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ความเช่ือม่ันฯ SME เพ่ิมขึ้น ตามการฟื้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการค้า และ
การบริการ ท่ีได้อานิสงส์จากการขยายตัวของนักท่องเท่ียวท้ังคนไทย และต่างชาติ และมาตราการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียวจากภาครัฐ รวมถึงการเร่งจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาของหน่วยงานภาครัฐ และการจัดอีเว้นท์ของ
ภาคเอกชนในหลายพ้ืนท่ี ท่ีช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และการลงทุนของผู้ประกอบการ SME 
อย่างไรก็ตามประเด็นด้านต้นทุนยังเป็นความกงัวลส าคัญของผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะภาคการผลิต ใน
กลุ่มการผลิตอาหาร การผลิตเสื้อผ้า ไม้และเฟอร์นิเจอร์ 

แนวโน้มดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากความเช่ือม่ันของผู้ประกอบการท่ีคาดว่า
เศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวต่อเน่ืองในช่วงปลายปี โดยเฉพาะก าลังซื้อ และก าไรท่ีดีขึ้น จากสัญญาณการ
ชะลอตัวลงของราคาสินค้าในกลุม่น ้ามันเช่ือเพลิง   

กงัวลส ำคญั
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จำกสดัสว่นกำรตอบกำรเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ ดชันีปัจจุบนั SME พบว่ำกำรตอบในเดอืนสงิหำคมทีเ่พิม่ขึน้ เกดิจำก
องคป์ระกอบดำ้นค ำสัง่ซือ้ ปรมิำณกำรผลติ/กำรคำ้/กำรบรกิำร ตน้ทนุรวม และก ำไร เป็นส ำคญั โดยตน้ทุนยงัเป็นประเดน็ส ำคญัที่

ผูป้ระกอบกำรมคีวำมกงัวล แมจ้ะมแีนวโน้มรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิปรบัตวัลดลง แต่หมวดอำหำร เน้ือสตัว์ ไขไ่ก่ ยงัคงมรีำคำสงูต่อเน่ือง

66.8
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จำกสดัสว่นกำรตอบกำรเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ ดชันีคำดกำรณ์ SME พบวำ่กำรตอบคำดกำรณ์ในอกี 3 เดอืนขำ้งหน้ำนัน้ (เดอืนพฤศจกิำยน
2565) ทีเ่พิม่ขึน้ จำกก ำลงัซื้อ กำรผลติ และก ำไร เพรำะมสีญัญำณกำรฟ้ืนตวัของก ำลงัซื้อ และเป็นช่วง high season ปลำยปีทีม่กัมแีนวโน้มกำรจบัจ่ำยใชส้อยขยำยตวั

ตุลำคม พฤศจกิำยน
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ดรำฟและใสต่วัหนงัสอื ทีเ่หลอืเดีย๋วพีท่ ำ
เอง

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น และสูงกว่าค่าฐาน จากปัจจัยด้านค า
ส่ังซ้ือเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะในภาคใต้ และ
กรุงเทพฯ ท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด ซ่ึงได้รับ
ผลดีจากก าลังซ้ือของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ส่งผลท าให้ภาพรวมธุรกิจในพ้ืนท่ีขยายตัว 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น แต่ยังต ่ากว่าค่าฐานเล็กน้อย จากก าลังซ้ือในพ้ืนท่ีท่ี
ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า  ประกอบกับนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
ในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ
ในพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตามก าลังซ้ือจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังคง
กระจุกในบางพ้ืนท่ีเท่าน้ัน เช่น พัทยา หมู่เกาะต่างๆ
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ภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี ได้รับผลดีจากการขยายตัวของนักท่องเท่ียวท้ังคนไทย และต่างชาติซ่ึง
กลุ่มหลักคือ อินเดีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่ีเดินทางเข้าไปใน
พ้ืนท่ีเพ่ือจัดอบรม/สัมมนา มีผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในธุรกิจการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง

ธุรกิจปรับตัวดีข้ึน จากก าลังซื้อของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง
ประกอบกับความเช่ือมั่นของผู้บริโภคท่ีฟื้นตัว ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหาร สินค้าอุปโภค
บริโภค และร้านค้าท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษา เป็นผลมาจากก าลังซื้อของนักเรียน นักศึกษา ท่ีกลับมาเรียนแบบ
ปกติเต็มรูปแบบ ประกอบกับผู้ประกอบการคาดว่าโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้
สอยให้ขยายตัวได้มากข้ึน

ธุรกิจขยายตัว ท้ังจากโครงการเราเท่ียวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม เช่น แม่น ้า ล่องแก่ง หรือวัดเก่า เพ่ือดึงดูดให้
นักท่องเท่ียวเข้ามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ก าลังซ้ือในขยายตัว โดยเฉพาะธุรกิจผลิตอาหาร 
และของฝากท่ีระลึก

ก าลังซ้ือในพ้ืนท่ีขยายตัว จากผู้บริโภคกลุ่มแรงงานท่ีกลับมาท างานเต็มเวลาตามปกติ 
ประกอบกับนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของฝากของท่ีระลึก ประเภทเครื่องหอม น ้ามันหอมระเหย เป็น
ต้น อย่างไรก็ตามก าลังซ้ือจากนักท่องเท่ียวยังคงกระจุกในบางพ้ืนท่ีเท่าน้ัน เช่น พัทยา 
หมู่เกาะต่างๆ

ภาคการท่องเท่ียวขยายตัว โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวต่างชาติฝ่ังยุโรป ท่ีมาแบบครอบครัว 
ส่งผลดีต่อธุรกิจในพ้ืนท่ี เช่น ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และโฮมสเตย์ และมีแนวโน้มยอด
จองล่วงหน้าเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม และรีโนเวทธุรกิจ ไว้
ส าหรับช่วง high season ปลายปี ส่งผลดีกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กอีกด้วย

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีขยายตัว ตามความเช่ือม่ันของผู้บริโภค ส่งผลต่อก าลังซื้อท่ี
เพ่ิมข้ึนในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจการเกษตรท่ีขายสินค้า
ได้ราคาดี ในธุรกิจกลุ่มผัก และฟาร์มสุกร  
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ภาคการผลิต ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากก าลังซื้อท่ีชะตัวลง และราคา
วัตถุดิบท่ีอยู่ในระดับสงู โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร กลุ่มเบเกอร่ี ขนมเบรคงาน
อบรม/สัมมนา 

ภาคการค้า ปรับตัวลดลง จากก าลงัซื้อของผู้บริโภค แม้ราคาค่าน ้ามันเช้ือเพลิง
ปรับราคาลดลง แต่ราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีราคาท่ีสูง ส่งผลต่อการ
ตัดสินในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และท่ีเลือกใช้จ่ายในสินค้าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน

ภาคบริการค่อนข้างทรงตัว แต่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในธุรกิจการท่องเท่ียว และ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง จากมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว และมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ
กลุ่มใหม่ ได้แก่ อินเดีย และดูไบ ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว โดยเฉพาะในภาคใต้  
ส่งผลดีต่อธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และรถรับเหมา

ภาคการเกษตร ปรับตัวลดลง จากปัญหาด้านราคาต้นทุนการเกษตรท่ีอยู่ในระดับสูง 
โดยเฉพาะ ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ และยาฆ่าแมลง ประกอบกับในบางพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจาก
พายุฝน ท าให้ผลผลิตเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะผักประเภทผักหัว เช่น หัวหอม หอม
แขก หอมแดง เป็นต้น ส่งผลต่อรายได้ของภาคการเกษตร
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ปัจจุบนั กค
สค
ผลติ 50.1

50.6

กำรคำ้ 47.6

51.2

บรกิำร 49.4

51.9

เกษตร 46.5

49.3

คำดกำรณ์ กค
สค
ผลติ 51.8

52.2

กำรคำ้ 51.0

54.1

บรกิำร 53.0

54.3

เกษตร 49.1

51.5

จากความต้องการขยายตัว  โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร กลุ่มเบเกอร่ี ขนมเบรค 
ท่ีกลับมาฟื้ นตัว จากการจัดกิจกรรมงานอบรม/สัมมนา ท่ีมีมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยด้านต้นทุนยังเป็นปัญหาในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการผลิตอาหาร การ
ผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ  ไม้และเฟอร์เจอร์

ภาคการท่องเท่ียวได้รับผลดีท้ังจากก าลังซ้ือในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบกับจัดงานอบรม/
สัมมนาของภาครัฐและอีเว้นท์ของหน่วยงานเอกชน ส่งผลดีต่อธุรกิจรับจัดทัวร์  รถรับเหมา-น า
เท่ียว รวมไปถึงงานรับเหมาก่อสร้างท่ีภาคธุรกิจเริ่มซ่อมแซมและรีโนเวท เพ่ือเตรียมรับลูกค้า
ในช่วงเทศกาลท่องเท่ียว 

ก าลังซ้ือในประเทศปรับตัวดีขึ้น มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอย่างต่อเน่ืองท่ีช่วยกระตุ้น
ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับการยกเลิกระบบ Thailand Pass ชาวต่างชาติ
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2565)  ส่งผลท าให้นักท่องเท่ียวประเทศเพ่ือนบ้านเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
และจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะมาเลเซีย และสิงคโปร์ 

ภำคกำรเกษตร ปรบัตวัดขีึน้ จำกควำมตอ้งกำรสนิคำ้ทำงกำรเกษตรทีม่มีำกขึน้ โดยกลุ่ม
ผูป้ระกอบกำรสว่นใหญ่คำดว่ำยอดขำยจะเพิม่ขึน้ช่วงสิน้ปี ท ำใหม้กีำรสตอ็คสนิคำ้เพิม่มำกขึน้
เช่น กลำ้ไม้ เมลด็พนัธ์ุ ุ ตน้ไมป้ระดบั ปุ๋ ย เป็นตน้ ในสว่นตน้ทุนค่ำวตัถุดบิอำหำรสตัวย์งัอยู่ใน
ระดบัทีส่งู สง่ผลใหร้ำคำสนิคำ้ยงัมทีศิทำงเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง โดยเฉพำะหมู ไก่ และไขไ่ก่

จากก าลังซื้อและการผลิตขยายตัว  โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร กลุ่มเบเกอร่ี 
ขนมเบรค ท่ีกลับมาฟื้ นตัว จากการจัดกิจกรรมงานอบรม/สัมมนา ท่ีมีมากขึ้น  
อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านต้นทุนยังเป็นปัญหาในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการผลิต
อาหาร การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ  ไม้และเฟอร์เจอร์
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ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  และอยู่สูงกว่าค่าฐาน ตามการฟื้ นตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ จากมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเท่ียว จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมากขึ้น ท าให้มีการ
จับจ่ายสอยเพ่ิมขึ้น เช่น ผลิตอาหารและเครืองด่ืม 
อุปโภคบริโภค และธุรกิจการท่องเท่ียว และท่่ี
เกี่ยวเน่ือง เป็นต้น

ปรับตัวลดลง  และอยู่ต ่ากว่าค่าฐาน จากก าลังซื้อท่ี
ชะลอตัว ปัจจัยด้านต้นทุนยังเป็นปัญหาในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยเฉพาะการผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ ซึ่งราคาผ้า
ยังคงปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้น อีกท้ังค าสั่งซื้อต่อออเดอร์
ลดลง เน่ืองจากลูกค้าต้องส ารองเงินไว้เพ่ือใช้จ่าย
หมุนเวียนในกิจการมากข้ึน ส่งผลรายได้ของกิจการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น  แต่อยู่ต่่ำกว่ำค่ำฐำน มีกำรขยำยตัวใน
หลำยธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำมต้นทุนรำคำสินค้ำ ยังคงปัจจัย
ส่ำคัญในกำรด่ำเนินงำน เช่น ธุรกิจกำรเกษตร กำรก่อสร้ำง 
เป็นต้นแ

ปรับตัวลดลง  แต่อยู่สูงกว่าค่าฐานเล็กน้อย  จากความต้องการ
ท่ีชะลอตัวลง และต้นทุนของราคาสินค้าท่ียังสูงอยู่  บางรายมี
การจัดโปรโมช่ัน มีส่วนลด เพ่ือระบายสินค้าเก่าออก  เพ่ือลด
ต้นทุนในการดูแลรักษา

10

ปรับตัวลดลง และอยู่ต่่ำกว่ำค่ำฐำน จำกกำรชะลอตัวของ
ค่ำสั่งซื้อ และต้นทุนรำคำสินค้ำทั้งค่ำขนส่ง และวัตถุดิบหำ
ยำกมำกขึ้น เช่น ผ้ำท้องถิ่นที่ใช้ตัดเย็บ

ปรับตัวลดลง แต่อยู่สูงกว่ำค่ำฐำน จำกกำรชะลอตัวลงของ
กำรปริมำณกำรซื้อผู้บริโภค แต่ผู้ประกอบกำรมีกำรจัด
โปรโมชั่น และลดรำคำสินค้ำเพื่อระบำยสินค้ำเก่ำ
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11

bsi 49.6
smesi  51.2
cci กระทรวงพาณิชย์  48.6

bsi 54.0
SMESI 53.6
cci กระทรวงพาณิชย์   52.6

เดอืนสงิหำคม 2565 ดชันีควำมเชื่อมัน่ SMESI  ดชันีควำมเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค CCI (กลุ่มผูป้ระกอบกำร) กระทรวงพำณิชย์ และดชันีควำมเชื่อมัน่ฯ BSI 

ธปท. ปรบัตวัเพิม่ขึน้ทัง้ในปัจจุบนั และคำดกำรณ์
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ในเดอืนสงิหำคม 2565 ค่ำดชันีควำมเชือ่มัน่อนำคตเศรษฐกจิภูมภิำค (RSI) และดชันีควำมเชือ่ม ัน่ SMESI  ปรบัตวัเพิม่ขึน้ในทกุ
ภูมภิำค
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ดชันี SMESI เพิม่ขึน้ ตำมกำรฟ้ืนตวัของภำวะเศรษฐกจิ สะทอ้นจำกขอ้มลู Google Mobility Index ทีป่รบัตวัเทำ่กบัช่วงก่อนโควดิ (โดยเฉพำะรำ้นขำยของช ำ) สว่นแนวโน้มรำคำ
สนิคำ้ผูบ้รโิภคปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย สว่นรำคำผูผ้ลติปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้ำ

สงิหำคม

สงิหำคม 31 ส.ค

ส.ค 65
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อัตรำกำรเข้ำพัก (occupancy rate) แต่ละภูมิภำค ในเดือนกรกฎำคม 65 เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมจ่ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่ำงชำติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะ กรุงเทพฯ 
แต่ยังไม่เท่ำกับช่วงก่อนโควิด (ปี 2562)
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