
บทท่ี 3 
ดัชนีความเชื่อมัน่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ปี 2561 และปี 2562 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ของประเทศ (Composite Index for SME) ประจ าปี 2561 และปี 2562 

 ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้จัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำร SME                
ของประเทศ (Composite Index for SME) จำกข้อมูลของดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำร SME ภำคกำรค้ำและบริกำร 
(Trade and Service Sentiment Index: TSSI) แล ะดั ชนี ค วำม เ ช่ื อ มั่ น ผู้ ป ระกอบ กำรภ ำค กำรผ ลิ ต ขอ ง SME                         
(SME Manufacturing Sentiment Index: SMSI)  โดยดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำร SME ของประเทศไทย ประจ ำ                  
ปี 2561  ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 47.5 ขณะที่ค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นคำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำอยู่ที่ระดับ 
51.1 เมื่อพิจำรณำกำรเคลื่อนไหวตลอดทั้งปีพบว่ำ ดัชนีควำมเช่ือมั่นในปัจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยเพิ่มขึ้น                
ในเดือนมีนำคม เมษำยน มิถุนำยน กรกฎำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน และ ธันวำคม 2561 แต่อย่ำงไรก็ตำมค่ำ               
ควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ ำกว่ำค่ำฐำนท่ี 50 เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นคำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำปรับตัวลดลง
เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน โดยลดลงในเดือนกุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน กรกฎำคม ตุลำคม พฤศจิกำยน และ ธันวำคม 2561 แต่
ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นยังคงอยู่สูงกว่ำค่ำฐำนที่  50 ส ำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีควำมเช่ือมั่นในปัจจุบันอยู่ ในระดับ                 
ต่ ำกว่ำค่ำฐำนที่ 50 วิเครำะห์ได้ว่ำในช่วงปี 2561 นั้น ผู้ประกอบกำรได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศจำกทั้งภัยธรรมชำติ สถำนกำรณ์กำรค้ำโลก กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ผลผลิตที่ออกสู่
ตลำดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ระดับรำคำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญปรับตัวลดลง และ

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรค้ำและบริกำร ในปี 2561 ผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมเช่ือมั่นต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ำ ค่ำดัชนีอยู่ต่ ำกว่ำค่ำฐำนท่ี 50 ถึง 8 ใน 12 เดือน เนื่องด้วยควำมผันผวนของสถำนกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ จำกภัยธรรมชำติ สถำนกำรณ์กำรค้ำโลก กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ปัญหำด้ำนควำม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่งผลบั่นทอนควำมเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ จะมีเพียงเดือนเมษำยน กรกฎำคม พฤศจิกำยน
และธันวำคม ที่ควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับดีเกินค่ำฐำนที่ 50 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จำกเป็นช่วงเดือนเทศกำลต่ำงๆ ที่มีวันหยุดต่อเนื่อง
หลำยวัน สถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยรวมยังคงคึกคัก อีกทั้งภำครัฐมีกำรด ำเนินมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
ขณะที่ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบภำคกำรผลิตของ SME รวม 4 ภูมิภำค ในภำพรวมผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิอยู่ในระดับต่ ำ และค่ำดัชนีอยู่ต่ ำกว่ำค่ำฐำนที่ 50 ทุกเดือน  

• ควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรค้ำและบริกำรจ ำแนกตำมภูมิภำคปี 2561 อยู่ในระดับไม่ดีนัก เนื่องจำกค่ำ
ดัชนีส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำฐำนที่ 50 โดยเฉพำะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งควำมเช่ือมั่นต่ ำกว่ำฐำนที่ 50 ตลอดทั้งปี รวมทั้งค่ำดัชนี
ในเดือนกุมภำพันธ์ พฤษภำคม สิงหำคม กันยำยนและตุลำคม 2561 ที่ควำมเช่ือมั่นต่ ำกว่ำฐำนที่ 50 ในทุกภูมิภำค ขณะที่ใน
เดือนเมษำยน พฤศจิกำยนและธันวำคม 2561 มีควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับดีแทบทุกภูมิภำค 

• ควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตของ SME จ ำแนกตำมภูมิภำคปี 2561 ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจต่ ำ ยกเว้น ภำคกลำงรวมตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) มีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่ดี 
มีเสถียรภำพและมีค่ำดัชนีเกินค่ำฐำนท่ี 50 รองลงมำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีควำมเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ       
ปี 2561 ส่วนภำคเหนือและภำคใต้ เป็น 2 ภูมิภำคที่ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ำที่สุด 

• นโยบำยหรือมำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐในปี 2562 ที่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ต้องกำร คือ นโยบำยสินเช่ือ SME  มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบำยกระตุ้นกำรท่องเที่ยว 

 

การแปลความหมายท่ีได้  
TSSI < 50 แสดงว่าภาวะทางด้านธุรกิจแย่ลง 
TSSI = 50 แสดงว่าภาวะทางด้านธุรกิจทรงตวั 
TSSI > 50 แสดงว่าภาวะทางด้านธุรกิจดีขึน้ 
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อยู่ในระดับต่ ำ ประกอบกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองยังไม่มีควำมชัดเจน ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน อีกท้ังสถำนกำรณ์
สงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐกับจีนส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ผนวกกับกำรใช้นโยบำยทำงกำรเงินของสหรัฐฯ สถำนกำรณ์
เบรกซิสทำงฝั่งยุโรป ส่งผลให้ค่ำเงินในหลำยภูมิภำคผันผวน ไม่เหมำะสมกับกำรลงทุน ปัจจัยเหล่ำนี้จึงท ำให้ผู้ประกอบกำร 
SME ของประเทศไทยยังคงมีควำมเช่ือมั่นในระดับที่ไม่ดนีัก 

ภาพที่ 3.1 ดัชนี Composite Index ปี 2561 และปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ไตรมำสที่ 1 ปี 2562 ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 50.5 ขณะที่ค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นคำดกำรณ์ 3 เดือน
ข้ำงหน้ำอยู่ที่ระดับ 50.8 เมื่อพิจำรณำกำรเคลื่อนไหวตลอดทั้งไตรมำส พบว่ำ ดัชนีควำมเช่ือมั่นในปัจจุบันยังคงปรับตัวลดลง 
โดยลดลงในเดือนมกรำคม และเดือนกุมภำพันธ์ ส่วนเดือนมีนำคมดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่น   
อยู่ในระดับสูงกว่ำค่ำฐำนที่ 50 เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นคำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำปรับตัวลดลง โดยลดลง  
ในเดือนมกรำคม และเดือนมีนำคม ส่วนเดือนกุมภำพนัธ์ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นส่วนใหญ่อยู่สูงกว่ำค่ำฐำน
ที่ 50 ส ำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีควำมเช่ือมั่นในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงกว่ำค่ำฐำนที่ 50 ในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2562 นั้น 
ผู้ประกอบกำรได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะปัญหำ
กำรกีดกันทำงกำรค้ำ ส่งผลให้กำรค้ำของโลกเป็นอย่ำงมำก และกระทบกับตลำดเงินและตลำดทุ นทั่วโลกเช่นกัน                      
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกของไทยอย่ำงต่อเนื่อง และยังส่งผลต่อภำคกำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะ
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกสงครำมทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในประเทศเหล่ำนั้นชะลอตัวลง 
ประกอบกับปัญหำสภำพภูมิอำกำศ และภัยพิบัติภำยในประเทศ ส่งผลให้ผลผลิตมีปริมำณที่ไม่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำด 
รวมถึงคุณภำพของผลผลิตด้วย จึงส่งผลให้ระดับรำคำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญตรงตัวในระดับต่ ำ ประกอบกับสถำนกำรณ์ทำง    
กำรเมืองยังคงไม่มีควำมชัดเจน ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน ปัจจัยเหล่ำนี้จึงท ำให้ผู้ประกอบกำร SME ของประเทศไทย
ยังคงมีควำมเช่ือมั่นในระดับที่ไม่ดีนัก 
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ภาพที ่3.2 องค์ประกอบของดัชนีเฉลี่ยปี 2561 และไตรมาสที่ 1 ปี 2562 
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส ำหรับดัชนี Composite Index ของประเทศนั้น เมื่อเทียบกันระหว่ำงกลุ่มธุรกจิ จะเห็นว่ำ ดัชนทีี่เป็นแรงขับ     
ที่ส ำคัญ คือ ดัชนีควำมเช่ือมั่นผูป้ระกอบกำร SME ภำคบริกำร และดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร SME ภำคกำรค้ำ ซึ่ง
เส้นกรำฟจะอยู่เหนือกว่ำหรือเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับค่ำดัชนี Composite Index ส่วนดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำร  
ภำคกำรผลิตของ SME (SMSI) เป็นแรงฉุดให้ตัวดัชนี Composite Index ลดต่ ำลง โดยค่ำเฉลี่ยของดัชนี Composite Index        
ปี 2561 อยู่ที่ 47.5 ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำฐำนที่ 50 แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นที่ไม่ดีนกัในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ  

ค่ำเฉลี่ยของดัชนี Composite Index ไตรมำส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 50.5 ซึ่งสูงกว่ำค่ำฐำนที่ 50 แสดงให้เห็นว่ำ 
ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นท่ีดีในไตรมำส 1 ปี 2562 

ภาพที่ 3.3 ดัชน ีComposite Index เมื่อเทียบกับกลุม่ธุรกิจ 

 

ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

องค์ประกอบดัชนีในปจัจุบนัปี 2561 

 

51.1 

องค์ประกอบดัชนี 3 เดือนข้างหน้า 

50.5 50.8 

องค์ประกอบดัชนีในปจัจุบนัไตรมาสที่ 1 ปี 2562 องค์ประกอบดัชนี 3 เดือนข้างหน้า 

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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3.2 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาคการค้าและบริการ ประจ าปี 2561 และปี 2562  
 ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำร SME ภำคกำรค้ำและบริกำร (Trade and Service Sentiment Index: TSSI) เป็น
ดัชนีที่ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมร่วมกับศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือตัวช้ีวัดที่สะท้อนสภำวกำรณ์ของผู้ประกอบกำร SME ในภำคกำรค้ำและบริกำรของประเทศ 
ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นฯ แสดงถึงควำมรู้สึกของผู้ประกอบกำร SME ที่มีต่อสภำวะกำรประกอบธุรกิจของตนในด้ำนต่ำงๆ               
เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่ำนมำ  
 เมื่อพิจำรณำดัชนีควำมเช่ือมั่นภำคกำรค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม                
ในปี 2561 พบว่ำ ค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำค่ำฐำนท่ี 50 ถึง 8 ใน 12 เดือน คือ ช่วงเดือนมกรำคมถึง
มีนำคม เดือนพฤษภำคมถึงมิถุนำยน และเดือนสิงหำคมถึงตุลำคม จะมีเพียงค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นในเดือนเมษำยน กรกฎำคม 
พฤศจิกำยนและธันวำคมเท่ำนั้น ท่ีค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่ำค่ำฐำนที่ 50 โดยค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นในปัจจุบัน
ของปีนี้ปรับตัวลงมำอยู่ในระดับต่ ำที่สุดในเดือนพฤษภำคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรเร่งกำรใช้จ่ำยจำกเทศกำลสงกรำนต์ในช่วงเดือนก่อน 
ประกอบกำรกับถือศีลอดของชำวมุสลิมส่งผลให้มีกำรใช้จ่ำยและท่องเที่ยวลดลง โดยมีค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นอยู่ที่ระดับ 39.0 
ในขณะที่เดือนท่ีค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดของปี 2561 ได้แก่ เดือนเมษำยน อยู่ที่ระดับ 53.8 รองลงมำเดือน
ธันวำคม อยู่ท่ีระดับ 53.1 

 ในปี 2561 ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำค่ำฐำนที่ 50 เล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2561                
มีทั้งปัจจัยบวก และปัจจัยลบในด้ำนต่ำงๆ เข้ำมำกระทบต่อควำมเช่ือมั่นค่อนข้ำงมำก  

ในส่วนของปัจจัยบวก ได้แก่ สถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยรวมมีควำมคึกคักอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2561   
โดยมีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย 38.28 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 7.5 เป็นผลจำกกำรที่
ภำครัฐมีกำรด ำเนินมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงต่อเนื่อง กำรส่งออกในปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน กำรลงทุนของภำคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ ำ โดยดัชนีกำรลงทุน
ภำคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ในช่วงปลำยปีภำคกำรเกษตรปรับตัวดีขึ้นจำกปริมำณ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลำดมำกขึ้น อีกทั้งยังมีเม็ดเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยส่งผลให้มีกำรใช้จ่ำยสูงขึ้น)              
กำรลงทุนภำครัฐมีกำรขยำยตัวได้ดีทั้งจำกโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ด้ำนกำรคมนำคมและโครงกำรขนำดเล็กที่กระจำยไปสู่
ท้องถิ่นซึ่งมีนโยบำยเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวมทั้งมำตรกำรสนับสนุนกำรให้สินเช่ือกับผู้ป ระกอบกำร SME                
ของภำครัฐ ระดับรำคำแก๊สโซฮอลล์ 95 และ 91 และดีเซล ปรับตัวลดลงลิตรละ 2.20 2.20 และ 2.40 ตำมล ำดับ และต้นทุน
ค่ำไฟฟ้ำ Ft ในปี 2561 อยู่ท่ีระดับ -15.90 สตำงค์ต่อหน่อย ตลอดทั้งปี  

 ในส่วนของปัจจัยลบ ได้แก่ ระดับรำคำสินค้ำเกษตรที่ทรงตัวต่ ำจำกทั้งปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดเป็นจ ำนวนมำก 
ประกอบกับควำมต้องกำรหดตัวลง โดยดัชนีรำคำสินค้ำเกษตรปี 2561 หดตัวร้อยละ 5.7 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง           
ในกำรใช้จ่ำยและหนี้ครัวเรือนของภำคเกษตรโดยตรง ผู้บริโภคยังคงมีควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหำค่ำครองชีพและรำคำ
สินค้ำที่ยังทรงตัวระดับสูง ซึ่งไม่สอดคล้องกับรำยได้ในปัจจุบัน  โดยดัชนีรำคำผู้บริโภคปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 1.06 และ
ภูมิภำคที่ขยำยตัวในระดับสูงคือ ภำคกลำงและกรุงเทพฯ ซึ่งส่งผลต่อก ำลังซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่ดังกล่ำวโดยตรง ปัจจัยด้ำน
กำรเมือง ซึ่งส่งผลต่อ  นักลงทุนค่อนข้ำงมำก ด้ำนต่ำงประเทศสงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ กับจีน ปัญหำ Brexit 
ของสภำพยุโรป ซึ่งกระทบด้ำนกำรค้ำและควำมมั่นคงของประเทศทำงฝั่งยุโรป ซึ่งส่งผลต่อกำรส่งออกของไทย และ
สถำนกำรณ์ภัยธรรมชำติ ได้แก่ เกิดน้ ำท่วมในหลำยพื้นที่ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลกระทบต่อกำรคมนำคมขนส่ง ภำคกำรเกษตร
ในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ รวมทั้งกำรเดินทำงออกมำใช้จ่ำยและท่องเที่ยว  
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- ช่วงเดือนตุลำคมประสบกับพำยุเบบินคำในพ้ืนท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ  
- ช่วงเดือนกันยำยน-ตุลำคม ประสบกับพำยุบำรีจัตและมังคุดในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ

และภำคใต้  
- ช่วงเดือนธันวำคม ประสบกับพำยุปำบึกในพ้ืนท่ีภำคใต้  

 



ภาพที่ 3.4 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการปี 2561 - มีนาคม 2562 
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ชะลอตัวลงจากการบริ ภคที่
ลดลง  รายได้เก ตรอยู่ใน
ระดับต่ าและลดลงต่อเน่ือง
จากราคาสินค้าเก ตรตกต่ า

 ดยเฉพาะยางพารา

ช่วงใกล้สิ นปี เทศกาลปีใหม่ ประชาชน
เริ่มมีการใช้จ่ายมากข  น ทั งการจัดงาน
เฉลิมฉลอง การ ื อของขวั ปีใหม่ และ
การเดินทางกลับต่างจังหวัด อีกทั งยังเข้า
สู่ ดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีอีกด้วย

การใช้จ่ายกลับสู่ภาวะปกติหลังจาก
มีการเร่งใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ส านการ ์ ุ นพิ  PM 2.5 ในพื นที่
กรุงเทพและปริม  ลและภาคเหนือ

มีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน 
เป นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มี
ความค กคัก จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพ่ิมข  น ดยเฉพาะชาวจีน 

มาเลเ ีย อเมริกาและสหภาพยุ รป

ม.ค.

2561 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

2562 ก.พ. มี.ค.

TSSI เดอืนปัจจบัุน 49.5 46.3 49.5 53.8 39.0 48.4 51.5 43.4 44.6 45.9 50.4 53.1 52.0 49.8 50.7

TSSI คาดการณ ์3 เดอืน 52.8 50.5 50.8 45.6 49.4 52.5 53.2 52.3 56.2 55.8 52.3 52.0 52.8 52.8 49.9

การเร่งใช้จ่ายในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ ส านการ ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุ

  นร้อน  ปาบ ก  ท าให้เกิด นตกหนักน  า
ท่วมฉับพลันในหลายพื นที่ ดยเฉพาะภาคใต้ 

การส่งออกชะลอตัวจากสงครามการค้า
ระหว่าง สหรั   กับจีน ค่าเงินบาทผันผวน

ต่ ากว่าค่ า านในรอบ  5 
เดือนท่ีผ่านมา  ธ.ค. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ต่ าสุดในรอบ   ปี ท่ี
ผ่านมา  ก.พ. 52                                                                                                                                                                                                                                                             

กลับมาอยู่ต่ ากว่า าน
ท่ี 5  ในรอบ 4 เดือน

ต่ ากว่า านท่ี  5  ในรอบ 
   เดือนท่ีผ่านมา  พ.ค.   

กลับมาอยู่สูงกว่าค่า าน
ท่ี 5  ในรอบ 3 เดือน

(ไม่เปลีย่นแปลง = 50)

ภาวะการท่องเที่ยวที่ดีใน
วันหยุดยาวช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ดยเฉพาะภาค
การค้าปลีกและบริการ 

มีการเร่งการใช้จ่ายจากเทศกาล
สงกรานต์ในช่วงเดือนก่อน ประกอบ

กับการ ือศีลอดของชาวมุสลิมส่งผลให้
มีการใช้จ่ายและท่องเที่ยวลดลง 

มีการจัด ปร มช่ันส่งเสริมการขายและกิจกรรม
การท่องเที่ยว ส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมข  น ประชาชน

มีการใช้จ่ายสูงกว่าปกติ ภาครั และเอกชนมี
แผนการลงทุนและการก่อสร้าง อีกทั งราคาน  ามัน

ปรับลดลงส่งผลดีต่อต้นทุนประกอบการ

การจัดตั งเลือกตั ง        
จัด ปร มช่ันและลดราคา
สินค้าของผู้ประกอบการ 

เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์

น  าท่วมฉับพลันหลายพื นที่จากพายุ
  นร่อน  เชินเติ    Son-Tin) 

และปั หาสงครามการค้า         
ในระดับ ลกระหว่างสหรั   กับจีน 

ค่าเงินบาทผันผวน

 
ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 



ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรค้ำและบริกำรในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 ดัชนีปรับตัวในทิศทำงที่
ลดลงในช่วงเดือนมกรำคมถึงกุมภำพันธ์ จำกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนำคม 2562 โดยดัชนีมีค่ำสูงกว่ำค่ำฐำนที่ 50 
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่ำดัชนี ได้แก่ องค์ประกอบด้ำนยอดจ ำหน่ำยและก ำไร เป็นหลัก 
องค์ประกอบท่ีผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมกังวลมำกที่สุดคือ ด้ำนต้นทุน  

 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ จ าแนกตามสาขาธุรกิจ ปี 2561 
 ดัชนีควำมเช่ือมั่นจ ำแนกตำมสำขำธุรกิจซึ่งแบ่งเป็น 16 สำขำธุรกิจ พบว่ำ ในปี 2561 ค่ำเฉลี่ยของดัชนีควำมเชื่อมั่น
ผู้ประกอบกำรภำคกำรค้ำและบริกำรรำยสำขำธุรกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกค่ำเฉลี่ยในปี 2560 ดังนี ้

• สำขำธุรกิจที่มีค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นเพิ่มขึ้น และมีค่ำมำกกว่ำ 50 มีจ ำนวน 2 สำขำธุรกิจ ได้แก่ ค้ำปลีกสถำนี
บริกำรน้ ำมัน บริกำรด้ำนสุขภำพ/ควำมงำม และกำรขนส่งสินค้ำ 

• สำขำธุรกิจที่มีค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่น เพิ่มขึ้น แต่มีค่ำน้อยกว่ำ 50 มีจ ำนวน 1 สำขำธุรกิจ ได้แก่ บริกำร             
กำรก่อสร้ำง 

• สำขำธุรกิจที่มีค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่น ลดลง แต่มีค่ำมำกกว่ำ 50 มีจ ำนวน 3 สำขำธุรกิจ ได้แก่ กำรท่องเที่ยว              
กำรขนส่งมวลชน โรงแรม/เกสต์เฮำส์/บังกะโล และร้ำนอำหำร 

• สำขำธุรกิจที่มีค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่น ลดลง และมีค่ำน้อยกว่ำ 50 มีจ ำนวน 9 สำขำธุรกิจ ได้แก่ ค้ำส่งสินค้ำเกษตร 
สินค้ำอุปโภค/บริโภค วัสดุก่อสร้ำง ค้ำปลีกรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ร้ำนค้ำปลีกสมั ยใหม่ ร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิม 
กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ สันทนำกำร/วัฒนำธรรม/กำรกีฬำ  

ภาพที่ 3.5 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME รายสาขาธุรกิจ ปี 2561 – มีนาคม 25 2 
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(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)



3 - 8 
 

 
 ภาคการค้าปลีก     
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 ภาคบริการ    
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(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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 ภาคบริการ    
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 องค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนีในปัจจุบัน ได้แก่ ด้ำนยอดจ ำหน่ำย กำรจ้ำงงำน ต้นทุน กำรลงทุน และก ำไร 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณดัชนีควำมเช่ือมั่นภำคกำรค้ำและบริกำร พบว่ำ ดัชนีที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนด            
ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นในภำพรวม ได้แก่ ควำมเช่ือมั่นในองค์ประกอบด้ำนยอดจ ำหน่ำยและก ำไร 

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำนยอดจ ำหน่ำย และก ำไร มีกำรเคลื่อนไหวของค่ำดัชนีในระดับและทิศทำงที่สอดคล้องกัน 
ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นในด้ำนยอดจ ำหน่ำยและก ำไร ในปี 2561 ดีกว่ำปีก่อน โดยเดือนมกรำคม มีนำคม กรกฎำคม 
พฤศจิกำยน ธันวำคม 2561 ถึง มีนำคม 2562 ค่ำดัชนีอยู่ในระดับสูงเกินกว่ำค่ำฐำนท่ี 50  

• องค์ประกอบด้ำนกำรลงทุน ค่ำดัชนีมีกำรเคลื่อนไหวในระดับที่มีเสถียรภำพมีควำมเช่ือมั่นผู้ในระดับดี ค่ ำดัชนี            
อยู่สูงเกินกว่ำค่ำฐำนท่ี 50 

• องค์ประกอบด้ำนกำรจ้ำงงำน ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นมีกำรเคลื่อนไหว ใกล้เคียงที่ค่ำฐำนที่  50 เคลื่อนไหว                   
เพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่ำกำรจ้ำงงำนของผู้ประกอบกำร SME ส่วนใหญ่จะใช้แรงงำนตนเอง ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่น    
ในระดับปำนกลำง  

• ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำนต้นทุน ยังคงเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวที่มีกำรเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำค่ำฐำน            
โดยตลอด  

 

 

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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องค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนีคาดการ ์ 3 เดือนข้างหน้า จะมีกำรเคลื่อนไหวของค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่น    
ในทศิทำงทีไ่ม่แตกต่ำงจำกค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นในปัจจุบันมำกนัก 

• ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำนยอดจ ำหน่ำยและก ำไรจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรเคลื่อนไหวของค่ำดัชนี             
ควำมเชื่อมั่นคำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำในระดับสูงเช่นเดียวกับค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นในปจัจุบัน โดยผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่น     
ในระดับทีเ่กินกว่ำค่ำฐำนท่ี 50 เป็นส่วนใหญ่  

• ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำนกำรจ้ำงงำนและกำรลงทุน มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีเสถียรภำพในระดับที่ดีใกล้เคียงกับ               
ค่ำฐำนอย่ำงต่อเนื่องโดยตลอด  

• องค์ประกอบด้ำนต้นทุนมีค่ำดัชนีอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำ 50 โดยตลอด  

ภาพที่ 3.   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบ  
                        ของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี 
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(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ดัชนีความเชื่อมัน่จ าแนกตามภมูภิาค 

 ควำมเช่ือมั่นของผู้ประกอบกำร SME แยกตำมภูมิภำคในปี 2561 ส่วนใหญ่มีทิศทำงกำรเคลื่อนไหวไปในทิศทำง
เดียวกันกับดัชนีควำมเช่ือมั่นในภำพรวมของประเทศ ยกเว้นในเดือนเมษำยน และพฤษภำคม 2561 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลปรับตัวในทิศทำงตรงกันข้ำม ส่วนเดือนกันยำยน 2561 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคกลำงรวมตะวันออก
และตะวันตกปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ควำมเช่ือมั่นภำพรวมของประเทศปรับตัวลดลง และเดือนตุลำคม 2561 ภำคใต้ปรับตัว
ลดลง ในขณะที่ภำพรวมของประเทศเพิ่มขึ้น 

ภาพที่ 3.7  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 5 ภูมภิาค ปี 2561 
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(ไมเ่ปลีย่นแปลง = 50)

 
ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ผู้ประกอบกำรมีควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ไมด่ีนัก เนื่องจำกค่ำดัชนีส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำค่ำฐำนท่ี 50 โดยเฉพำะกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลซึ่งควำมเช่ือมั่นต่ ำกว่ำฐำนที่ 50 ตลอดทั้งปี รวมทั้งค่ำดัชนีในเดือนกุมภำพันธ์ พฤษภำคม สิงหำคม กันยำยน

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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และตุลำคม 2561 ที่ควำมเช่ือมั่นต่ ำกว่ำฐำนที่ 50 ในทุกภูมิภำค ขณะที่ในเดือนเมษำยน พฤศจิกำยนและธันวำคม 2561              
มีควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับดี เนื่องจำกค่ำดัชนีอยู่ในระดับสูงกว่ำฐำน 50 ในแทบทุกภูมิภำค ยกเว้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

• กรุงเทพ  และปริม  ล ในเดือนเมษำยน 2561 ควำมเช่ือมั่นปรับตัวลดลง แทบทุกสำขำธุรกิจ ยกเว้น
กิจกำรบริกำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ กำรท่องเที่ยวและบริกำรขนส่งมวลชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกเป็นช่ วงของเทศกำล
สงกรำนต์ซึ่งมีวันหยุดยำวต่อเนื่องหลำยวัน ส่งผลให้ประชำชนท่ีอำศัยอยู่และท ำงำนในพ้ืนท่ีกรุงเทพเดินทำงออกนอกพ้ืนท่ีเป็น
ส่วนใหญ่ ส่งผลให้ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรลดลง 

ในเดือนพฤษภำคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแทบทุกสำขำธุรกิจ ยกเว้นกิจกำรค้ำปลีกรถจักรยำนยนต์และรถยนต์ 
บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรขนส่งสินค้ำ กำรขนส่งมวลชน และบริกำรสันทนำกำร/วัฒนธรรม/กำรกีฬำปรับตัวลดลง 
เนื่องจำกในช่วงเดือนเมษำยนเป็นช่วงของเทศกำลสงกรำนต์ที่มีวันหยุดยำวต่อเนื่อง อีกทั้งมีกำรเดินทำงออกนอกพื้นที่            
เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ในเดือนพฤษภำคมประชำชนส่วนใหญ่กลับมำจับจ่ำยใช้สอยสู่ภำวะปกติ ท ำให้ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำและ
บริกำรของผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้น 

• ภาคเหนือ ในช่วงต้นปีค่ำดัชนีปรับตัวลดลงแทบทุกภำคธุรกิจ ยกเว้น ภำคกำรค้ำปลีกน้ ำมัน บริกำรด้ำน
กำรก่อสร้ำง กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ สำเหตุส่วนหน่ึงจำกเป็นช่วงลอยต่อของกำรท่องเทีย่วในช่วงปีใหม่ อีกทั้งกำรลงทุนยังคง
ชะลอตัวต่อเนื่อง ส่วนในเดือนพฤษภำคม 2561 ปรับตัวลดลงแทบทุกภำคธุรกิจ ยกเว้นภำคค้ำส่งวัสดุก่อสร้ำงและบริกำรด้ำน
กำรก่อสร้ำง เนื่องจำกในช่วงเดือนเมษำยนเป็นช่วงของเทศกำลสงกรำนต์ที่มีวันหยุดยำวต่อเนื่องหลำยวัน อีกทัง้มีกำรเดินทำง
ออกนอกพ้ืนท่ีเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ในเดือนพฤษภำคม ประชำชนมีกำรจับจ่ำยใช้สอยกลับมำสู่ภำวะปกติ ท ำให้ยอดจ ำหน่ำย
สินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรเพิ่มขึ้น ส่วนช่วงปลำยปีนั้นภำคเหนือปรับตัวเพิ่มขึ้นแทบทุกภำคธุรกิจ ยกเว้นค้ำปลีก
รถยนต์/รถจักรยำนยนต์ บริกำรด้ำนกำรก่อสร้ำง กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์/สันทนำกำร/วัฒนธรรม/กำรกีฬำ และกำรขนส่ง
สินค้ำ ทั้งนี้เนื่องจำกในช่วงดังกล่ำวเป็นช่วงวันหยุดยำวในช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้มีกำร
เดนิทำงไปท่องเที่ยว และมีนักท่องเที่ยวเดินทำงไปท่องเที่ยวในพื้นท่ีมำกกว่ำปกติ อีกทั้งเป็นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวของพื้นที่ จึง
ท ำให้มีกำรใช้จ่ำยมีควำมคึกคักมำกกว่ำปกติ 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนกันยำยน 2561 ควำมเช่ือมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกกิจกำรค้ำส่งสินค้ำ
อุปโภคบริโภค กิจกำรค้ำปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ บรกิำรด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรขนส่งสินค้ำเป็นหลัก  

• ภาคกลางรวมตะวันออกและตะวันตก ในเดือนกันยำยน 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกกิจกำรค้ำส่งสินค้ำ
เกษตร ค้ำปลีกสินค้ำอุปโภคบริโภคสมัยใหม่และดั้งเดิม บริกำรด้ำนกำรก่อสร้ำง กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ กำรท่องเที่ยวและ
สันทนำกำร/วัฒนธรรม/กำรกีฬำเป็นหลัก เนื่องจำกในเดือนตุลำคมเป็นช่วงเทศกำลกิจเจ เป็นวันปิยะมหำรำชและวันคล้ำย  
วันสวรรคตรัชกำลที่ 9 ซึ่งมีวันหยุดยำวต่อเนื่อง โดยหน่ยงำนภำครัฐและเอกชนมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อน้อมร ำลึกถึง
พระองค์ท่ำนและร่วมท ำบุญตำมประเพณี ผู้ประกอบกำรรำยย่อยสั่งซื้อสินค้ำในเดือนกันยำยนเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้จ ำหน่ำย
ในช่วงเทศกำลและวันส ำคัญดังกล่ำว และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ เช่น งำนไทยเที่ยวไทย ท ำให้              
ยอดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรค้ำส่งเพิ่มขึ้น 

• ภาคใต้ ในเดือนตุลำคม 2561 ปรับตัวลดลงแทบทุกสำขำธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจสำขำค้ำส่งวัสดุก่อสร้ำง 
บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว สันทนำกำร/วัฒนธรรม/กำรกีฬำ บริกำรด้ำนสุขภำพ/ควำมงำม กำรขนส่งมวลชน โรงแรม/                  
เกสต์เฮำส์/บังกะโล และบริกำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกระดับรำคำยำงพำรำและปำล์มน้ ำมัน ซึ่งเป็น      
พืชหลักมีรำคำต่ ำ ท ำให้เกษตรกรมีระดับรำยได้ลดลง จึงส่งผลให้มีควำมระมัดระวังในกำรจับจ่ำยใช้สอยท ำให้ยอดจ ำหน่ำย
สินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรปรับตัวลดลง 
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ภาพที่ 3.8 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบรกิารจ าแนกตามภูมภิาค   
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในปี 25 1 

 ในส่วนของปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจกำรในกำรด ำเนินกำรส ำรวจดัชนีควำมเช่ือมั่นภำคกำรค้ำและบริกำร
ในช่วงปี 2561 (ตำรำงที่ 3.1) ทั้งในปัจจุบนัและคำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำในปี 2561 พบว่ำ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการ
ในระดับมากทั้งในปัจจุบันและคำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำ ได้แก่ ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจในประเทศและอ ำนำจซื้อของ
ประชำชน ผลกระทบจำกกำรแข่งขันในตลำด และผลกระทบจำกระดับรำคำวัตถุดิบน้ ำมันและค่ำขนส่ง ตำมล ำดับ ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ ผลกระทบจำกระดับรำคำวัตถุดิบ/น้ ำมันและค่ำขนส่ง (ลดลงจำกปีก่อน) ผลกระทบ
จำกกำรหดตัวของควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำร (ลดลงจำกปีก่อน) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในระดับน้อย ได้แก่ ผลกระทบจำก
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ ของรัฐบำลต่อกิจกำร (เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน) ผลกระทบจำกค่ำแรง/เงินเดือน (เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน) ส่วนผลกระทบจำกกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำว (ลดลงจำกปีก่อน) น้ันไม่มีผลกระทบแบบไม่มีนัยยะต่อผู้ประกอบกำร 

เมื่อพิจำรณำในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจกำรในช่วงปี 2561 เทียบกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจกำร
ในช่วงปี 2560 พบว่ำ ผู้ประกอบกำรมีระดับคะแนนผลกระทบต่ ำกว่ำในปี 2560 ยกเว้นผลกระทบด้ำนค่ำแรงงำนและ
เงินเดือน และผลกระทบจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ ของรัฐบำลต่อกิจกำร ที่มีค่ำสูงกว่ำในปี  2560 กล่ำวคือ 
ผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมกังวลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศ ก ำลังซื้อของผู้บริโภค กำรแข่งขันในตลำด ควำมต้องกำร
ซื้อของผู้บริโภค เป็นหลัก  

ในขณะที่สถำนกำรณ์ด้ำนต้นทุนกำรประกอบกำรในด้ำนของรำคำน้ ำมันและค่ำขนสง่บรรเทำลงจำกปีก่อน เนื่องด้วย
ในปี 2561 ช่วงครึ่งปีหลังที่ระดับรำคำน้ ำมันในตลำดโลกยังปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ควำมขัดแย้งของประเทศผู้ค้ำน้ ำมัน                
กำรประกำศขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ  

ส ำหรับปัจจัยค่ำแรงงำนและเงินเดือนมีระดับคะแนนผลกระทบเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกปี 2561 มีกำรประกำศขึ้นอัตรำ
ค่ำจ้ำงขั้นต่ ำในช่วงต้นปี ทั้งที่ไม่สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจของผู้ประกอบกำรในขณะนั้น ผนวกกับในช่วงปี 2561 ภำวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรยังคงรู้สึกว่ำปัจจัยดังกล่ำวเป็นปัญหำในกำรประกอบธุรกิจ 

ปัจจัยด้ำนมำตรกำรในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ในปีนี้รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับภำคเศรษฐกิจมีกำรออก
มำตรกำรต่ำงๆ มำกมำย เพื่อกระตุ้นกำรใช้จ่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำร โดยเพิ่มวงเงิน
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ช่วยเหลือผู้ประกอบกำร SME ทั้งที่เป็นธุรกิจเดิมโดยกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ย ธุรกิจใหม่ส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินทุนปลอดอัตรำดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ ำ  

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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ด้ำนกำรท่องเที่ยวมีกำรส่งเสริมให้ท่องเที่ยวในเมืองรอง และน ำค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน 15,000 บำทมำลดหย่อนภำษีได้ เป็นต้น  

ตารางที่ 3.1 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับกลุม่ตัวอย่างเฉลี่ยตลอดทั งปี 2561 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบ 
คะแนนปัจจัยใน

ปัจจุบัน 

คะแนนปัจจัย
คาดการ  ์3 เดือน

ข้างหน้า 
2560 25 1 2560 25 1 

1. ผลกระทบจากระดับราคาวัต ดุิบ/น  ามันและค่าขนส่ง 2.28 2.06 2.29 2.07 

2. ผลกระทบจากภาวะเศร  กิจในประเทศและอ านาจ ื อของประชาชน 2.69 2.35 2.69 2.37 

3. ผลกระทบจากการแขง่ขันในตลาด 2.53 2.49 2.54 2.48 

4. ผลกระทบจากการหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ 2.16 1.86 2.15 1.88 

5. ผลกระทบจากค่าแรง/เงินเดือน  1.07 1.18 1.07 1.19 

 . ผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศร  กิจในด้านต่างๆ ของรั บาลต่อกิจการ 1.20 1.41 1.20 1.40 

7. ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าว  เดอืนกันยายน-ธันวาคม 2560  0.70 0.26 0.68 0.26 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกิจการทั งในปัจจุบันและคาดการ ์ 3 เดือนข้างหน้า   เดือนมกราคม– ธันวาคม 2561   
เก  ์คะแนน : 1. ไม่มีผลกระทบ = 0.0 - 0.75 
                     2. มีผลกระทบระดบัน้อย = 0.76 - 1.50 
                     3. มีผลกระทบระดับปานกลาง = 1.51 - 2.25 
                     4. มีผลกระทบระดับมาก = 2.26 - 3.00 
ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ดัชนีความเชื่อมั่นช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 25 2   

ภาพที่ 3.  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการคา้และบริการ ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นในปัจจุบันปรับตัวในทิศทำงที่เพิ่มขึ้น โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัว
เพิม่ขึ้นในปัจจุบัน คือ ด้ำนยอดจ ำหนำ่ย กำรลงทุนและก ำไรเป็นหลกั ขณะที่ควำมเชื่อมั่นคำดกำรณ ์ไตรมำสหน้ำปรับตัวลดลง 
โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวลดลง คือ ด้ำนยอดจ ำหน่ำยและก ำไรเป็นหลัก เนื่องจำกค่ำดัชนีมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในระดับสูง โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นในช่วงไตรมำสที ่1 ปี 2562  

ปัจจัยบวก ได้แก่ กำรคงอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี ส่งผลดีต่อต้นทุนของผู้ประกอบกำรและ            
นักลงทุน กำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป พ.ศ. 2562 และมีมติให้มี
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) เป็นกำรทั่วไปในวันที่ 24 มีนำคม 2562 ส่งผลให้บรรยำกำศในกำรหำเสียงคึกคัก
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ทั่วประเทศ ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ออกมำในปริมำณมำก โดยไตรมำสที่ 1 ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 146.1 เพิ่มขึ้นจำกไตรมำส
ก่อนร้อยละ 0.63 โดยดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่สร้ำงรำยได้แก่เกษตรกร ได้แก่ ข้ำวเปลือก มันส ำปะหลัง ทุเรียน 
โดยเฉพำะข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ล ำไยและสุกร ท่ีสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น ค่ำต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำ (FT) ขำยปลีกในไตรมำสแรกของ            
ปี 2562 ทรงตัวอยู่ระดับ -11.30 สตำงค์ต่อหน่วย กำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 ขยำยตัวร้อยละ 2.1             
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แสดงให้เห็นว่ำประชำชนมีกำรใช้จ่ำยเพิ่มสูงขึ้น ภำคกำรท่องเที่ยวยังคงขยำยตัวดี            
มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เกิดรำยได้เพิ่มขึ้นถึงแม้นักท่องเที่ยวจีน
จะชะลอตัวลง  

ในส่วนของปัจจัยลบต่อควำมเชื่อมั่นในช่วงไตรมำสที่ 1 ปี 2562 ได้แก่ สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐ-จีน ที่ยังคงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อภำคกำรส่งออก โดยไตรมำสที่ 1 ปี 2562 หดตัวร้อยละ 1.6 ผนวกกับปัญหำ Brexit ในภูมิภำคยุโรป ระดับรำคำ
สินค้ำเกษตรยังคงตกต่ ำต่อเนื่อง ส่งผลต่อรำยได้เกษตรกร ควำมกังวลในค่ำครองชีพ โดยเฉพำะผู้ที่มีรำยได้น้อยถึงปำนกลำง            
ที่มีรำยได้ไม่สอดคล้องกับรำยจ่ำย อีกท้ังปัญหำหนี้สินครัวเรือนที่ยังคงเป็นปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง  
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3.2   ดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME ประจ าป ี25 1 และปี 2562  

ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตของ  SME  (SME Manufacturing Sentiment Index: SMSI)              
โดยส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยของรัฐที่มีสถำนที่ตั้งอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ 
ของประเทศ จ ำนวน 4 สถำบัน ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลในพื้นที่ภำคเหนือ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ด ำเนินกำรส ำรวจในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศ รีรำชำ 
ด ำเนินกำรส ำรวจในพื้นที่ภำคกลำงรวมภำคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
หำดใหญ่ ด ำเนินกำรส ำรวจในพื้นที่ภำคใต้ จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องช้ีภำวะธุรกิจของผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตของ SME             
ที่มีศักยภำพและกระจำยอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ  

ในช่วงปี 2561 ถึงเดือนมีนำคม 2562 พบว่ำ ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต SME ของประเทศ          
มีระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่ ำ (น้อยกว่ำระดับ 50) โดยมีค่ำดัชนีต่ ำสุดในเดือนกุมภำพันธ์ อยู่ที่ระดับ 43.1 และ           
มีค่ำดัชนีสูงสุดในเดือนธันวำคม 2561 อยู่ที่ระดับ 48.4 จะเห็นได้ว่ำแนวโน้มควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบกำร SME ที่เป็นภำคกำรผลิตของประเทศอยูในระดับต่ ำและมีแนวโน้มลดลง  

ส ำหรับดัชนีคำดกำรณ์ 3 เดือน ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ระดับที่ดีกว่ำ แต่มีแนวโน้ม
เชื่อมั่นลดลง อยำ่งไรก็ตำมค่ำดัชนสี่วนใหญ่ยังคงมีค่ำสูงกว่ำค่ำฐำนท่ี 50   

ภาพที่ 3.10  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รวม 4 ภูมิภาค เดือนมกราคม 25 1 – มีนาคม 2562  
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ค่ำดัชนีควำมเชื่อม่ันฯ แสดงถึงควำมรู้สึกของผู้ประกอบกำรที่มีต่อสภำวะกำรประกอบธุรกิจของตนในด้ำนต่ำงๆ เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่ำนมำ  
กำรแปลควำมหมำยที่ได้ 
SMSI < 50 แสดงว่ำภำวะกำรณ์ด้ำนนั้นๆ แย่ลงหรืออยู่ในระดับที่ไม่ดี 

 SMSI = 50 แสดงว่ำภำวะกำรณ์ด้ำนนั้นๆ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในสภำพทรงตัว 
SMSI > 50 แสดงว่ำภำวะกำรณ์ด้ำนนั้นๆ มีสภำพดีข้ึนหรืออยู่ในระดับที่ดี 
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เมื่อพิจำรณำในระดับภูมิภำค พบว่ำผู้ประกอบกำร SME ในภำคกำรผลิต ส่วนใหญ่มีควำมเช่ือมั่นต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่ ำ 
ยกเว้น  ภำคกลำงฯ  ที่ มีทิ ศทำงกำรเคลื่ อนไหวของดัชนี ที่ มี เสถียรภำพ  คื อ  มำกกว่ำระดับค่ ำฐำนที่  50 และ                            
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีควำมเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ส่วนภำคอื่นๆ ยังคงอ่อนไหวต่อปัจจัยต่ำงๆ              
ทั้งด้ำนบวกและลบ โดยภำคเหนือเป็นภำคที่มีระดับควำมเชื่อมั่นต่ ำที่สุด มีค่ำดัชนีเฉลี่ย (ปี 2561) 39.2 ตำมมำด้วยภำคใต้ 
42.1 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 48.2 และภำคกลำงฯ 51.7 ตำมล ำดับ  

 ส ำหรับแนวโน้มในภาคเหนือ พบว่ำ ภำคเหนือเป็นภูมิภำคที่มีระดับควำมเชื่อมั่นเฉลี่ย (ปี 2561) อยู่ในระดับต่ ำที่สุด
เมื่อเทียบกับภูมิภำคอื่นๆ ผู้ประกอบกำรภำคเหนือมีควำมเช่ือมั่นต่อกำรด ำเนินธุรกิจสูงสุดในเดือนพฤษภำคม 2561 ที่ระดับ 
44.5 จำกกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตเพื่อส่งออก เช่น กำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์และช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ตำมเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ กำรท่องเที่ยวขยำยตัวดี ได้รับอำนิสงส์จำกนักท่องเที่ยวจีนเดินทำงเข้ำมำมำก ประกอบกับกำรจัด
ประชุมสัมมนำท้ังไทยและต่ำงประเทศดีต่อเนื่อง   

ในช่วงต้นปีแรกของปี 2562 (มกรำคม - มีนำคม) ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินกิจกำรเพิ่มขึ้น ค่ำเฉลี่ย
ดัชนีอยู่ที่ระดับ 45.8 แม้ค่ำดัชนีจะยังคงมีค่ำอยู่ในระดับต่ ำกว่ำค่ำฐำน แต่ผู้ประกอบกำรภำคเหนือมีควำมเช่ือมั่นดีขึ้นจำก             
ไตรมำสก่อนและช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยบวกที่ส ำคัญ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยวขยำยตัวต่อเนื่องจำกนักท่องเที่ยวจีน ส่งผล
ให้กำรใช้จ่ำยในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโรงแรมและร้ำนอำหำรขยำยตัวดี ทั้งนี้เริ่มได้รับผลกระทบจำกปัญหำหมอกควัน PM 2.5 

ปัจจัยส ำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในปัจจุบัน ได้แก่ ผลกระทบจำกระดับรำคำน้ ำมันและ             
ค่ำขนส่ง รำคำต้นทุนสินค้ำและค่ำแรง และผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจในประเทศและอ ำนำจซื้อของประชำชนที่ลดลงของ
ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำร แต่เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ แม้ดัชนีควำมเชื่อมั่นในแต่ละเดือนจะอยู่ในระดับต่ ำ แต่ดัชนีคำดกำรณ์   
3 เดือนของผู้ประกอบกำรในภำคเหนือกลับอยู่ในระดบัค่อนข้ำงสูงใกล้เคียงกับค่ำฐำน แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรยังมองถึง
ปัจจัยในด้ำนดีในอนำคต 

ภาพที่ 3.    ดัชนีความเชื่อมัน่รายอุตสาหกรรมของภาคเหนือ เดือนมกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 อุตสำหกรรมกำรผลิตหลักของภำคเหนือที่ส่งผลด้ำนบวก ได้แก่ กำรผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ เป็นอุตสำหกรรมที่ผู้ประกอบกำรมีควำมเช่ือมั่นมำกท่ีสุด ที่มียอดค ำสั่งซื้อ ปริมำณกำรผลิต เพิ่มขึ้น อำทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ภำยในบ้ำน เครื่องปรับอำกำศ ตู้เย็น พัดลม ท่ีขยำยตัวต่อเนื่องจำกสภำพอำกำศยังอยู่ในช่วงฤดูร้อน และเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภำคเหนือท ำให้ควำมเช่ือมั่นโดยรวมในภำคเหนือปรับตัวเพิ่มขึ้น  ส่วนอุตสำหกรรมที่ส่งผลด้ำนลบ ได้แก่            
กำรผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกำย เนื่องจำกควำมต้องกำรซื้อสินค้ำของผู้บริโภคลดลง นอกจำกนี้กำรส่งออกมีปริมำณไม่สูงมำกนัก 
ซึ่งนอกจำกยอดรับค ำสั่งซื้อจะลดลงแล้ว ปริมำณกำรผลิตและสินค้ำคงคลังก็ลดลงตำมด้วย และกำรผลิตผ้ำผืนทีอ่ำจชะลอตัว 
จำกกำรน ำเข้ำผ้ำผืนตกแต่งส ำเร็จรำคำถูกของจีนมำใช้ทดแทนวัตถุดิบในประเทศ 

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภำคที่มีระดับควำมเช่ือมั่นเฉลี่ยปี 2561 เท่ำกับ 48.2 โดยในช่วงครึ่งปีแรกของ            
ปี 2561 แนวโน้มควำมเช่ือมั่นปรับตัวลดลงอยู่ในระดับต่ ำกว่ำค่ำฐำน 50 เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคลดลงจำก              
ควำมต้องกำรที่อ่ิมตัว อีกทั้งรำคำต้นทุนด้ำนเช้ือเพลิงปรับเพิ่มขึ้น รำคำสินค้ำเกษตรหลำยรำยกำรตกต่ ำ ท ำให้ผู้บริโภคจับจ่ำย
ใช้สอยน้อยลง แต่ในเดือนสิงหำคมผู้ประกอบกำรภำคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มกลับมำควำมเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องถึง
เดือนธันวำคม 2561 เป็นผลจำกมีเทศกำลวันหยุดยำวหลำยวันติดต่อกัน ส่งผลต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ท ำให้
เศรษฐกิจในภูมิภำคกลับมำคึกคัก จำกนั้นควำมเชื่อมั่นมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีกครั้งตั้งแต่เดือนมกรำคม 2562 ต่อเนื่องถึง
เดือนมีนำคม 2562 ซึ่งเป็นกำรปรับตัวลดลงหลังจำกไตรมำส 4 ของปี 2561 ที่มีกำรขยำยตัวสูงที่สุด จำกควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรปรับตัวลดลง หลังจำกที่มีกำรขยำยตัวของกำรบริโภคทั่วไปในช่วงปลำยปีจำกเทศกำลปีใหม่ อีกทั้งยังเป็นช่วง
ใกล้ช่วงฤดูกำลเพำะปลูกผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงมีควำมระมัดระวังในกำรจับจ่ำยมำกขึ้น เพื่อเตรียมทุนไว้              
ในกำรเตรียมแปลง 

ภาพที่ 3. 2  ดัชนีความเชื่อมัน่รายอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อุตสำหกรรมกำรผลิตหลักของภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลด้ำนบวก ได้แก่ กำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม 
เนื่องจำกยอดสั่งซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ส่วนอุตสำหกรรมที่ส่งผลด้ำนลบ ได้แก่ กำรผลิต
ยำงและพลำสติก ผลจำกกำรชะลอตัวของผู้บริโภค ประกอบกับกำรแข่งขันในตลำดอย่ำงรุนแรงส่งผลให้ยอดค ำสั่งซื้อลดลงท ำ
ให้องค์ประกอบด้ำนต่ำงๆ ลดลงตำมด้วย 

ภาคใต้ เป็นภูมิภำคที่มีระดับควำมเช่ือมั่นเฉลี่ยปี 2561 อยู่ในระดับต่ ำกว่ำค่ำฐำนที่  50 รองลงมำจำกภำคเหนือ   
ซึ่งควำมเช่ือมั่นมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทำงลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนำคม 2561 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2562 สัญญำณ             
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจภำคใต้ มีปัจจัยกระทบหลักทั้งจำกปัญหำกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน               
ซึ่งกระทบต่ออุตสำหกรรมยำงพำรำแปรรูป ท ำให้ค ำสั่งซื้อจำกจีนชะลอตัวลง ควำมเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง และ
ภำคเกษตรกรรมทีเ่ป็นปัจจัยลบท่ีส ำคัญของภำคใต้ เนื่องจำกรำคำสินค้ำเกษตรส ำคัญทั้งยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมันและกุ้งขำว หด
ตัวต่อเนื่องตำมผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกทั้งในและนอกประเทศ ท ำให้รำยได้เกษตรกรหดตัว ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยของครัวเรือน               
ปรับดีขึ้นไม่มำก ก่อนที่ควำมเช่ือมั่นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมีนำคม 2562 จำกผลผลิตปำล์มลดลง มีผลผลิตยำง              
ออกสู่ตลำดน้อยเพรำะอยู่ในช่วงปิดกรีด ซึ่งส่งผลต่อรำคำยำงทั้งยำงแผ่นดิบและยำงแผ่นรมควันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดทั้งเดือน รวมทั้งจำกควำมต้องกำรของผู้ซื้อภำยในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจำกนี้รำคำที่สูงขึ้นยังมำจำกปัจจัยสนับสนุน
จำกรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูง  

 

 
 

(ไมเ่ปลี่ยนแปลง = 50)
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ภาพที ่3. 3  ดัชนีความเชื่อมัน่รายอตุสาหกรรมของภาคใต้ เดือนมกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อย่ำงไรก็ตำมในเดือนมีนำคม 2562 ผู้ประกอบกำรในทุกอุตสำหกรรมกำรผลิตของภำคใต้เริ่มกลับมำมีควำมเชื่อมั่น
เพิ่มขึ้นอีกครั้งในทุกกลุ่มอุตสำหกรรม แต่มีเพียงกำรผลิตไม้และเฟอร์นิเจอร์เท่ำนั้นที่ค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นเกินค่ำฐำนที่ 50   
จำกขยำยตัวเพิ่มขึ้นของปัจจัยวัตถุดิบที่มีป้อนสู่ตลำดมำกยิ่งขึ้น ประกอบกับควำมต้องกำรจำกตลำดต่ำงประเทศมำกขึ้น 
โดยเฉพำะควำมต้องกำรสินค้ำรำยกำรใหม่  

ภำคกลำงรวมตะวันออก (ไม่รวม กทม.) เพียงภูมิภำคเดียวที่มีระดับควำมเช่ือมั่นค่อนข้ำงมีเสถียรภำพอยู่ในระดับ
มำกกว่ำค่ำฐำนมำโดยตลอด มีปัจจัยสนับสนุนจำกอุปสงค์จำกตำ่งประเทศท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นจำกเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำหลัก 
รวมทั้งกำรลงทุนจำกภำครัฐที่จะเป็นปัจจัยส ำคัญ โดยเฉพำะโครงกำรระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่เป็นห่วงโซ่อุปทำนได้รับอำนิสงส์ด้วย 
โดยค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นเฉลี่ย ปี 2561 อยู่ในระดับ 51.7 มีค่ำสูงที่สุดและเกินค่ำฐำนที่ 50 ซึ่งมีควำมเช่ือมั่นด้ำนยอดค ำสั่งซื้อ
ทั้งจำกภำยในประเทศและต่ำงประเทศ สินค้ำคงคลัง ปริมำณกำรผลิตและก ำไรสุทธิ โดยในช่วงไตรมำสแรกของปี 2562        
ควำมเช่ือมั่นเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 51.3  ผู้ประกอบกำรยังคงมีควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับดีแม้จะปรับตัวลดลงจำกไตรมำสก่อน              
จำกภำวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำของไทยมีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงตำมปริมำณกำรค้ำโลกที่ได้รับผลกระทบจำกนโยบำย            
กีดกันทำงกำรค้ำ ซึ่งในเดือนมีนำคม 2562 อยู่ที่ระดับ 53.0 อย่ำงไรก็ตำม ภำคกลำงฯ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัว
จำกระยะเดียวกันของปี ก่อนในทุกภำคอุตสำหกรรมยกเว้นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกที่หดตัว โดยกำรค้ำ กำรลงทุน 
อสังหำริมทรัพย์ กำรก่อสร้ำงได้รับแรงกระตุ้นจำกนโยบำยภำครัฐ รวมถึงกำรขยำยตัวต่อเนื่องของภำคกำรท่องเที่ยว               
จำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพำะกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT)  

ภาพที่ 3. 4 ดัชนีความเชื่อมั่นรายอุตสาหกรรมของภาคกลางรวมตะวันออก  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร                 
เดือนมกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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อุตสำหกรรมกำรผลิตหลักของภำคกลำงฯ ที่ส่งผลด้ำนบวกและเป็นตัวขับเคลื่อนท ำให้ดัชนีควำมเช่ือมั่นเพิ่มขึ้น
ในช่วงปี 2561 ได้แก่ กำรผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ แต่ในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 2561 ต่อเนื่อง
ไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 เริ่มปรับตัวในทิศทำงลดลง เนื่องจำกกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกหดตัวเล็กน้อยจำกระยะเดียวกันของ             
ปีก่อนในกลุ่มช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผงวงจรและเซ็นเซอร์ต่ำงๆ ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทำนของจีน เช่น ผลิตภัณฑ์ยำงแปรรูป ที่ได้รับผลกระทบมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐอเมริกำกบัจีน ส่วนอุตสำหกรรมที่มีควำมเช่ือมัน่น้อยสุดเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์และ
รถกึ่งพ่วง เนื่องจำกในภำพรวมชะลอลงบ้ำง โดยเฉพำะรถกระบะที่ก ำลังซื้อของกลุ่มเกษตรกรในบำงพื้นที่ยังคงได้รับ
ผลกระทบจำกรำคำสินค้ำเกษตรที่อยู่ในระดับต่ ำ ส ำหรับยอดขำยรถจักรยำนยนต์ค่อนข้ำงทรงตัวถึงหดตัวในบำงพื้นที่              
ที่เกิดจำกภำวะตลำดที่อิ่มตัวมำระยะหนึ่ง และก ำลังซื้อครัวเรือนเกษตรที่ยังไม่ฟื้นตัวดี 

 องค์ประกอบของดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME ประกอบไปด้วย 6 ด้ำน ได้แก่               
1. ยอดรับค ำสั่งซื้อสินค้ำ 2. ปริมำณกำรผลิต 3. สินค้ำคงคลัง 4. ต้นทุนกำรประกอบกำร 5. ก ำไรสุทธิ และ 6. กำรจ้ำงงำน 
ส ำหรับดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต SME ของประเทศ พบว่ำในช่วงเดือนมกรำคม 2561 ถึงเดือนมีนำคม 
2562 ผู้ประกอบกำร SME ภำคกำรผลิตมีควำมเช่ือมั่นเฉลี่ยในด้ำนต้นทุนกำรประกอบกำรต่ ำที่สุด ตำมมำด้วยด้ำนก ำไรสุทธิ
และด้ำนยอดค ำสั่งซื้อ สินค้ำคงคลัง ส่วนด้ำนปริมำณกำรผลิตและกำรจ้ำงงำนมีแนวโน้มควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับใกล้เคียง            
ค่ำฐำนท่ี 50 อย่ำงไรก็ตำม องค์ประกอบของดัชนียังคงมีค่ำต่ ำกว่ำค่ำฐำนท่ี 50 แทบทุกตัวทุกเดือน  

ภาพที ่3. 5 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รวม 4 ภูมิภาค จ าแนกตามองค์ประกอบเดือน
มกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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เมื่อพิจำรณำเป็นรำยภูมิภำค พบว่ำ  

• ภำคเหนือ ผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตมีควำมเชื่อมั่นด้ำนต้นทุนอยู่ในระดับต่ ำที่สุด ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่
ประสบปัญหำด้ำนต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจที่ต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยในแต่ละเดือนค่อนข้ำงสูง  รองลงมำ คือ ด้ำนยอดรับ   
ค ำสั่งซื้อโดยรวม และด้ำนก ำไรสุทธิ ที่มีค่ำควำมเช่ือมั่นในระดับที่ค่อนข้ำงต่ ำในแต่ละเดือนเช่นกัน ส่งผลในควำมเช่ือมั่น             
ด้ำนปริมำณกำรผลิตและสินค้ำคงคลังลดลงตำม มีเพียงด้ำนกำรจ้ำงงำนเท่ำนั้นมีควำมเช่ือมั่นอยู่ในระดับใกล้เคียงค่ำฐำนที่ 50 บ้ำง 
สภำวกำรณ์จ้ำงงำนค่อนข้ำงคงที่เปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก อำจจะมีควำมต้องกำรแรงงำนลดลงในช่วงทีม่ีกำรลดก ำลังกำรผลิตลง  
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ภาพที่ 3.16 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME ภาคเหนือ จ าแนกตามองค์ประกอบ   
เดือนมกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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• ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตมีควำมเช่ือมั่นด้ำนต้นทุนกำรผลิตต่ ำที่สุด โดยมี             
ควำมเช่ือมั่นต่ ำสุดในเดือนมีนำคม 2561 ตำมมำด้วยด้ำนสินค้ำคงคลัง ด้ำนยอดค ำสั่งซื้อ และก ำไรสุทธิ ปริมำณกำรผลิต 
เนื่องจำกค ำสั่งซื้อธุรกิจที่ลดลง จำกควำมต้องกำรสินค้ำ SMEs ที่มีน้อยจำกรำคำขำยที่สูงกว่ำ อันเกิดจำกต้นทุนและช่องทำง
กำรจัดจ ำหน่ำยที่ไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้ส่วนด้ำนกำรจ้ำงงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก  

ภาพที่ 3.14 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามองค์ประกอบ
เดือนมกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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• ภำคใต้ ผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตมีควำมเช่ือมั่นด้ำนองค์ประกอบด้ำนยอดค ำสั่งซื้อ ปริมำณกำรผลิตและ
สินค้ำคงคลัง อยู่ในอัตรำที่ต่ ำ เนื่องจำกควำมนิยมในสินค้ำที่ผลิตโดยวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไม่เป็นที่ นิยมของ
ผู้บริโภค เมื่อเทียบกับสินค้ำจำกอุตสำหกรรมขนำดใหญ่และจำกภูมิภำคอื่นๆ ที่รำคำขำยถูกกว่ำจำกกำรผลิตแบบปริมำณมำก 
รวมทั้งช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่หลำกหลำยกว่ำ ท ำให้เข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกกว่ำ โดยปัจจัยข้ำงต้นส่งผลต่อกำรจ้ำงงำนที่มี
อัตรำลดลงตำมไปด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวไม่ส่งผลต่อให้ต้นทุนกำรประกอบกำรที่ยังต่ ำกว่ำค่ำควบคุม เพรำะเนื่องจำก
ต้นทุนของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมส่วนใหญ่เกิดจำกต้นทุนด้ำนแรงงำน แต่กลับส่งผลให้ก ำลังสุทธิอยู่ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้
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ภาพที่ 3.17 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME ภาคใต้ จ าแนกตามองค์ประกอบเดือนมกราคม 25   
– มีนาคม 2562 
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ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• ภำคกลำงรวมตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) พบว่ำ องค์ประกอบที่มีควำมเช่ือมั่นดีที่สุด ได้แก่ ด้ำน
ปริมำณกำรผลิต รองลงมำด้ำนสินค้ำคงคลัง ค ำสั่งซื้อ ก ำไรสุทธิและกำรจ้ำงงำน กำรเติบโตและกำรฟื้นตัวของวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมในพื้นที่ภำคกลำงรวมภำคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) เป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ส่วน
องค์ประกอบที่มีควำมเชื่อมั่นต่ ำสุด ได้แก่ ด้ำนต้นทุนประกอบกำร ซึ่งค่ำขององค์ประกอบดัชนีส่วนใหญ่มีควำมเคลื่อนไหวใน
ระดับที่มีเสถียรภำพใกล้เคียงค่ำฐำนอย่ำงต่อเนื่องโดยตลอด  

ภาพที่ 3.18 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME ภาคกลางรวมตะวันออก  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร  
จ าแนกตามองค์ประกอบเดือนมกราคม 25   – มีนาคม 2562 
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      SMSI                       

                                       

                                       
ท่ีมา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ น ยบาย/มาตรการ ปี 2562 SME ต้องการ 

จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ประกอบกำร SME ภำคกำรค้ำและบริกำร จ ำนวน 1,400 วิสำหกิจทั่วประเทศ    
มีควำมต้องกำรนโยบำย/มำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐในปี 2562 ซึ่งส ำรวจได้ 17 เรื่อง โดยน ยบาย/มาตรการในปี 2562 ที่
ผู้ประกอบการต้องการมำกที่สุดใน 3 ล ำดับแรก ดังนี ้

• นโยบำยสินเช่ือ SME มีผู้ตอบมำกที่สุดร้อยละ 25.2 ซึ่งจะเป็นกำรช่วยเสริมสภำพคล่องให้กับธุรกิจ เพิ่มเงิน

ลงทุนให้กับธุรกิจ และส่งเสริมให้ธุรกิจขนำดเล็ก สำมำรถขยำยธุรกิจได้ด้วยต้นทุนที่ต่ ำ เนื่องจำกธุรกิจขนำดเล็กมีเงินทุน             

ส่วนต่ำงๆ ไม่มำกนัก  

• อันดับสอง คือ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประชำชน เพื่อยอดขำยที่เพิ่มขึ้น 

และมีโครงกำรต่ำงๆ สู่ภูมิภำคเป็นกำรสร้ำงงำน กระจำยรำยได้ออกสู่ท้องถิ่น  

• และอันดับสำม ได้แก่ นโยบำยกระตุ้นด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 

ประชำสัมพันธ์สถำนที่ท่องเที่ยวของไทย เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีก ำลังซื้อ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำมำกข้ึน และธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องจะได้มีรำยได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

ตารางที ่3.2 น ยบาย/มาตรการ ปี 2562 ที่ผู้ประกอบการต้องการจ าแนกตามขนาดธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ยบาย 
ร้อยละ 

SML SME L 

น ยบายสินเชื่อ SME 25.2 25.2 20.0 

มาตรการกระตุ้นเศร  กิจ 18.8 18.3 35.0 

น ยบายกระตุ้นด้านการท่องเท่ียว 12.4 13.3 0.0 

มาตรการควบคุมราคาน  ามัน 7.4 7.2   .0 

มาตรช่วยเหลือด้านภา ี 6.3  . 8   .0 

น ยบายกระตุ้นด้านการค้า 4.6 4.5 5.0 

น ยบายด้านพลังงาน 4.3 4.4  .0 

 ครงการช่วยเหลือทางด้านการเก ตร 4.1 4.2 0.0 

หนี นอกระบบ 3.5 3.5 5.0 

มาตรการลดภาระหนี สินเพ่ือประชาชน 3.5 3.5 5.0 

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2.5 2.   .0 

น ยบายสนับสนุนการใช้เทค น ลยี 2.4 2.    .0 

มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ 1.9 2.0 0.0 

สวัสดิการในการด ารงชีวิต 1.2  .2  .0 

 ครงการประชารั  1.0  .1 0.0 

การพัฒนาระบบขนส่ง 0.6  .  0.0 

 ครงการบ้านล้านหลัง 0.3 0.3 0.0 

รวม    .  100.0 100.0 
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เมื่อแบ่งตำมขนำดของธุรกิจ พบว่ำ  

➢ ผู้ประกอบ SME ต้องกำรนโยบำย/มำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐในปี 2562 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นโยบำย
สินเช่ือ SME รองลงมำคือ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบำยกระตุ้นด้ำนกำรท่องเที่ยว  

➢ ในขณะที่ผู้ประกอบขนาด L มีควำมต้องกำรนโยบำย/มำตรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ ในปี 2562 ในเรื่องมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ รองลงมำ คือ นโยบำยสินเช่ือ SME และอันดับสำม มี 3 เรื่องด้วยกัน คือ มำตรกำรช่วยเหลือ               
ด้ำนภำษี มำตรกำรควบคุมรำคำน้ ำมัน และนโยบำยสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี 

 
 


