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เปลีย่นภาพ
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ความเช่ือม่ันปัจจุบันค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า และยังคงเกินค่าฐาน 50 แม้จ านวนผู้
ติดเช้ือโควดิสายพันธ์ุโอมิครอนเพ่ิมสงูท่ีสุดเท่าท่ีเกดิวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ความ
รุนแรงของโรคไม่มากนัก อกีท้ังไม่มีมาตรการควบคุมโรคระบาดท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจมากนัก
ประกอบกบัความสามารถปรับตัวของ SME ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการคา้และบริการ อย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบดัชนีด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับท่ีค่อนขา้งต ่ามาก แม้จะปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้ากต็าม

ความเช่ือม่ันคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากการคาดการณ์ก าลังซื้อท่ี
เพ่ิมขึ้น จากนโยบายกระตุ้นการใชจ่้ายของภาครัฐ และแนวโน้มราคาต้นทุนท่ีคลีค่ลายกว่าปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิต ค้าปลีก ธุรกิจการเกษตรยังมีค่าความเช่ือม่ันฯ ท่ีลดลง
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดัชนีปัจจุบัน SME พบว่าการตอบในเดือนกมุภาพันธ์ทีเ่พ่ิมขึน้นัน้
เกิดจากองคป์ระกอบดัชนีด้านค าส่ังซ้ือที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ โดยได้รับผลบวกจากโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 4”
ที่เข้ามาพยุงและเพ่ิมก าลงัซ้ือของผู้บริโภค
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กมุภาพนัธ ์

จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบดัชนีคาดการณ์ SME พบว่าการตอบคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้านั้น
(เดือนพฤษภาคม 2565) มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ จากองค์ประกอบดัชนีด้านค าส่ังซ้ือเป็นส าคัญ อีกทั้งผู้ประกอบการมองว่าราคา
ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะค่าสินค้าและวัตถุดิบ ที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
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เปลีย่นภาพ

pep อยากใหเ้ปลีย่นรปู เนน้ ธรุกจิของ

ภูมภิาค ไม่เนน้ ศลิปวฒันธรรม



ก าลังซ้ือและการผลิตภูมิภาคยังคงขยายตัว โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑจ์าก
โลหะ และร้านอาหารที่สามารถเปิดด าเนินการได้ตามปกติ และมีแรงสนับสนุน
ก าลังซ้ือของโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 รวมถึงการขยายตัวของกลุ่มผลิตยา
รักษาโรคและสมุนไพร จากแนวโน้มความใส่ใจสุขภาพ

จากผลผลิตทางเกษตรที่ออกสู่ตลาดน้อยกว่าความต้องการ
ของผูบ้ริโภค ประกอบกับปญัหาทางด้านต้นทุนที่ปรับตัว
เพ่ิมสูงขึน้โดยเฉพาะ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และสารเคมีที่ใชท้าง
เกษตร ส่งผลต่อภาพรวมด้านต้นทนุของภาคธุรกิจอ่ืนๆ

ภาวะธุรกิจภูมิภาคปรบัตัวดีขึ้น จากการค้าปลีก และค้าส่ง
ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถงึกลุ่มก่อสร้างขนาด
เล็ก และธุรกิจการซ่อมบ ารุง

ธุรกจิภูมภิาคชะลอตัวลง จากก าลังซ้ือของนักท่องเที่ยวใน
ประเทศที่ลดลง ส่งผลต่อกลุ่มบริษัททัวร์ โรงแรงและทีพั่ก
และขนส่งมวลชน (ไม่ประจ าทาง) ส่วนร้านอาหาร ร้านโชห่วย
ยังขยายตัวจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 4

เป็นผลจากภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาค และภาคการผลิตชะลอตัว 
โดยเฉพาะภาคการผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่ยังคง
อยู่ในระดับสูง ทั้งค่าวัตถุดิบ/สินค้า และค่าขนส่ง เป็นต้น

ธุรกจิการท่องเที่ยวไดร้ับผลดีจากโครงการ “Test&Go” แต่
กระจกุเป็นบางจงัหวัด และเข้าพักในกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่
ส่งผลให้กลุ่มโรงแรมขนาดเล็กยังไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควร
ประกอบกับยังขาดก าลังซ้ือจากผู้บริโภคต่างประเทศเนื่องจากมี
การปิดด่านชายแดน ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจยงัคงปรับตัว
ลดลง
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ธุรกิจภาคการค้าได้รับผลดีจากโครงการคนละคร่ึง เฟส 4 โดยเฉพาะ
ร้านโชห่วย โมเดิร์นเทรด และค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กังวลต่อผลกระทบจากราคาสินค้า และค่าน ้ามันท่ี
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ือง

ภาพรวมธุรกิจภาคการผลิตปรับตัวลดลง ในทุกสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์จากยาง เสื้อผ้าและสิ่งทอ ท่ีได้รับผลจากราคาต้นทุนค่า
วัตถุดิบท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านค่าน ้ามันเชื้อเพลิงท่ีสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นในทุกสาขา

ภาคการบริการขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยในภาคกการก่อสร้างท่ีปรับตัว
เพ่ิมขึ้น อีกท้ังโครงการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และการเปิดประเทศ ส่งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเท่ียว และธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง

ภาพรวมธุรกิจการเกษตรค่อนข้างทรงตัว แม้ว่ายอดค าสั่งซื้อ และราคาของสินค้า
เกษตรจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน แต่จากปริมาณผลผลิตท่ีออกสูต่ลาดน้อย โดยเฉพาะ
ยางพารา ปาล์มน ้ามัน ประกอบกบัความกังวลด้านต้นทุนในกิจการท่ีเพ่ิมขึน้ เชน่
ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ อาหารสัตว์ และกลุ่มสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร

ดัชนีความเชื่อมัน่ฯ SMESI ภาคธุรกิจ
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หมายเหตุ : มีการเพ่ิมสาขาธุรกิจ เร่ิมมีข้อูลต้ังแต่เดือน ต.ค. 64 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยารักษาโรค/สมุนไพร อัญมณี และเคร่ืองประดับ การผลิตเคร่ือง
หอม เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน ้า บริการซ่อมบ ารุง และธุรกิจการเกษตร



https://docs.google.com/sp

readsheets/d/1lCAlsdGV0e

d2c9mmevbJYaFG94r0JP-

Jfse_HLBMqpg/edit#gid=1

67564291

ดัชนีความเชื่อมัน่ฯ SMESI รายสาขาธรุกิจ
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การเปรียบเทยีบดชัน ีSMESI กับดัชนีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดัชนีความเช่ือม่ันฯ ต่างๆ ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนในเกือบทุกดัชนี ท้ังในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต 
ยกเว้นดัชนีความเช่ือม่ันภาคอตุสาหกรรม TISI และดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค CCI ม.หอการค้า ท่ีปรับตัวลดลง 
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การเปรียบเทยีบดชัน ีSMESI กับดัชนีอ่ืน RSI

13

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ค่าดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ในเกือบทุกภูมิภาคปรับตัวเพ่ิมขึ้น ยกเว้นภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 
ที่มีปรับลดลงและทรงตัว ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นฯ SMESI มีการปรับตัวลดลงในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 



จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และ Facebook Movement Range (ประเทศ) เฉลี่ยราย 7 วัน

จ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่ในช่วงโอมิครอน (มี.ค.65) มากกว่าช่วงเดลต้า (ก.ค.64)
และสูงที่สุดในช่วงการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การเคลื่อนย้าย
ของ Facebook Movement ปัจจุบันในช่วงโอมิครอน ลดลงน้อยกว่าในช่วงเดลต้า
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ท่ีมา: 1.)จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2).ดัชนีความเข้มงวดมาตรการควบคุมโควิด-19 จาก University Oxford
หมายเหตุ: 1.)จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และข้อมูล Facebook Movement Range (ประเทศ) 
โดยข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เฉล่ียราย 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 15 มี.ค. 2563 - 2 มี.ค. 2565, ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  27- 2 มี.ค. 2565 เป็นข้อมูลเฉล่ีย 4 วัน
และข้อมูล Facebook Movement Range เฉล่ียราย 7 วันต้ังแต่วันท่ี 15 มี.ค. 2563 - 2 มี.ค. 2565, หน่วย: % การเปล่ียนแปลงเทียบกับเดือน มี.ค. 2563
2.)ยิ่งค่าดัชนีความเข้มงวดมาตรการควบคุมโควิด-19สูงแสดงถึงการเข้มงวดของมาตราการ ณ ช่วงเวลาน้ัน



ท่ีมา : จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ : จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ (รายภูมิภาค) และข้อมูล Facebook Movement Range รายภูมิภาค
โดยข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายภูมิภาค เฉล่ียราย 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 15 มี.ค. 2563 - 2 มี.ค. 2565, ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  27- 2 มี.ค. 2565 เป็นข้อมูลเฉล่ีย 4 วัน
และข้อมูล Facebook Movement Range เฉล่ียราย 7 วันต้ังแต่วันท่ี 15 มี.ค. 2563 - 2 มี.ค. 2565, หน่วย: % การเปล่ียนแปลงเทียบกับเดือน มี.ค. 2563

จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และ Facebook Movement Range รายภูมิภาค เฉลี่ยราย 7 วัน

ข้อมูลการเคลื่อนย้าย Facebook Movement รายภูมิภาคปจัจุบัน (ก.พ. - มี.ค. 65) ลดลง
ตามจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น แต่น้อยกว่าช่วงเดลตา้ (ก.ค. 64) ยกเว้นในภูมิภาค
ท่ีเน้นการท่องเท่ียวเป็นส าคัญ คือ ภาคใต้
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ภาวะธุรกิจ MSME ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฟื้ นตัวเท่ากับช่วงก่อนโควิด (ปี 2562) กว่าร้อยละ 70 ของ MSME มีรายได้/
ผลประกอบการที่แย่ลง อีกทั้ง MSME กว่าร้อยละ 63 ต้องแบกรับภาระต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่สูงข้ึน



ปัจจัยลบท่ีกระทบ MSME ในปัจจุบัน มากท่ีสุด คือต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนปัจจัยด้าน ก าลังซื้อผู้บริโภค สถานการณ์โอมิครอน 
และพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นล าดับรองลงมา ตามล าดับ อย่างไรก็ตามระดับของการกระทบท่ีค่อนข้างมาก และมาก ยังคง
เป็นสถานการณ์โอมิครอน และก าลังซื้อผู้บริโภค



MSME เกือบร้อยละ 80 มีการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวตามระเบียบ และข้อปฏิบัติของภาครัฐ 
ส่วนด้านการปรับตัวด้วยธุรกิจเอง จะอยู่ในรูปแบบการท าระบบคัดกรองความปลอดภัยของแรงงานก่อนการให้บริการ 
และการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจเป็นส าคัญ

การปรับตัวของ MSME ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 โอมิครอน เปลี่ยนเป็นรูปแบบในการ

เตรียมรับมือ และเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ

ในอนาคตมากย่ิงขึ้น จากข้อมูลการส ารวจในเดือน

มกราคม 2564 ธุรกิจ MSME ตอบว่ามีการปรับตัว 

59.6%



MSME ทราบ และมีแผนการรับมือกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากขึ้น จาก

ข้อมูลส ารวจในเดือนมีนาคม 2563 ธุรกิจ MSME 

ตอบว่ายังไม่มีแผนการรับมือ 33.5%

กว่าร้อยละ 48 ของ MSME ยังไม่มีแผนการรับมือเพ่ิมเติม หากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่วนใหญ่เกิด
จากท่ีธุรกิจมีการปรับตัวแล้วในช่วงท่ีผ่านมา และยังไม่ทราบแนวทางการปรับตัวเพ่ิมเติม และส่วน MSME ร้อยละ 36.4 ท่ีมี
แผนการรับมือ จะอยู่ในรูปแบบการจัดระบบการจ้างงานเป็นหลัก



กว่าร้อยละ 45 ของ MSME อยากให้หน่วย/ภาครัฐ สนับสนุนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกือบร้อย
ละ 10 อยากให้แจกอุปกรณ์ในการตรวจสอบ และป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ใช้ในสถานประกอบการฟรี



MSME มองว่าธุรกิจต้องแบกรับภาระต้นทุน/คา่ใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้นในทุกรายการ และแนวทางการแก้ไขปญัหาดังกล่าวผู้ประกอบการท าการลดการ
สต๊อกสินค้า และ/หรือลดการผลิต รวมถึงการปรับเพ่ิมราคาสินค้า-บริการ ส่วนส่ิงที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือส่่วนใหญ่คอืการอุดหนนุเงินช่วยเหลือ
ธุรกิจ และควบคุมราคาสินค้า/บริการดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ราคาพุ่งสูงเกินไป



ไฟฟ้า



กว่าร้อยละ 51 ของ MSME มีช่องทางการขายออนไลน์ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันยอดขายออนไลน์ลดลง (ระดับน้อย) 
เทียบกับก่อนสถานการณ์โอมิครอนคาดว่ามาจากก าลังซ้ือที่อ่อนแอ และต้นทุนที่สูงข้ึน ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้
จ่ายมากข้ึน 

สัดส่วนธุรกิจ MSME ท่ีมีช่องทางการ
ขายสินค้า/บริการออนไลน์ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง เม่ือเทียบกับข้อมูลใน
อดีต



ข้อมูลจากเครื่องมือ Mandala Analytics ต้ังแต่เดือน กุมพาพันธ์ 64 - กุมภาพันธ์ 65 โดยรวบรวมข้อมูลจาก Social Platform ได้แก่ Facebook,Twitter และ,Instagram)
Keyword: ขายของออนไลน์,ธุรกิจออนไลน์,การขายของออนไลน์,ปรับตัว+ขายของออนไลน์,ปล่ียน+ขายของออนไลน์,เข้าสู่+ขายของออนไลน์,ช่องทางการขายของออนไลน์
และ Google Mobility Index แสดงข้อมูล  เฉล่ีย 30 วัน ต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค. 2563 - 28  ก.พ. 2565

จ านวน Mentions ของการขายของออนไลน์บน Social Platforms(Facebook,Twitter และ Instagram) ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลง

25

ข้อมูลการค้นหาสินค้าออนไลน์ของ Google Trends และ
ตัวเลขการพักอาศัยที่บ้านมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก



MSME ที่มีช่องทางการขายสินค้า/บริการออนไลน์ กว่าร้อยละ 
65 มีปัญหาด้านการขาดแรงงานทีม่ีทกัษะการขายออนไลน์ ทั้ง
ทักษะการส่ือสารกับลูกค้า และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ
ปัญหาการแข่งขันทีเ่พ่ิมสูงขึ้น

แม้การขยายตัวของตลาดออนไลน์จะเปน็ช่องทางการขายทีส่ าคัญใน
ปจัจุบัน แต่ยังมีธุรกิจส่วนหนึ่งทีย่ังไม่สามารถเขา้ถึงได้ ซ่ึงเกือบร้อย
ละ 70 ของ MSME ที่ยังไม่มีช่องทางการขายสินค้า/บริการออนไลน์
เพราะขาดแรงงานที่จะดูแลการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรง 
รวมถึงบางรายยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 

ปัญหาในการด าเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ   MSME

ในปัจจุบัน เป็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบ

กับข้อมูลในอดีต ท่ีพบเจอปัญหาในด้านความรู้พ้ืนฐาน และ

การเข้าถึงเทคโนโลยี



กว่าร้อยละ 67 ของ MSME  มองว่ามาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
ของประชาชนที่ให้สิทธิ์การใช้วงเงิน และมีความต่อเนื่องของ
มาตรการ  จะกระตุ้นให้ประชาชนมมีการตัดสินใจใช้จ่ายในสินค้า 
และบริการหมวดต่างๆง่ายขึ้น 

MSME กว่าร้อยละ 53 ให้ความเห็นว่าความช่วยเหลือด้านการให้
เงินเยียวยา  สามารถช่วยฟื้ นฟูภาวะธุรกิจได้ และอีกร้อยละ 25.1 
มองว่ามาตราการพักช าระหนี้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และรักษา
สภาพคล่องของธุรกิจ


