื้�งจัากปกติัจัะเป็นิการบริโภูคสินิค�าไซื้ส์ข้นิาดำเล็ก
 แต่ัเม่�อมีกำาลังซ่ื้�อล้กค�าส่วนิใหญ่เปลี�ยนิเป็นิการบริโภูคสินิค�าไซื้ส์ข้นิาดำ
ใหญ่ ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมีกำาไรปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งจัากความตั�องการข้องผู้้�
บริโภูค ทำำาให�ธุุรกิจัมีการสต๊ัอกสินิค�า และเพิ�มความหลากหลายข้องสนิิค�า
มากข้้�นิ ส่งผู้ลให�มีการจั�างงานิและการลงทุำนิข้ยายตััวเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากหมดำระยะเวลามาตัรการ
เงินิเยียวยาข้องภูาครัฐ อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการประเมินิพฤติักรรมผู้้�บริโภูค
จัะหันิไปใช�บริการห�างสรรพสินิค�ามากข้้�นิ
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สถุานีนำ�ามัิน
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 50.1 

เนื�องจากการุเริุ�มิกลั็บเขึ้�าส่้ภูาวะปกติั ทั�งการุทำางาน แล็ะการุใช�ชีวิตั
ปรุะจำาวัน จากการุผู่้อนปรุนมิาตัรุการุต่ัางๆ ปรุะกอบกับสถุานปรุะกอบ
การุที�เริุ�มิกลั็บมิาเปิดืดืำาเนินการุไดื�เกือบปกติั ส่งผู้ล็ทำาให�ปรุะชาชนมีิ
ความิตั�องการุใช�นำ�ามัินในการุเดิืนทางสัญจรุมิากข้ึ้�น 

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ สถุานีนำ�ามัินปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อน
หน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การค�าปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากการเริ�มกลับเข้�าส่้ภูาวะปกตั ิทัำ�งการทำำางานิและการใช�ชีวิตัประจัำา
วันิ จัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการต่ัางๆ ประกอบกับสถุานิประกอบการทีำ�
เริ�มกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�เก่อบปกติั ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิมีการเดิำนิ
ทำางสัญจัรมากข้้�นิ และกลุ่มแรงงานิเช่นิล้กจั�างโรงงานิ และแรงงานิ
ก่อสร�าง รวมถุ้งดำ�านิการข้นิส่งมวลชนิ และการข้นิส่งสินิค�า ทีำ�ตั�องเดิำนิทำาง
เป็นิประจัำา ทำำาให�ความตั�องการใช�นิำ�ามันิเพิ�มมากข้้�นิ ส่งผู้ลให�กำาไรข้อง
กิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ส่วนิข้องการจั�างงานิปรับตััวเพิ�มข้้�นิ
 ในิกลุ่มแรงงานิรายวันิเป็นิสำาคัญ ภูายหลังจัากการลดำจัำานิวนิแรงงานิลง
ในิช่วงวิกฤตัไวรัสโควิดำ-19 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การค�าจัะเพิ�มมากข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
ประเมินิว่าภูาวะเศรษฐกิจั และการดำำาเนิินิชีวิตัข้องประชาชนิจัะกลับมา
เป็นิปกติั ประกอบกับการเดิำนิทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัทีำ�จัะเพิ�ม
มากข้้�นิ

การุก่อสรุ�าง
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 44.8 

เนื�องจากมีิการุให�บริุการุก่อสรุ�างมิากข้ึ้�น โดืยส่วนใหญ่เป็นการุให�
บริุการุปรุะเภูทการุซ่ื้อมิแซื้มิ แล็ะต่ัอเติัมิบ�าน แล็ะสถุานปรุะกอบการุ

ต่ัางๆ ทำาให�กำาไรุขึ้องกิจการุปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ การุก่อสรุ�าง ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อน
หน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตััว
เพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะการให�บริการประเภูทำการซ่ื้อมแซื้ม และต่ัอเติัมบ�านิ 
และสถุานิประกอบการต่ัางๆ รวมถุ้งการให�บริการโครงการก่อสร�างทีำ�ไดำ�
ทำำาสัญญาไว�ก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งจัากการให�บริการเพิ�มข้้�นิ ไม่ส่งผู้ลทำำาให�การจั�าง
งานิเพิ�ม เน่ิ�องจัากภูายหลังการเลิกจั�างในิช่วงเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ทำำาให�
แรงงานิส่วนิใหญ่กลับเข้�าส่้การทำำาการเกษตัร อีกทัำ�งแรงงานิส่วนิใหญ่ตั�อง
เป็นิแรงงานิฝีม่อ และอดำทำนิ ทำำาให�แรงงานิกลุ่มนีิ�หายาก จ้ังมีการจั�างงานิ
ทีำ�ปรับตััวลดำลง อย่างไรก็ตัามจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ทำำาให�กำาไรข้อง
กิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการณ์์คาดำการณ์์
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การให�บริการจัะค่อนิข้�างทำรงตััว เน่ิ�องจัาก
ประชาชนิยังไม่มั�นิใจัในิการเติับโตัข้องกำาลังซ่ื้�อมากนัิก ทำำาให�มีการใช�
บริการเพียงจัำาเป็นิเท่ำานัิ�นิ

การุท่องเที�ยว
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 52.7 

เนื�องจากการุผู้อ่นปรุนมิาตัรุการุควบคมุิโรุคตัา่งๆ ทำาให�ธุุรุกิจภูาคการุ
ท่องเที�ยวกล็ับมิาเปิดืดืำาเนินการุไดื� ปรุะกอบกับปรุะชาชนที�คล็าย
ความิกังวล็ แล็ะมีิความิตั�องการุออกมิาท่องเที�ยวขึ้�างนอกเพิิ่�มิข้ึ้�นภูาย
หลั็งการุกักตััวในช่วงการุแพิ่รุ่รุะบาดืขึ้องไวรัุสโควิดื-19 

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ การุท่องเที�ยว ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณ์การบรกิารปรับตััวเพิ�ม
ข้้�นิ  เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ ทำำาให�ธุุรกิจัภูาค
การท่ำองเทีำ�ยวกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ประกอบกับประชาชนิเริ�มคลาย
ความกังวล และมีความตั�องการออกมาท่ำองเทีำ�ยวข้�าง นิอกเพิ�มข้้�นิ



ภูายหลังการกักตััวในิช่วงการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19 อีกทัำ�งบริษัทำ
ข้ายตัั�ว และบริษัทำทัำวร์ทีำ�มีการจััดำโปรโมชั�นิลดำราคา ทำำาให�ประชาชนิมี
ความตั�องการออกเดำินิทำางทำ่องเทีำ�ยวมากยิ�งข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้อง
กิจัการเพิ�มข้้�นิ ส่วนิดำ�านิการจั�างงานิปรับตััวเพิ�มข้้�นิ จัากการกลับมาเปิดำ
ดำำาเนิินิการข้องธุุรกิจั และเพ่�อรองรับการด้ำแลผู้้�มาใช�บริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประเมินิจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัาง
ชาติัจัะฟ้ิ�นิตััว อีกทัำ�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยทีำ�จัะปรับตััวดีำข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�อง
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บริุการุสุขึ้ภูาพิ่แล็ะความิงามิ
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 48.4 

เนื�องจากการุผู้อ่นปรุนมิาตัรุการุควบคมุิโรุคตัา่งๆ ทำาให�ปรุะชาชนเริุ�มิ
กลั็บเขึ้�าส่้การุทำางานมิากข้ึ้�น ทำาให�ล้็กค�ากลุ่็มินี�มีิความิตั�องการุด้ืแล็
สุขึ้ภูาพิ่มิากข้ึ้�น เช่นการุใช�บริุการุรุ�านนวดื แล็ะคลี็นิคเสริุมิความิงามิ 
รุวมิถุ้งการุซืื้�อสินค�าด้ืแล็ความิสะอาดืแล็ะปล็อดืภัูยในการุเดิืนทางมิาก
ข้ึ้�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ บริุการุดื�านสุขึ้ภูาพิ่/ความิงามิ ปรัุบตััวเพิิ่�มิ
ข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
บริการปรบัตััวเพิ�มข้้�นิเลก็นิ�อย  เนิ่�องจัากธุุรกจิัเสรมิความงามกลบัมาเปดิำ
ดำำาเนิินิการไดำ� และมีผู้้�มาใช�บริการจัำานิวนิมากตัั�งแต่ัเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ส่วนิ
ใหญ่เป็นิกลุ่มล้กค�าประจัำาเช่นิ ร�านินิวดำ จัากล้กค�ากลุ่มพนิักงานิทีำ�กลับ
มาทำำางานิ ทำำาให�มีความตั�องการใช�บริการการด้ำแลสุข้ภูาพเพิ�มมากข้้�นิ อีก
ทัำ�งจัากพฤติักรรมข้องประชาชนิทีำ�ใส่ใจัการด้ำแลสุข้ภูาพ เม่�อมีการเดิำนิทำาง
จ้ังมีความตั�องการสินิค�าด้ำแลความสะอาดำและปลอดำภูัยมากข้้�นิ อย่างไร
ก็ตัามแม�ธุุรกิจับริการดำ�านิสุข้ภูาพ/ความงามจัะกลับมาเปิดำไดำ� แต่ัยงัมีข้�อ
จัำากัดำในิการให�บริการแก่ล้กค�า ทำำาให�ไม่สามารถุให�บริการล้กค�าไดำ�ทัำ�วถุ้ง 
จัากปัจัจััยดัำงกล่าวส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อย 
และในิส่วนิการจั�างงานิปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เพ่�อให�บริการเพียงพอต่ัอกลุ่ม
ล้กค�า 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวลดำลง  เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังไม่มั�นิใจัในิมาตัรการ
ควบคุมโรค ทีำ�มีข้�อจัำากัดำดำ�านิการให�บริการแก่ล้กค�า เม่�อธุุรกิจัไม่สามารถุ
รองรับล้กค�าไดำ�ทัำ�วถุ้ง จัะทำำาให�ล้กค�าเปลี�ยนิไปใช�บริการร�านิอ่�นิแทำนิ

การุขึ้นส่งสินค�า
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 48.1 จาก

การุการุผู่้อนปรุนมิาตัรุการุควบคุมิโรุคต่ัางๆ  แล็ะการุยกเลิ็กมิาตัรุการุ
เคอรุ์ฟิื้ว ส่งผู้ล็ให�การุขึ้นส่งสินค�าสามิารุถุกล็ับมิาดืำาเนินการุไดื�อย่าง
ปกติั ไม่ิมีิขึ้�อจำากัดืดื�านปรุะเภูทสินค�า แล็ะดื�านรุะยะเวล็าในการุขึ้นส่ง
สินค�า  อีกทั�งพิ่ฤติักรุรุมิขึ้องผู้้�บริุโภูคที�เคยชินกับการุสั�งซืื้�อสินค�าผู่้าน
ช่องทางออนไล็น์ ทำาให�มีิยอดืคำาสั�งซืื้�อ แล็ะการุให�ปริุมิาณ์การุบริุการุ
ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ดื�านการุขึ้นส่งสินค�า ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆ
  และการยกเลิกมาตัรการเคอร์ฟิิว ทำำาให�กิจักรรมเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศฟิ้�นิตััว และสถุานิประกอบการตัา่งๆทีำ�กลับมาเปดิำตััวไดำ�เก่อบปกตัิ
ทัำ�งร�านิอาหาร ห�างสรรพสินิค�า ตัลาดำเป็นิตั�นิ ส่งผู้ลให�การข้นิส่งสินิค�า
สามารถุกลับมาดำำาเนิินิการไดำ�อยา่งปกติั ไม่มีข้�อจัำากัดำดำ�านิประเภูทำสินิค�า
 และดำ�านิระยะเวลาในิการข้นิส่งสินิค�า  อีกทัำ�งพฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�
เคยชินิกับการสั�งซ่ื้�อสินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ ทำำาให�มียอดำคำาสั�งซ่ื้�อ และ
การให�ปริมาณ์ปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�อง ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
เพิ�มข้้�นิ ส่วนิดำ�านิการจั�างงานิข้ยายตััวเช่นิเดีำยวกันิ จัากการเพิ�มการจั�าง
งานิเพ่�อรองรับการให�บริการผู้้�ใช�บริการไดำ�อย่างรวดำเร็ว อีกทัำ�งสินิค�าบาง
ประเภูทำตั�องจััดำส่งอย่างเร่งด่ำวนิ เพราะมีข้�อจัำากัดำดำ�านิอายุการใช�งานิ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
การให�บริการจัะเพิ�มข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�อง เน่ิ�องจัากจัะมีการเปิดำตัลาดำระหว่าง
ประเทำศมากข้้�นิ ทำำาให�มีการข้นิส่งสินิค�าต่ัางๆข้ยายตััว และประเมินิ
พฤติักรรมข้องผู้้�บริโภูคจัะหหันิมาสั�งซ่ื้�อสินิค�าผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิอยา่ง
ต่ัอเน่ิ�อง 



30

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ดื�านการุขึ้นส่งมิวล็ชน (ไม่ิปรุะจำาทาง) 
ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ
และปริมาณ์การบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการปลดำล็อคดำาวน์ิข้อง
ภูาครัฐ  สถุานิทีำ�ต่ัางๆ สามารถุเปิดำให�บริการไดำ�เพิ�มข้้�นิทัำ�งร�านิค�า สถุานิ
ทีำ�ท่ำองเทีำ�ยว และประชาชนิมีการเดิำนิทำางข้�างนิอกมากข้้�นิทัำ�งดำ�านิทำำางานิ 
และธุุระต่ัางๆ ส่งผู้ลให�มีการใช�บริการข้นิส่งมวลชนิไม่ประจัำาทำางเพิ�มมาก
ข้้�นิ ซ้ื้�งส่วนิใหญ่จัะใช�บริการเดิำนิทำางข้�ามจัังหวัดำ และกลุ่มล้กค�าส่วนิใหญ่
เป็นิกลุ่มล้กค�าประจัำา ส่วนิข้าจัรมีบางส่วนิแต่ัไม่มากนัิก จัากการด้ำงด้ำดำ
โดำยการปรับลดำราคาค่าใช�บริการ อีกทัำ�งธุุรกิจัมีการด้ำแลความสะอาดำ และ
เตัรียมแอลกอฮอล์เพ่�อรับรองความปลอดำภัูยให�แก่ล้กค�ามั�นิใจัในิการมา
ใช�บริการ ทำำาให�ตั�นิทุำนิปรับตััวเพิ�มมากข้้�นิ เช่นิเดีำยวกับการจั�างงานิทีำ�ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากส่วนิใหญ่เป็นิการเดำินิทำางระยะไกล เพ่�อความ
ปลอดำภูยัจ้ังตั�องใช�แรงงานิเพ่�อผู้ลัดำเปลี�ยนิเวรการให�บริการ อยา่งไรกต็ัาม
จัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการณ์์คาดำการณ์์
จัะมีผู้้�มาใช�บริการเพิ�มมากข้้�นิ เน่ิ�องจัากจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวต่ัาง
ชาติั และชาวไทำยทีำ�จัะออกมาเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวกันิมากข้้�นิ 

สันทนาการุ วัฒนธุรุรุมิแล็ะกีฬา
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 50.1 

เนื�องจากการุผู้่อนปรุนมิาตัรุการุควบคุมิโรุคตั่างๆในรุะยะที� 3 แล็ะ
รุะยะที� 4 ทำาให�สถุานปรุะกอบการุดื�านสันทนาการุกลั็บมิาเปิดืตััวไดื�
ปกติั เช่น ฟิื้ตัเนสเซื้นเตัอร์ุ แล็ะรุ�านเกมิส์ที�สามิารุถุขึ้ยายโซื้นการุให�
บริุการุไดื�เพิิ่�มิข้ึ้�น แล็ะมีิจำานวนผู้้�เขึ้�าใช�บริุการุเพิิ่�มิมิากข้ึ้�นจากเดืือน
ก่อนหน�าทั�งในกลุ่็มิล้็กค�าปรุะจำา แล็ะล้็กค�ารุายใหม่ิ  

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ สันทนาการุ/วัฒนธุรุรุมิ/การุกีฬา ปรัุบตััว
เพิิ่�มิข้ึ้�นจากเดืือนกอ่นหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปรมิาณ์
การบริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ  เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรค
ต่ัางๆในิระยะทีำ� 3 และระยะทีำ� 4 ทำำาให�สถุานิประกอบการดำ�านิสันิทำนิาการ
กลับมาเปิดำตััวไดำ�ปกติั เช่นิฟิิตัเนิสเซื้นิเตัอร์ และร�านิเกมส์ทีำ�สามารถุข้ยาย
โซื้นิการให�บริการไดำ�เพิ�มข้้�นิ และมีจัำานิวนิผู้้�เข้�าใช�บริการเพิ�มมากข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทัำ�งในิกลุ่มล้กค�าประจัำา และล้กค�ารายใหม่  รวมถุ้งสนิาม
กีฬา และลานิกิจักรรมกลางแจั�งทีำ�สามารถุเปิดำดำำาเนิินิการไดำ� ประกอบกับ
ประชาชนิทีำ�คลายความกังวลต่ัอการติัดำเช่�อไวรัสโควิดำ-19 ทำำาให�มีความ
ตั�องการออกาทำำากิจักรรมต่ัางๆมากข้้�นิ ส่งผู้ลทำำาให�การจั�างงานิปรับตััว
เพิ�มข้้�นิอย่างมาก เน่ิ�องจัากสถุานิประกอบการเพิ�งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการ
ไดำ� ซ้ื้�งส่วนิใหญ่เป็นิการจั�างงานิรายวันิ ทำำาให�ธุุรกิจัมีค่าใช�จ่ัายในิการเปิดำ
กิจัการ ค่าสาธุารณ้์ปโภูค ส่งผู้ลให�ตั�นิทุำนิข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิอย่าง
มาก

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวลดำลง เน่ิ�องจัากมีจัำานิวนิผู้้�ใช�บริการเข้�ามาใช�บริการในิ
ปัจัจุับันิแล�ว ซ้ื้�งส่วนิใหญ่จัะเป็นิล้กค�าประจัำา ทำำาให�ผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์์จัะมีผู้้�เข้�ามาใช�บริการรายใหม่ลดำลง

โรุงแรุมิ เกสด์ืเฮาส์แล็ะบังกะโล็
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 51.5 

เนื�องจากสถุานการุณ์์การุแพิ่รุรุ่ะบาดืขึ้องไวรัุสโควิดื-19 ที�เริุ�มิคลี็�คล็าย
 ทำาให�ที�พัิ่กโรุงแรุมิหล็ายแห่งเริุ�มิกลั็บมิาเปิดืดืำาเนินการุไดื�  ปรุะกอบ
กับปรุะชาชนคล็ายความิกังวล็ต่ัอการุติัดืเชื�อ ส่งผู้ล็ให�เริุ�มิมีิการุเดิืนทาง

ท่องเที�ยวกันมิากข้ึ้�น

การุขึ้นส่งมิวล็ชน (ไม่ิปรุะจำาทาง)
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 50.3 เนื�อง

การุการุปล็ดืล็็อคดืาวน์ขึ้องภูาครัุฐ สถุานที�ต่ัางๆ สามิารุถุเปิดืให�บริุการุ
ไดื�เพิิ่�มิข้ึ้�นทั�งรุ�านค�า สถุานที�ท่องเที�ยว แล็ะปรุะชาชนมิกีารุเดิืนทางขึ้�าง
นอกมิากข้ึ้�นทั�งดื�านทำางาน ท่องเที�ยวแล็ะทำาธุุรุะต่ัางๆ ส่งผู้ล็ให�มีิการุ
ใช�บริุการุขึ้นส่งมิวล็ชนไม่ิปรุะจำาทางเพิิ่�มิมิากข้ึ้�น



ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ โรุงแรุมิ/เกสต์ัเฮาส์/บังกะโล็ ปรัุบตััวเพิิ่�มิ
ข้ึ้�นจากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
บริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถุานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโค
วิดำ-19 ทีำ�เริ�มคลี�คลาย และการผู้่อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัางๆข้อง
ภูาครัฐ ทำำาให�ทีำ�พักโรงแรมหลายแห่งเริ�มกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�  
ประกอบกับประชาชนิคลายความกังวลต่ัอการติัดำเช่�อ ส่งผู้ลให�เริ�มมีการ
เดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวกันิมากข้้�นิ ทำำาให�มียอดำการจัองและเข้�าพักทีำ�พักโรงแรม
เพิ�มข้้�นิซ้ื้�งส่งผู้ลทำำาให�การจั�างงานิปรับตััวเพิ�มข้้�นิจัากการเปิดำให�บริการ
และรองรับการด้ำแลผู้้�เข้�ามาใช�บริการ

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อจัะปรบัตััวลดำลง เนิ่�องจัากผู้้�ประกอบการยงัไม่มั�นิใจัจัำานิวนินิกัท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะกลับมาฟ้ิ�นิตััว แม�จัะมีแนิวโนิ�มเพิ�มข้้�นิแต่ัไม่มากนัิก

รุ�านอาหารุแล็ะภัูตัตัาคารุ
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 50.3 

เนื�องจากการุผู้่อนปรุนมิาตัรุการุควบคุมิโรุคตั่าง ๆ ส่งผู้ล็ทำาให�
ปรุะชาชนคล็ายความิกังวล็ต่ัอการุติัดืเชื�อมิากข้ึ้�น อีกทั�งการุกลั็บมิา
ทำางานขึ้องพิ่นักงานสถุาบันต่ัางๆ แล็ะจำานวนนักท่องเที�ยวภูายใน
ปรุะเทศที�ปรัุบตััวเพิ่ิ�มิข้ึ้�น ส่งผู้ล็ทำาให�มีิจำานวนผู้้�ใช�บริุการุรุ�านอาหารุ
เพิิ่�มิข้ึ้�นอย่างต่ัอเนื�อง
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ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ รุ�านอาหารุ/ภัูตัตัาคารุ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�นจาก
เดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การบริการปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการผู่้อนิปรนิมาตัรการควบคุมโรคต่ัาง ๆ  ส่งผู้ลทำำาให�
ประชาชนิคลายความกังวลต่ัอการติัดำเช่�อมากข้้�นิ อีกทัำ�งการกลับมาทำำางานิ
ข้องพนัิกงานิสถุาบันิต่ัางๆ และจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศทีำ�ปรับ
ตััวเพิ�มข้้�นิ รวมถุ้งกลุ่มล้กค�าเดิำนิทำางสัญจัร และกลุ่มพนัิกงานิข้นิส่งสินิค�า
 เป็นิตั�นิ ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�ใช�บริการร�านิอาหารเพิ�มข้้�นิอย่างต่ัอเน่ิ�อง จัาก
ปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ 
และทำำาให�การจั�างงานิและการลงทุำนิข้ยายตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการประเมินิคำา
สั�งซ่ื้�อและปริมาณ์การบริการเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์
นิอกจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ ยังประเมินิแนิวโนิ�มนัิก
ท่ำองเทีำ�ยวชาวต่ัางชาติัจัะฟ้ิ�นิตััว

อสังหาริุมิทรัุพิ่ย์
ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มิข้ึ้�นมิาอย่้ที�รุะดัืบ 48.8 

เนื�องจากสถุานการุณ์์การุแพิ่รุรุ่ะบาดืขึ้องไวรัุสโควิดื-19 ที�เริุ�มิคลี็�คล็าย
 ทำาให�กิจกรุรุมิตั่างๆเริุ�มิมีิการุดืำาเนินการุเช่น การุเปิดืภูาคเรีุยนขึ้อง
นักศ้กษา การุกลั็บมิาทำางานขึ้องกลุ่็มิแรุงงาน รุวมิถุ้งธุุรุกิจหล็ายสาขึ้า
ที�เริุ�มิกลั็บมิาเช่าจองพืิ่�นที�เปิดืกิจการุมิากข้ึ้�น

ดัืชนีความิเชื�อมัิ�น ฯ กิจกรุรุมิอสังหาริุมิทรัุพิ่ย์ ปรัุบตััวเพิิ่�มิข้ึ้�น
จากเดืือนก่อนหน�า โดำยเป็นิผู้ลมาจัากดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ และปริมาณ์การ
บริการทีำ�ปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสถุานิการณ์์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโค
วิดำ-19 ทีำ�เริ�มคลี�คลาย ทำำาให�กิจักรรมต่ัางๆเริ�มมีการดำำาเนิินิการเช่นิ การ
เปิดำภูาคเรียนิข้องนัิกศ้กษา การกลับมาทำำางานิข้องกลุ่มแรงงานิ รวมถุ้ง
ธุุรกิจัหลายสาข้าทีำ�เริ�มกลับมาเช่าจัองพ่�นิทีำ�เปิดำกิจัการมากข้้�นิ ประกอบ
กับกิจัการหอพัก และห�องเช่ามีการเปิดำการจัองผู่้านิช่องทำางออนิไลน์ิ 
ทำำาให�มีผู้้�มาใช�บริการเข้�ามาจัองไว�ล่วงหนิ�า เช่นิ หอพักทีำ�อย้่ใกล�สถุานิ
ศ้กษา ห�องเช่า เป็นิตั�นิ ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตััวเพิ�มข้้�นิ 

ในส่วนคาดืการุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อจัะปรับตััวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากประชาชนิจัะกลับมาดำำาเนิินิชีวิตัประจัำา
วันิไดำ�อยา่งปกติั อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการประเมินิภูายหลังการฟ้ิ�นิตััวจัะมีการ
ลงทุำนิข้องธุุรกิจัรายใหม่ ทำำาให�มีความตั�องการเช่าพ่�นิทีำ�ประกอบธุุรกิจัเพิ�ม
ข้้�นิ


