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ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทย ป 2565-2566

• สถานการณโควดิ-19  ทียั่งสงผลกระทบในประเทศตาง ๆ
• อัตราเงินเฟอในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยูในระดับสูง
• ธนาคารกลางยงัคงใชมาตรการขึน้อตัราดอกเบีย้ตอเน่ือง

เพือ่ชะลอการขึน้ของอตัราเงนิเฟอ  คาดวาอตัราดอกเบีย้    
จะมแีนวโนมลดลงในชวงกลางป 2566 อกีทัง้ไดแรงหนนุ     
จากการเปดประเทศของจีนในรอบหลายป 

• เศรษฐกิจโลกจะเติบโตในป 2565 ที่รอยละ 1.7 และ
เติบโตไดในป 2566 ที่รอยละ 2.7

• กลุมประเทศ Advanced Economies เติบโตได
เล็กนอยเพียงรอยละ 1.3 

• ในสวนของ Emerging Market and Developing 
Economies คาดวาเติบโตในป 2565 รอยละ 2.5 และ 
เตบิโตในป 2566 รอยละ 3.9 โดยในกลุมตลาดนี ้จนียงั
คงเปนประเทศทีเ่ตบิโตไดในป 2565 ถงึรอยละ 4.3 แต 
คาดการณในป 2566 จะขยายตัวไดเพียงรอยละ 2.6

• ขณะทีเ่ศรษฐกจิของอนิเดยีในป 2565 เตบิโตไดรอยละ 
3.3 และในป 2566 จะเติบโตไดรอยละ 6.8

Q4 over Q4

Projections Difference from July 
2022 WEO Update

Difference from April 
2022 WEO

2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023

World Output 4.5 1.7 2.7 0.0 –0.5 –0.8 –0.8
Advanced Economies 4.7 0.9 1.3 –0.4 –0.2 –1.6 –0.7
United States 5.5 0.0 1.0 –1.0 0.4 –2.8 –0.7
Euro Area 4.6 1.0 1.4 0.3 –0.7 –0.8 –0.9

Germany 1.2 0.6 0.5 0.1 –1.0 –1.8 –2.0
France 5.0 0.4 0.9 0.0 –0.2 –0.5 –0.6
Italy 6.6 0.6 0.5 0.0 –1.1 0.1 –1.7
Spain 5.5 1.3 2.0 0.0 –0.3 –1.0 –2.0

Japan 0.5 2.1 0.9 –0.3 0.3 –1.4 0.1
United Kingdom 6.6 1.0 0.2 0.9 –1.1 –0.1 –1.3
Canada 3.2 2.2 1.3 –0.3 –0.4 –1.3 –0.9
Other Advanced Economies 4.9 1.5 2.3 –0.5 –0.5 –1.0 –0.5
Emerging Market and Developing Economies 4.3 2.5 3.9 0.4 –0.8 0.0 –1.0
Emerging and Developing Asia 3.8 4.0 4.2 0.0 –0.5 –0.4 –1.6

China 3.5 4.3 2.6 0.2 –0.6 –0.5 –2.1
India 3.9 3.3 6.8 –0.8 –0.4 0.6 –2.2
ASEAN-5 4.7 3.8 6.0 0.4 –0.1 –1.3 0.7

Emerging and Developing Europe 6.4 –4.0 4.5 3.0 –3.2 2.0 1.2
Russia 4.8 –7.6 1.0 6.3 –3.8 6.5 –2.3

Latin America and the Caribbean 4.0 2.1 2.2 0.3 0.1 0.5 –0.3
Brazil 1.6 2.9 0.7 1.4 –0.8 2.1 –1.2
Mexico 1.2 2.4 1.2 –0.5 0.2 –0.9 –0.7

Middle East and Central Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saudi Arabia 6.7 4.5 3.7 –2.4 0.0 –2.4 0.1

Sub-Saharan Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nigeria 2.4 2.1 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
South Africa 1.8 2.1 1.0 –0.1 –0.7 –0.2 –0.1

จากการวิเคราะหของ IMF คาดวา 

ภาพที่ 1.1 ประมาณการ GDP ของโลกและประเทศสําคัญ

ปจจัยหลักที่ทําใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

ท่ีมา : IMF
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ภาพที่ 1.2 อัตราเงินเฟอโลก ป 2565

ภาพที่ 1.3 อัตราเงินเฟอของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป 2565

อัตราเงินเฟอเฉลี่ยของโลกคาดวาจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.7 ในป 2564 เปนรอยละ 8.8 ในป 2565 โดยคาดวาจะลดลง
เหลือรอยละ 6.5 ในป 2566 และเปนรอยละ 4.1 ภายในป 2567 โดยการควบคุมจากธนาคารกลางในหลายประเทศผาน
การใชนโยบายการขึ้นดอกเบี้ย 

เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟอรายเดือนของ
สหรัฐฯ ในป 2565 ระดับรายเดือน พบวา 
แนวโนมอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ไดผานจุด
สูงสุดในเดือนมิถุนายน 2565 ที่รอยละ 9.1 
จากราคาน้ํามัน และคาไฟฟาที่มีราคาสูงขึ้น 
ในชวงที่ผานมาในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
ทวีปยุโรป และลดลงตอเนื่องที่รอยละ 7.1 ใน 
เดอืนพฤศจกิายน 2565 เปนผลมาจากแนวโนม
ราคานํ้ามันที่ลดลง รวมทั้งผลจากการปรับขึ้น
อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ

7

Jan 2022 Apr 2022 Jul 2022 Oct 2022

7.5
7.9

8.5
8.3

8.6 8.5
8.3 8.2

7.7

7.1

9.1
9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5
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ภาพที่ 1.4 ราคานํ้ามันดิบ WTI  (ณ วันที่ 5 มกราคม 2566)

ราคานํ้ามันดิบ WTI มีแนวโนมลดลงตอเนื่องอยูที่
ระดับ 74 ดอลลารตอบารเรล หลังจากราคาตกลง
ไปกวา 10% ในชวงที่ผานมา เนื่องจากนักลงทุน 
ยงัคงประเมนิแนวโนมอปุสงคทัว่โลก และโควดิ-19  
ในประเทศจีนซึ่งเปนผูนาํเขานํ้ามันดิบรายใหญ 
ทําใหแนวโนมในระยะสั้นยังไมชัดเจน อีกทั้ง
สหรฐัฯ ยงัมุงมัน่ทีจ่ะลดอตัราเงนิเฟอ และการผลิต 
นํา้มนัดบิของ OPEC เพิม่ขึน้ในเดอืนธันวาคมจาก
อปุทานของไนจีเรียที่ฟนตัว 

ท่ีมา : https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil

ท่ีมา : https://www.price.moc.go.th/price/fileuploader/file_admin_sum/indices_all.pdf

อัตราเงินเฟอไทยเฉลี่ยทั้งป 2565 สูงขึ้นรอยละ 6.08 (AoA) อัตราเงินเฟอเดือนธันวาคม 2565 มีคา 107.86 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ 101.86 สงผลใหอัตราเงินเฟอทั่วไปสูงขึ้นรอยละ 5.89 (YoY) ตามราคาสินคาในกลุม
พลังงานและอาหาร ประกอบกับฐานราคาในเดือนธันวาคม 2564 ไมสูงมากนักและอุปสงคในประเทศปรับตัวดีขึ้น

สวนแนวโนมอัตราเงินเฟอทั่วไป ป 2566 คาดวาจะชะลอตัวลงจากป 2565 อยางชัดเจน เนื่องจากราคาสินคาสวนใหญ
เริม่ทรงตัวและบางรายการปรับลดลงหลงัจากทีท่ยอยปรบัข้ึนตามตนทุนแลวในปทีผ่านมา ขณะทีร่าคาพลงังานโดยเฉพาะ
น้ํามันดิบ มีแนวโนมชะลอตัวตามอุปสงคโลกที่ลดลงตามสถานการณเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  อยางไรก็ตาม 
การปรับขึ้นคากระแสไฟฟาและคาจางท้ังระบบ และเงินบาทที่ยังผันผวน รวมถึงอุปสงคในประเทศที่เพ่ิมขึ้นและ 
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ อาจเปนปจจัยที่ทําใหราคาสินคาและบริการปรับสูงขึ้น ขณะที่ปจจัยเสี่ยงที่ 
อาจจะกระทบตออัตราเงินเฟอป 2566 ไดแก ความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก

อัตราเงินเฟอของไทยในป 2565 และแนวโนมป 2566

73.789
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33.9300

เศรษฐกิจไทยป 2565 คาดวาจะขยายตัวได  
รอยละ 3.2 โดยเปนการขยายตัวจากการบรโิภค  
ภาคเอกชนรอยละ 5.4 การลงทุนรวมรอยละ 
2.6 และมูลคาการสงออกรอยละ 7.5 อัตรา
เงินเฟอ 2565 อยูที่รอยละ 6.3 สวนเศรษฐกิจ
ไทยป 2566 คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ   
3.0 – 4.0 โดยเปนการขยายตวัจากการบรโิภค  
ภาคเอกชนรอยละ 3.0 การลงทุนรวมรอยละ 
2.5 และมูลคาการสงออกรอยละ 1.0 โดยมี
อัตราเงินเฟอลดลงอยูระหวางรอยละ 2.5 – 3.5 

ท่ีมา : สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (21 พ.ย. 2565)

สถานการณเศรษฐกิจไทย ป 2565 และคาดการณป 2566 

3.7% 2.5%3.5%

ป 2565 คาเงินบาทไดแรงหนนุจากการคลีค่ลาย
ของปญหา Global Supply Chain ทําให 
คาขนสง คาระวางเรือ ปรับตัวลดลงตอเนื่อง  
แตปจจัยเชิงนโยบายจากการเงินของเฟดที่เริ่ม 
ชะลอการเรงขึ้นของดอกเบี้ยเพียง +0.50% ใน
การประชุมลาสุด และทยอยปรับลดอัตราการ  
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเปน +2.5% ในการประชุม 
ตนป 2566 จนแตะจดุสงูสดุแถว 5.00% - 5.25%  
หลงัจากอตัราเงนิเฟอของสหรฐัฯ  เริม่ชะลอตวัลง
ตอเนื่องจนลาสุดกลับมาเทากับชวงตนป

ท่ีมา : https://th.investing.com/analysis/article-200442884

อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (6 มกราคม 2566)

สําหรับการประเมินแนวโนมคาเงินบาทในป 2566 มี 4 ปจจัยหลัก ไดแก 1. ปจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย 2. ทิศทาง 
นักลงทุนตางชาติ 3. แนวโนมเงินดอลลาร และ 4. ปจจัยอื่น ๆ  เชน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก เปนตน และคาดวา
คาเงินบาทในป 2566 นาจะอยูที่ระดับ 33.75 – 34.00 บาทตอดอลลารไดในชวงปลายปหนา 

อัตราการวางงานในประเทศสําคัญทั่วโลก

โดยรวมอตัราการวางงานยงั
ทรงตัวจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจหลังสถานการณ
โควิด-19

สหรัฐฯ มอีตัราการวางงาน
ในเดือนธันวาคม 2565
รอยละ 3.5 ลดลงจาก
เดือนกอนที่รอยละ 3.6

อังกฤษ มีอัตราการวางงาน
ในเดือนตุลาคม 2565 
รอยละ 3.7 

ญี่ปุน มีอัตราการวางงาน
ในเดือนพฤศจิกายน 2565
รอยละ 2.5   

ท่ีมา : https://tradingeconomics.com/country-list/unemployment-rate?continent=world

(%YoY)   2564    2565   ประมาณการ  

  Q2ท้ังปี  Q3    2565  2566  

GDP (CVM) 1.5    2.5  4.5    3.2  3.0 - 4.0  
มวรนุทงลราก  3.4    -1.0  5.2    2.6  2.5  

   ภาคเอกชน  3.3    2.3  11.0    3.9  2.6  
   ฐัรคาภ  3.8    -9.0  -7.3    -0.7  2.4  

นชกอเคาภคภโิรบราก  0.3    7.1  9.0    5.4  3.0  
ลาบฐัรคาภคภโปุอราก  3.2    2.8  -0.6    -0.2  -0.1  
าคนิสกอองสรากาคลูม  19.2    9.7  6.7    7.5  1.0  

   ณามิรป  15.5    4.4  2.1    3.2  1.0  
าคนิสาขเาํนรากาคลูม  23.9    22.4  23.2    17.8  1.6  

   ณามิรป  17.9    7.5  8.0    5.3  2.6  
ดัพะสนิดเีชญับลุด  -2.2    -6.6  -5.8    -3.6  1.1   อต GDP (%)

อฟเนิงเ  1.2    6.5  7.3    6.3  2.5 - 3.5

USD / THB
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ภาพที ่1.5 Global hotel occupancy rates 2020 – 2021 and Jan-Sep 2022 (over 2019)

การทองเท่ียวโลกกลบัมาฟนตวักวารอยละ 65  กอน
เกดิโรคระบาดภายในสิน้ป 2565 โดยนกัทองเทีย่ว 
กวา 700 ลานคนเดนิทางไปตางประเทศชวงเดอืน
มกราคม - กันยายน 2565 มากกวารอยละ 133 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2564 เปนผลจาก
ความเชือ่มัน่ทีด่แีละขอจํากดัการเดนิทางในประเทศ
เปาหมาย  โดยกลุมประเทศยุโรปยังคงเปนกลุม
ประเทศท่ีฟนตวัดานการทองเทีย่ว ในป 2565 ตัง้แต
เดอืนมกราคม – กนัยายน 2565 มนีกัทองเท่ียวกวา 
477 ลานคน (รอยละ 68 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด)

ในชวง 7-9 เดือนของป 2565 ประเทศเซอรเบีย 
โรมาเนยี และตรุกี มรีายรบัจากการทองเทีย่วเพิม่ขึน้ 
อยางมาก ความตองการทองเทีย่วยงัคงแขง็แกรงมาก 
เมื่อพิจารณาจากการเดินทางทางอากาศและ 
ที่พักแรม โดยอัตราการเขาพักโรงแรมทั่วโลก     
อยูที่รอยละ 66 ในเดือนกันยายน จากรอยละ 43     
ในเดือนมกราคม โดยกลุมประเทศยุโรปเปนผูนํา   
ดวยอัตราเขาพักรอยละ 77 ในเดือนกันยายน  และ
รอยละ 74  ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2565

สถานการณการทองเที่ยวไทยในป 2565 มีการ 
ขยายตวัตอเนือ่งจากการเปดกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
และการเปดประเทศรบันกัทองเทีย่วตางชาต ิ ขอมลู
จากกองเศรษฐกิจการทองเทีย่วและกฬีา กระทรวง
การทองเทีย่วและกฬีา เดอืนมกราคม–พฤศจกิายน 
2565 (p) มีอัตราการเขาพักรอยละ 45.92 และ
ขยายตวัรอยละ 34.83 เมือ่เทยีบกบัปกอน จาํนวน
ผูเขาพักรวมทั้งสิ้น 91,683,769 คน ขยายตัว  
รอยละ 252.29 รายไดจากผูเยี่ยมเยือน จํานวน 
933,098.72 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 400.07 

ท่ีมา : https://www.unwto.org/taxonomy/term/347

สถานการณการทองเที่ยวโลก 

สถานการณการทองเที่ยวไทย ป 2565 และแนวโนมป 2566 

ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)

ในสวนการคาดการณป 2566 ททท. คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนประเทศไทย เปนจํานวน 18 ลานคน และ
จะสรางรายไดประมาณ 9.7 แสนลานบาท สวนการประมาณการตลาดในประเทศ คาดวาจะสรางรายได 7.6 แสนลานบาท 
รวมรายไดจากการทองเที่ยวรวม 1.73 ลานลานบาทตลอดทั้งป 

การเขาพัก
รอยละ 45.92
ขยายตัวรอยละ 34.83  

จํานวนผูเขาพัก
รวม 91,683,769 คน  
ขยายตัวรอยละ 252.29

ป 2566 คาดวารายไดจากการทองเที่ยว
จากตางชาติ 9.7 แสนลานบาท
จากตลาดในประเทศ 7.6 แสนลานบาท    

2020 2021 Jan-Sep 2022 (over 2019)
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ท่ีมา : สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ณ 21 พ.ย. 65 
ประมวลผลโดย : สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (GDP MSME) ไตรมาสที่ 3 
ป 2565 ขยายตวัถงึ 7.4% เรงขึน้จากไตรมาสกอน
ทีข่ยายตวั 4.3% โดยมมีลูคา 1,542,710 ลานบาท 
คดิเปนสดัสวนตอ GDP รวมเทากบั 35.6% ขณะที่ 
GDP ไทยไตรมาสที่ 3 ขยายตัว 4.5%  

เมื่อพิจารณาตามขนาดธุรกิจ พบวา GDP ธุรกิจรายยอยหรือ micro ยังคงขยายตัวไดเทากับ 17.6% ธุรกิจขนาดกลาง
ขยายตัว 7.3% ขณะท่ี GDP ธุรกิจขนาดยอมขยายตัว 4.9% 

ในดานสาขาธุรกิจของ MSME สาขาธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการคา และภาคการบริการฟนตัวตอเน่ืองจากไตรมาส
กอน โดยเฉพาะสาขาที่พักแรมและรานอาหาร สาขาขนสงและสถานที่เก็บสินคา และสาขาขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 
ขณะที่สาขาธุรกิจคาปลีกคาสงยังขยายตัวไดจากการคาผานชองทางออนไลนที่ยังเติบโตสูง ขณะที่ภาคการกอสราง   
ยังคงลดลงตอเนื่องจากไตรมาสที่แลว จากการชะลอโครงการกอสรางของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแรงกดดันจาก
ราคาวัสดุกอสรางที่ยังสูงขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจของ MSME 
ไตรมาสที ่3 และแนวโนมทัง้ป 2565

GDP MSME ไตรมาสที่ 3 ป 2565
GDP MSME
ขยายตวั

มีมูลคา

คิดเปน 35.6% ของ GDP รวม 

7.4%
1,542,710 ลานบาท

�

Micro
ขยายตัวสูง
17.6%

SEs
ฟนตวัตอเนือ่ง
4.9%

MEs
ขยายตวัเรงข้ึน
7.3%

ปจจัยสนับสนุนหลักมาจากภาคการ   
สงออกที่ขยายตัวในระดับสูงตอเนื่อง 
รวมท้ังความสามารถในการบริหาร 
จัดการตนทุนท่ีดี และความพรอมใน 
การจัดหาแหลงเงินทุน

แมจะไดรบัผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ 
แตธุรกิจสวนใหญสามารถปรับตัวเพื่อ
รบัมือภาระตนทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ได ขณะที่ 
ธุรกิจมีการจางงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

การบรโิภคภาคเอกชนและการ ใชจาย
ของครวัเรอืนยงัคงเตบิโต สอดคลองกบั
สถานการณการจางงานที่ยังขยายตัว 
ตอเนือ่งแมอตัราเงนิเฟออยูในระดบัสงู 
รวมท้ังการใชจายเพิม่ขึน้จากโครงการ   
คนละครึง่เฟสที ่5

ภาคการบริการภาคการคาภาคการผลิต

ภาคการผลิต ภาคการคา ภาคการบริการ
ฟนตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน
ขณะที่ภาคการกอสราง   

ลดลงตอเนื่องจากไตรมาสที่แลว
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ภาพรวมเศรษฐกิจของ MSME ทั้งป 2565 สสว. คาดวา GDP MSME จะขยายตัวได 4.9% โดยธุรกิจตาง ๆ  จะสามารถ
กลับสูภาวะปกติเชนเดียวกับในชวงกอนสถานการณโควิด-19 ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2566 เปนตนไป

 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2565 พบวา GDP MSME 
มีมูลคา 4,536,399 ขยายตัวได 5.1% และมีสัดสวน
ตอ GDP ประเทศเทากับ 35.2% โดยสาขาธุรกิจ    
ที่ฟนตัวชัดเจน ไดแก สาขาที่พักแรมและบริการ    
ดานอาหาร สาขาขนสงและสถานที่เก็บสินคา และ
สาขาขอมูลขาวสารและการสื่อสาร โดยคาดวาใน
ไตรมาสสุดทายของปจะไดรับอานิสงสจากจํานวน   
นกัทองเทีย่วตางชาตทิีข่ยายตวั รวมทัง้เศรษฐกจิใน
ภาพรวมทีฟ่นตวัอยางชดัเจน ทัง้ในดานการบรโิภค 
การลงทุนและการจางงาน ซึ่งอาจทําใหสถานการณ
ของ MSME ไทยกลบัเขาสูภาวะกอนการแพรระบาด
ของโควิด-19 ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจของ MSME ในชวง 9 เดือนแรก และภาพรวมท้ังป 2565

GDP MSME
ขยายตวั

มีมูลคา

คิดเปน 35.2% ของ GDP รวม 

สาขาที่ฟนตัวชัดเจน ไดแก 
สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร 
สาขาขนสงและสถานที่เก็บสินคา และ
สาขาขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

5.1%
4,536,399 ลานบาท

�

ตารางที่ 2.1 อตัราการขยายตวัของ GDP MSME รายไตรมาส จําแนกตามสาขาธุรกจิ ป 2562-2565

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2562 2563 2564 2565

เกษตรกรรม การปา่ไม ้และการประมง

การทําเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ

การผลติ

ไฟฟา้ ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรบัอากาศ

การจดัหานํ้า การจดัการและบาํบดันํ้าเสยี

การก่อสรา้ง

การขายสง่และขายปลกี การซอ่มยานยนต์

การขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิค้า

ท่ีพกัแรมและบรกิารด้านอาหาร

ขอ้มูลขา่วสารและการสื่อสาร

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

กิจกรรมอสงัหารมิทรพัย์

กิจกรรมทางวชิาชพี วทิยาศาสตรแ์ละเทคนคิ

กิจกรรมการบรหิารและการบรกิารสนับสนนุ

การศึกษา

กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

ศิลปะ ความบนัเทิง และนันทนาการ

กิจกรรมบรกิารด้านอ่ืน ๆ

กิจกรรมการจา้งงานในครวัเรอืนสว่นบุคคล

         รวม

Q1/62

0.0

-33.2

0.6

21.5

0.0

0.1

10.4

11.4

7.2

26.0

-26.3

3.6

3.3

12.3

0.1

-38.7

15.7

7.4

-1.6

3.6

Q2/62

-4.0

-30.1

0.7

24.0

-2.5

0.5

8.7

10.6

5.9

28.3

-26.7

1.9

4.8

13.3

0.6

-39.0

13.9

6.3

-1.7

3.1

Q3/62

0.9

-31.3

-0.1

17.3

-2.6

-0.3

8.5

10.0

9.5

26.9

-25.3

1.0

4.1

14.4

-1.7

-37.2

15.4

5.8

0.6

2.9

Q4/62

-4.5

-32.2

-1.8

12.4

-4.3

-5.7

8.7

9.6

10.8

28.2

-25.7

1.6

4.4

13.6

-2.4

-36.5

16.1

6.8

0.3

2.4

Q1/63

-2.3

6.4

-6.4

-7.6

17.6

-10.8

5.4

-37.4

-22.4

-8.9

41.7

2.5

5.0

2.8

15.7

40.6

21.4

6.1

4.4

-4.1

Q2/63

2.7

-10.0

-17.7

-20.2

15.7

6.4

-9.4

-57.8

-52.2

-9.9

37.5

1.8

-5.8

-17.8

14.7

40.1

-40.1

-9.2

-2.6

-17.7

Q3/63

4.8

-3.3

-8.6

-17.2

15.6

8.9

-4.9

-47.4

-38.2

-9.7

37.4

2.4

-4.7

-13.8

16.6

42.0

4.9

-0.6

4.3

-9.5

Q4/63

6.2

-5.9

-4.1

-20.8

19.7

-1.3

-2.3

-45.4

-32.3

-8.7

40.9

2.1

-4.2

-10.5

16.7

46.7

3.2

-1.2

5.0

-7.2

Q1/64

7.5

-0.2

-2.6

-6.1

1.7

13.0

2.8

-17.8

-36.9

-6.2

40.6

14.6

-11.2

-0.1

12.9

33.8

-4.6

-2.8

-0.2

-2.5

Q2/64

8.7

9.9

12.6

4.3

9.1

2.6

10.5

9.1

16.4

-5.1

39.9

15.1

-8.1

14.6

12.7

35.6

100.6

0.7

5.2

12.5

Q3/64

8.9

-5.6

-4.6

0.8

7.9

-4.6

8.2

-2.5

-19.0

-4.0

40.3

12.9

-12.6

10.8

12.6

36.8

-5.4

-5.2

-0.3

0.2

Q4/64

5.9

-7.8

-0.1

5.4

8.3

-1.3

8.4

2.1

-4.9

-5.4

38.1

13.7

-12.3

9.1

13.0

38.7

-2.0

0.6

-0.2

3.6

Q1/65

6.9

-46.8

2.8

16.4

-3.1

-8.1

6.9

16.1

34.3

21.0

-20.7

-0.3

2.6

5.8

-0.6

-34.8

-2.8

2.6

1.1

3.9

Q2/65

6.6

-49.3

0.3

15.6

-4.7

-7.1

7.3

17.2

45.7

21.6

-20.5

1.0

4.0

6.8

0.3

-33.7

-0.1

3.2

-5.8

4.3

Q3/65

-0.3

-44.4

7.1

20.6

-4.3

-5.4

7.7

22.4

54.4

20.1

-21.3

1.6

4.1

11.6

1.7

-35.7

1.4

8.5

2.0

7.4

9M/65

4.7

-46.9

3.3

17.4

-4.1

-6.9

7.3

18.5

44.5

20.9

-20.8

0.7

3.5

8.0

0.5

-34.8

-0.5

4.7

-0.9

5.1
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ท่ีมา : สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ
ประมวลผลโดย : สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม



ประมาณการเศรษฐกิจของ MSME ไทย
ป 2565 และแนวโนมป 2566 
(ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565) 

อุปสรรคที่สําคัญตอการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 มาจาก 3 ปจจัยหลัก ไดแก  

1. สงครามรัสเซีย-ยูเครน 2. มาตรการล็อกดาวนและนโยบาย 
Zero Covid ของจีน 

3. การดําเนินนโยบายการเงินตึงตัว
ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) สงผลใหปญหาอุปทานคอขวดแยลงและ 

ยืดเยื้อ อีกทั้งราคาพลังงานและอาหาร 
ยังมีแนวโนมอยูในระดับสูงตอเนื่อง

ปจจัยเหลาน้ีเปนสาเหตสุาํคัญทีส่งผลใหเกดิการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของกลุมเศรษฐกจิสาํคญั ทัง้สหรฐัฯ ยโุรป จนี และ
หลายกลุมเศรษฐกิจมีความเสี่ยงตอการเขาสูภาวะถดถอย (recession) เพิ่มขึ้น อยางไรก็ดีสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ 
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีน รวมทัง้ภาวะการเงนิโลกท่ีเริม่ตึงตัว สงผลใหไทยเกดิภาวะเงนิเฟอ ตนทุนทางธรุกจิสูงข้ึน 
สินคาอปุโภคราคาสงู การสงออกเริม่ชะลอตวั ราคานํา้มนัเชือ้เพลงิเปนตวัแปรสาํคญัตอตนทนุของผูประกอบการและยงั 
มคีวามผนัผวนในระดบัราคาสงูอยางตอเนือ่ง และคาดวายงัเปนปจจยัสาํคญัทีส่งผลตอภาวะเศรษฐกจิโลกตอไปยงัป 2566

สาํหรบัแนวโนมเศรษฐกิจของ MSME ไทย ป 2565 นัน้ มทีศิทางขยายตัวเพิม่ขึน้จากมาตรการผอนคลายลอ็กดาวนจาก  
โรคระบาดโควิด-19 และประชาชนเริ่มกลับมาใชชีวิต กลับมาทํางานตามปกติ  ประชาชนจับจายใชสอยมากขึ้น สงผลดี
ตอเศรษฐกิจภายในประเทศ ถงึแมวาอตัราเงนิเฟอจะสงผลใหตนทนุการผลติและราคาสนิคาเพิม่สงูขึน้กต็าม จงึคาดการณวา 
การบรโิภคภาคเอกชนจะขยายตวัเพิม่ขึน้รอยละ 7.9 สวนแนวโนมเศรษฐกิจไทยในชวงทีเ่หลอืของป 2565 ยงัไดรบัปจจยับวก
จากการทองเที่ยวและภาคบริการ ซึ่งสงผลดีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการเกษตรท่ีผลผลิตราคาดี 
สงผลใหเศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวชัดเจนขึ้น อีกทั้งภาพรวมการสงออกขยายตัวกวาปที่ผานมา ยิ่งไปกวานั้น แนวทางตาม
มาตรการของภาครัฐที่เคยออกมาชวยบรรเทาความเดือดรอนของทั้งประชาชนและ MSME เชน โครงการคนละครึ่ง 
โครงการเราเทีย่วดวยกนั เปนตน ภาครฐัควรเรงออกมาตรการเรงดวนเพ่ิมเตมิเพ่ือกระตุนอุปสงคภายในประเทศเพิม่ขึน้   
โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวที่แมขณะนี้จะเริ่มฟนตัว เนื่องจากภาคการทองเที่ยวเปนตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
ฐานรากและ MSME ชวยใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่อง แตสิ่งที่สําคัญคือ ผูประกอบการ MSME  
ควรรบีปรบัตวัใหสอดคลองกบัปจจัยกดดนัการฟนตวัของเศรษฐกิจโลกทีเ่พ่ิมขึน้ โดยคํานงึถงึการลดตนทนุทีม่ปีระสิทธภิาพ
และลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม เนนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และบริหารจัดการวัตถุดิบ ทั้งในแงของการ  
จัดหาซัพพลายเออรที่เหมาะสม ประกอบกับการหาวัตถุดิบทดแทน และเพิ่มความยืดหยุนในการทําธุรกิจใหปรับตัวใน
วิกฤติไดรวดเร็ว ควรเริ่มปรับใช Data analytics ในการเขาถึงความตองการของลูกคา นําเสนอผลิตภัณฑที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคา และลงทนุในเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การบรหิารจดัการและปรับปรงุ  
ในระยะยาว

สงผลตออุปสงคจากประเทศจีน และ  
ซํา้เตมิปญหาหวงโซอปุทานโลก   เนือ่งจาก
จีนเปนผู ผลิตสินคาและผู บริโภค 
รายใหญ และศนูยกลางขนสงของโลก 

กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
และเพิ่มความผันผวนในภาคการเงิน 
คาดวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ 
อาจแตะระดับรอยละ 4 ภายในสิ้นป 
2565 (4.5% ณ 14 ธ.ค. 2565)
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สําหรับแนวโนม GDP MSME ป 2566 นั้น สสว. ไดกําหนดแนวทางในการประมาณการ GDP MSME ป 2565 แบงเปน 
3 สมมติฐานหลัก ประกอบดวย

จากปจจยัตาง ๆ ขางตน สาํนักงานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยฝายวเิคราะหสถานการณและ  
เตอืนภยัทางเศรษฐกจิไดปรบัประมาณการ GDP MSME ป 2565 ตามทศิทางสถานการณทัง้ในและตางประเทศทีมี่แนวโนม
เปลีย่นแปลงไป ซึง่สงผลกระทบอยางย่ิงตอเศรษฐกจิโดยรวมของ MSME สสว. ประเมนิวา ป 2565 GDP MSME อาจมี
แนวโนมชะลอตวัลงกวาทีค่าดการณไวเดิมเพยีงเลก็นอยจากปจจัยบวกชวงปลายป จากการประมาณการ GDP MSME   
โดยใช MSME IO Table และ Macro Model คาดวา GDP MSME ป 2565 จะเตบิโตไดรอยละ 4.9 ซึง่ปรับลดลงจาก
ประมาณการคร้ังกอน ทีเ่ตบิโตรอยละ 4.7 โดยเปนการขยายตัวของ GDP ในภาคตาง ๆ ดังนี้

การผลิต
รอยละ 4.5

การกอสราง
รอยละ 5.1

การคาสงคาปลีก
รอยละ 4.6

การบริการ
รอยละ 5.6

การเกษตร 
รอยละ 4.7

สมมติฐานที่ 1 
สถานการณดี
Best Case Scenario

สมมติฐานที่ 2
สถานการณปกติ
Normal Case Scenario

สมมติฐานที่ 3 
สถานการณเลวราย
Worst Case Scenario

ป 2566ป 2565

สมมติฐาน สมมติฐานดี สมมติฐานปกติ สมมติฐานเลวรายสถานการณปกติ

4.9%

3.4%

5.1%

1.8%

7.9%

-2.0%

8.1%

16.6%

5.8%

4.8%

4.7%

3.5%

4.2%

0.4%

3.5%

4.0%

4.9%

3.8%

3.7%

2.5%

3.2%

-0.6%

2.5%

3.0%

4.1%

2.8%

2.7%

1.5%

2.2%

-1.6%

1.5%

2.0%

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME      

อัตราการขยายตัวของ GDP ไทย*

การลงทุนภาคเอกชน*                       

การลงทุนภาครัฐบาล*        

การบริโภคภาคเอกชน*            

การอุปโภคภาครัฐบาล*             

การสงออกสินคา*            

การนำเขาสินคา*

ตารางที่ 3.1  สมมติฐานเพื่อใชประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ป 2565 (ณ 7 พฤศจิกายน 2565)

ประมาณการ

หมายเหต ุ: ขอ้มูลประมาณการเศรษฐกิจ สาํนักงานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
ประมวลผลโดย สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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สมมติฐานที่ 1 

สถานการณดี (Best Case Scenario)

11

• การใชจายและการลงทุนของภาครัฐเปนไป 
อยางตอเน่ืองตามแผน 
คาดวาจะมีการเบิกจายไดอยางตอเนื่อง โดยเนนไปที่
การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
สามารถดําเนินการไดตามแผนงาน อีกทั้งยังมีการออก
นโยบายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ อาทิ โครงการกระตุน 
การใชจายของประชาชน โครงการแกปญหาหนีค้รวัเรอืน  
และการเยยีวยาผูไดรบัผลกระทบในทุกกลุมอยางตรงจดุ 
โดยคาดวา ในป 2566 การบริโภคและการลงทุนภาครัฐ
เติบโตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.4 และ 3.5

• การลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตัวรอยละ 4.7 ซึ่งไมมากนัก เนื่องจากเม็ดเงิน 
การใชจายภาครฐัป 2566 ประเมนิลดลง แมงบประมาณ 
จะเพ่ิมขึ้นจากป 2565 ประกอบกับการชะลอตัวของ  
การสงออกสนิคาในป 2566 จงึประเมนิวาการลงทนุภาค
เอกชนในป 2566 ไมสูงเทากับชวงภาวะเศรษฐกิจปกติ

• กําลังซื้อของภาคครัวเรือนเริ่มฟนตัว 
การปรับเพิ่มราคาสินคาที่ชะลอตัวลงจากภาวะเงินเฟอ 
โดยเฉพาะในสินคากลุมพลังงานและอาหาร สะทอนจาก
ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ในดัชนีราคาผูบริโภคของไทย 
เดือนตุลาคม 2565 เทากับ 108.06 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ซ่ึงเทากับ 101.96 สงผลใหอัตรา
เงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 5.98 นอยกวาเดือนที่ผานมา 
ซึ่งอยูที่รอยละ 6.41 ชะลอตัวตอเน่ืองเปนเดือนที่ 2  
จากความรวมมือของภาครัฐและเอกชน ที่ชวยกันดูแล 
คาครองชพีของประชาชน รวมถงึกาํกับดแูล และควบคมุ  
ราคาสินคาของกระทรวงพาณิชยที่ดําเนินการมาอยาง   
ตอเนื่อง สงผลใหการเพิ่มขึ้นของราคาสินคามีแนวโนม
ชะลอตวัลง ขณะทีอั่ตราเงนิเฟอของหลายประเทศ (ขอมล 
เดือนกันยายน 2565) ยังคงอยูในระดับสูง และสูงขน     
ตอเนื่อง ทั้งประเทศในอาเซียน อาทิ ลาว สิงคโปร และ
ฟลิปปนส และประเทศสําคัญ อาทิ สหราชอาณาจักร 
อิตาลี เยอรมนีและอินเดีย รวมถึงสหรัฐอเมริกา การที่
ประชาชนมีรายไดจากการกลับเขาสูระบบการทํางาน
เหมือนภาวะกอนโควิด สงผลตอกําลังซื้อ คาดการณวา 
ป 2566 การบริโภคเอกชนจะเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2

• การผอนคลายมาตรการควบคุมการแพร
ระบาดของโควดิ-19 ในประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก 
สงผลดีตอการทองเที่ยวไทยอยางมาก  
ในหลาย ๆ ประเทศการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 เร่ิม
ควบคมุสถานการณการแพรระบาดไดแลว และเริม่ผอน
คลายมากขึน้ โดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่กลับมาดําเนนิ
การไดตามปกติ ประชาชนสามารถออกนอกประเทศได 
สงผลใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคการบริการ supply chain ของธุรกิจ
การทองเที่ยวในไทยเริ่มคึกคัก นักทองเที่ยวตางชาติ
หลั่งไหลเขาประเทศไดตามเปาหมายหรือดีกวา  โดยไมมี
การแพรระบาดของโรคซํ้าหรือเกิดโรคระบาดชนดิใหม 
และจากคาดการณป 2566 นาจะมีนักทองเที่ยวจาก  
ทั่วโลกเขามาในประเทศไทยมากกวา 20 ลานคน สงผล 
ใหการสงออกภาคบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

• การสงออกไทย 
จากขอมูลการสงออกในป 2565 ปริมาณการสงออกไม
ไดขยายตัวเพ่ิมข้ึน แตราคาวัตถุดิบและราคาขายปรับตวั
สูงขึ้น สงผลตอความตองการบริโภคทั่วโลกลดลง ซึ่งเปน
ปจจัยท่ีสําคัญและตองจับตาสถานการณตลอดเวลา
ประกอบกบัมสีญัญาณการชะลอตวัจากดชันภีาคการผลติ 
หรือ Manufacturing PMI ในประเทศคูคาสําคัญ อาทิ 
สหรัฐฯ ยุโรป จีน เกาหลีใต เริ่มสงสัญญาณหดตัวลดลง
เล็กนอยในชวงเดือน ก.ย. และ ต.ค. ป 2565 สงผลให
เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวจากอัตราเงินเฟอท่ีพุงสูงขึ้น 
นอกจากนี ้ส่ิงทีเ่ปนสาเหตุหลกัคอื ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
หรือ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดกน
เงินเฟอ สงผลทําใหอุปสงคและกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
มแีนวโนมชะลอลง เนือ่งจากตนทนุทางการเงนิปรบัสงูขึน้
ตามทิศทางดอกเบี้ย คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนม 
แข็งคาขึ้น ทั้งนี้องคการการคาโลก (WTO) คาดวาในป 
2566 การคาโลกจะเติบโตไดในระดับตํ่าแครอยละ 1 
เทานัน้  ดานกองทนุการเงินระหวางประเทศหรือไอเอม็เอฟ 
คาดการณจีดีพีโลกป 2566 เหลือขยายตัวรอยละ 2.7 
จากเดิมคาดวาจะเติบโตรอยละ 2.9 จากเหตุผลดังกลาว 
จึงคาดการณวา ในป 2566 ภาคการสงออกของไทย 
จะขยายตัวรอยละ 3.5 เทานั้น 

จากผลกระทบตามสถานการณทีด่ดีงักลาว สสว. ประเมนิวา ป 2566 คาดวา GDP MSME จะเติบโตรอยละ 5.8 
โดย GDP ภาคการเกษตร ขยายตวัรอยละ 5.2 GDP ภาคการผลติ ขยายตัวรอยละ 6.2 GDP ภาคการกอสราง 
ขยายตวัรอยละ 4.7 GDP ภาคการคาสงคาปลกี ขยายตัวรอยละ 5.5 และ GDP ภาคการบรกิาร ขยายตัวรอยละ 6.2



• การใชจายและการลงทุนของภาครัฐ 
จากงบประมาณดานการลงทุนของภาครัฐในป 2566 
มีงบประมาณท่ีจํากัด ในสมมติฐานน้ี ภาครัฐตองมี
มาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไป 
ตามแผน ซึ่งหากดําเนินการไดจะทําใหเกิดการบริโภค  
-0.6 และการลงทุนภาครัฐเติบโตเพ่ิมขึ้นไดรอยละ 
2.5

• การลงทุนภาคเอกชน 
เนื่องจากเม็ดเงินการลงทุนจากภาครัฐในป 2566 มี 
จํานวนจํากัด สงผลตอการลงทุนภาคเอกชน ทําให  
การขยายตัวอยูในขนาดจํากัด ซ่ึงคาดวาจะขยายตัว 
รอยละ 3.7 

• กําลังซื้อของภาคครัวเรือน  
แมความตองการซื้อเริ่มกลับมาตั้งแตชวงปลายป 2565 
แตดวยความกังวลตอสถานการณเศรษฐกิจทําให    
ภาคครัวเรือนจะระมัดระวังการใชจาย จึงสงผลตอ 
การเติบโตของกําลังซื้อเพียงรอยละ 3.2

• การทองเที่ยว   
มีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาเยือนไดตามแผน คือคาดวา
จะมีนักทองเที่ยวจํานวน 20 ลานคน และไมมีการแพร
ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม 

• การสงออกไทย  
คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 2.5 จากการคาดการณ
เศรษฐกิจโลกถดถอยในหลายกลุมเศรษฐกิจ และวิกฤติ
สงครามรสัเซยี-ยเูครน สงผลใหความตองการซือ้ชะลอตัว
มีผลโดยตรงตอภาคการสงออกของไทย

สมมติฐานที่ 2

สถานการณปกติ (Normal Case Scenario)

จากผลกระทบตามสถานการณปกติดังกลาว สสว. ประเมินวา ป 2566 นั้น GDP MSME จะเติบโตรอยละ 
4.9  โดยเปนการขยายตวัของ GDP ภาคการเกษตร ขยายตวัรอยละ 4.9 GDP ภาคการผลติ ขยายตวัรอยละ 
5.3 GDP ภาคการกอสราง ขยายตัวรอยละ 4.6 GDP ภาคการคาสงคาปลีก ขยายตัวรอยละ 5.2 และ GDP 
ภาคการบริการ ขยายตัวรอยละ 5.3

• การลงทุนภาครัฐ  
หากการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน โดยเฉพาะ
การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่
ไมสามารถดําเนินการไดตามแผน จะเกิดการหดตัวดาน
การใชจายภาครฐัอยางมาก และหากการเลอืกตัง้ใหมเกดิ
ความลาชาสงผลตอการอนมุตัใิชงบประมาณไดไมตอเน่ือง
จะยิง่สงผลใหเกิดการชะงกัของการใชจายและการลงทนุ
ภาครัฐ โดยคาดวาในป 2566 การบริโภค -1.6 และ 
การลงทุนภาครัฐเติบโตเพียงรอยละ  1.5

• การแพรระบาดของโควดิ-19 กลบัมาระบาด
ใหมในตางสายพนัธุ หรอืโรคระบาดชนดิใหม 
สงผลใหตางชาติกังวลที่จะเขามาเที่ยวในเมืองไทย หรือ
ประเทศตาง ๆ  เริ่มปดประเทศอีกครั้ง ทําใหนักทองเที่ยว
ไมมาทองเที่ยวในไทยตามที่คาดหวังไว จะสงผลเสียตอ
การทองเที่ยวไทยอยางมาก และจากการคาดการณ 
ในป 2566 เหตุการณนี้จะทําใหมีนักทองเที่ยวจาก 
ทั่วโลกเขามาในประเทศไทยเพียง 10 ลานคน จะสงผล
ใหการสงออกภาคบริการชะลอตัวลง 

สมมติฐานที่ 3

สถานการณเลวราย (Worst Case Scenario)
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ปจจัยสนับสนุน

นอกจากน้ี ยังมีปจจัยสนับสนุนและปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการประมาณการทั้ง 3 สมมติฐาน     
โดยสามารถจําแนกได ดังนี้

จากผลกระทบตามสถานการณที่เลวรายดังกลาว สสว. ประเมินวา ป 2566 นั้น GDP MSME จะเติบโต 
รอยละ 4.1 โดยเปน GDP ภาคการเกษตร ขยายตัวรอยละ 4.3 GDP ภาคการผลิต ขยายตัวรอยละ 4.6 
GDP ภาคการกอสราง ขยายตัวรอยละ 3.7 GDP ภาคการคาสงคาปลีก ขยายตัวรอยละ 4.5 และ GDP 
ภาคการบริการ ขยายตัวรอยละ 3.2

• การลงทุนภาคเอกชน 
อาจชะลอตวัอยางตอเนือ่งจากเมด็เงนิการใชจายภาครฐั
ในป 2566 ประเมินวาอาจลดลงไปมาก ประกอบกับ  
การชะลอตัวลงของการสงออกสินคามากข้ึนกวาเดิม  
การผลิตสินคาลดลง การลงทุนเกิดขึ้นไดยาก หรือ 
ไมสามารถลงทุนเพิ่มได คาดวาในป 2566 การลงทุน
ภาคเอกชนจะขยายตัวเพียงรอยละ 2.7

• กําลังซื้อของภาคครัวเรือน    
อาจเกิดการชะงักงันของกําลังซื้อเนื่องจากภาระหนี้สิน 
ครัวเรือนของประเทศเพิม่สงูขึน้ อีกทัง้การปรบัเพ่ิมราคา
สินคาจากภาวะเงินเฟอ อาจทําใหประชาชนไมสามารถ 
จับจายใชสอยได มีผลตอกําลังซื้อ สิ่งเหลานี้อาจสงผล
ใหการบรโิภคภาคเอกชนไมสามารถฟนตวัได คาดการณ
วาป 2566 การบริโภคเอกชนจะเติบโตเพิ่มขึ้นเพียง 
รอยละ 2.2 เทานั้น

• การสงออกไทย 
ขยายตัวนอยลงกวาที่คาดการณมาก จากเศรษฐกิจโลก
ถดถอย และวิกฤตสิงครามรสัเซยี-ยูเครนยงัยดืเยือ้ตอไป 
และรุนแรงขึ้น จากการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงผล
โดยตรงตอภาคการสงออกของไทย  และยิ่งประเทศคูคา
ของไทยมีเศรษฐกิจถดถอยมากกวาไทย อาจสงผลให 
การสงออกของไทยนอยลงไปจากเดิมดวย โดยเฉพาะ 
ถาสงครามรัสเซยี-ยเูครน ยดืเย้ือมากขึน้ จะสงผลโดยตรง
ตอการสงออกมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงคาดการณวา 
ในป 2566 ภาคการสงออกของไทยจะขยายตัวเพียง  
รอยละ 1.5 เทานั้น

• กรณีพิพาทไตหวัน-จีน อาจสงผลดีตอการ
เปนสายการผลิตใหม 
คาดวาความขดัแยงระหวางไตหวนัและจนีจะยงัไมมคีวาม
รุนแรง สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกในระยะสั้น ๆ แต
การแบงขั้วระหวางจีนกับสหรัฐฯ จะรุนแรงขึ้นในระยะ 
ตอไปโดยเฉพาะเรือ่งเทคโนโลย ีความเสีย่งภูมิรฐัศาสตร
โลกเพิม่สูงข้ึน ทาํใหธุรกจิขามชาตหิาทางปรับกระบวนการ 
ผลิตยายถิ่นฐานไปผลิตในในภูมิภาคใกลเคียงหรือใน
ประเทศมากขึ้น ซึง่เปนผลดีตอไทยในดานฐานการผลิต
ของไตหวันและจีนในอนาคต ซ่ึงไทยมีโอกาสสงสินคา 
ไปจีนทดแทนไตหวัน และดึงดูดการลงทุนจากจีน และ
ไตหวนัไดมากขึน้ จากปจจบุนัที่จนีเขามาลงทนุเปนอนัดบั 
ที่ 6 ในประเทศกลุมอาเซียน ซึ่งเปนผลดีตอการสงออก
ของไทยในปหนา แตจากเศรษฐกิจโดยภาพรวมทั่วโลก  
มทีศิทางชะลอตวัลง สงผลกระทบโดยตรงตอการสงออกไม
เปนไปตามเปาหมาย 

• การผอนคลายมาตรการควบคุมการแพร
ระบาดของโควดิ-19 ในประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก 
สงผลดีตอการทองเที่ยวไทยอยางมาก 
ในหลาย ๆ ประเทศการแพรระบาดของโรคโควิด-19  
เริ่มควบคุมสถานการณการแพรระบาดไดแลว และ 
เริ่มผอนคลายมากขึ้น  โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิม
กลับมาดําเนินการไดตามปกติ ประชาชนสามารถออก 
นอกประเทศได สงผลใหเกดิการฟนตวัของเศรษฐกจิไทย
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคการบริการ โดยเฉพาะ
ดาน supply chain ของธุรกิจการทองเที่ยวในไทยเริ่ม
คึกคัก นักทองเที่ยวตางชาติหลั่งไหลเขามาในประเทศ  
ไดตามเปาหมายหรือดีกวา  โดยไมมีการแพรระบาด
ของโรคซํ้าหรือเกิดโรคระบาดชนิดใหม
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ปจจัยเสี่ยง
• ปญหาการขาดแคลนปจจัยการผลิต 

จากตลาดแรงงานที่ยังคงฟนตัวไมเต็มที่ อีกทั้งในบาง
อตุสาหกรรมยงัประสบปญหาขาดแคลนปจจยัการผลติ 
รวมถึงการสงสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในหลาย
ประเทศ มีผลตอการไหลออกของเงินทุน สงผลตอการ
ออนคาของเงินบาท การนําเขาวัตถุดิบมีตนทุนที่สูงขึ้น 
จากปญหาดังกลาวสงผลใหภาคเอกชนบางกลุมธุรกิจ 
ชะลอการลงทุนออกไป ซึ่งคาดวาภาคการลงทุนเอกชน
เติบโตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.7

• กําลังซื้อระดับฐานราก MSME ตางจังหวัด 
ภาคเกษตรออนแอ   
 ไทยยังเผชิญปญหาเงินเฟอที่ฉุดกําลังซื้อของครัวเรือน    
ที่มีรายไดนอยถดถอยนาจะถึงป 2566 โดยกลุมธุรกิจ  
ขนาดเล็กในตางจังหวัดที่ไมใชเมืองทองเที่ยวและพึ่งพิง
ภาคเกษตรยังคงออนแอ แมการสงออกสนิคาเกษตรจะ
เตบิโตไดดี แตเกษตรกรมรีายไดหกัคาใชจายลดลง เพราะ
ตนทนุการผลติทีส่งูขึน้อยางรวดเรว็และโตเรว็กวาราคา
สินคาเกษตร ประกอบกับปญหานํ้าทวมในหลายพื้นที่ 
ยงักดดนักําลังซื้อตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมที่มีหนี้สูง

• การทองเทีย่วมแีนวโนมเติบโตอยางตอเนือ่ง 
ซึ่งจะชวยใหเกิดวัฏจักรขาขึ้นของระบบเศรษฐกิจไทย  
ทั้งระบบ ซึ่งจากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวฯ  
ไดคาดการณวา สิ้นป 2565 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติ
เขามาในไทยจํานวนไมตํ่ากวา 10 ลานคน และแนวโนม
ป 2566 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติมาประเทศไทยกวา 
18 ลานคน และสรางรายไดประมาณ 9.7 แสนลานบาท 
สวนการประมาณการตลาดในประเทศ ททท. คาดวาจะ
สรางรายได 7.6 แสนลานบาท รวมถึงรัฐเริ่มมีการผอน
คลายมาตรการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ เชน ประชาชนคนไทย
และนักทองเที่ยวตางชาติสามารถสวมหนากากอนามัย
ไดตามความสมัครใจ แตยังคงแนะนําใหสวมใสเมื่ออยู 
ในสถานท่ีแออดั และการขยายเวลาการเปดใหบรกิารของ
ธุรกิจภาคกลางคืน เชน สถานบันเทิง ผับ บาร และ
คาราโอเกะ กลับคืนสูภาวะปกติ ใหเปนไปตามกฎหมาย
เดิม เปดบริการไดถึงเวลา 04.00 น. จะสงผลดีตอการ 
กระตุนยอดนักทองเที่ยวตางชาติมาไทยมากขึ้น

• กําลังซื้อระดับบนธุรกิจขนาดใหญของ           
ภาคการบริการแข็งแกรง เศรษฐกิจไทย 
เติบโตดีขึ้น
เศรษฐกิจไทยเติบโตไดดีข้ึนหลังเปดเมืองชวงกลางป 
2565 และสนบัสนุนกจิกรรมเศรษฐกจิใหขยายตวัตอเนือ่ง 
แตการฟนตัวจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้     
ยงัขาดการกระจายตัว เพราะกลุมทีไ่ดประโยชนเกีย่วของ   
กับการเปดเมืองจังหวัดทองเที่ยวสําคัญ และกลุมธุรกิจ   
ขนาดใหญท่ีมีทนุทรพัยพรอมปรบัปรงุกิจการ พฒันาดาน
เทคโนโลยี และเชื่อมกับการคาโลก อีกทั้งไทยไมมีปญหา
การวางงาน ซ่ึงสนบัสนนุกําลงัซือ้จากประชาชนทีม่รีายได
ระดับบน สามารถใชจายเงินเพื่อซื้อสินคาและบริการได
อยางตอเนือ่ง ทาํใหการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว

• คาเงินบาทมีทิศทางแข็งคาตามการฟนตัว 
ทางเศรษฐกิจ 
การออนคาของเงินบาทเกิดจาก 1) การแข็งคาของ 
เงินดอลลารสหรัฐตามทิศทางนโยบายการเงินตึงตัว       
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียของ Fed และความกังวล
ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 2) เศรษฐกิจจีนท่ีออนแอ 
กวาคาด ทําใหเงินหยวนและคาเงินภูมิภาค รวมถึงเงิน
บาทออนคา 3) เงินทุนไหลออกจากกลุ มประเทศ 
ตลาดเกิดใหม รวมถึงไทยในชวงที่นักลงทุนปดรับ  
ความเสี่ยง และ 4) การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย 
อยางไรก็ดี ชวงปลายปนี้ตอเนื่องถึงป 2566 เงินบาท  
จะมีแนวโนมกลับมาแข็งคาขึ้นจาก 1) เศรษฐกิจไทย    
มีแนวโนมฟ นตัวตอเนื่อง 2) ดุลบัญชีเดินสะพัดที่    
คาดวาจะกลับมาเกินดุลปลายป 2565 จากผลของ 
ภาคการทองเที่ยว 3) เงินทุนเคลื่อนยายมีแนวโนม 
ไหลกลับเขาตลาดการเงินไทยตามความเชื่อมั่นของ 
นักลงทุนที่ปรับดีขึ้น และ 4) อัตราเงินเฟอไทยท่ีปรับ 
ลดลงเร็วกวาสหรัฐฯ ดวยเหตุนี้ จึงประเมินวา เงินบาท
จะแข็งคาลงมาอยูที่ 35-36 บาทตอดอลลารสหรัฐ 
ณ สิ้นป 2565 และ 33.5-34.5 บาทตอดอลลารสหรัฐ  
ณ สิ้นป 2566
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• ความตองการสนิคาทัว่โลกสงสญัญาณชะลอตวั 
ตามกําลงัซือ้ทีล่ดลงจากแรงกดดนัเงนิเฟอในระดบัสูงและ
การเรงตัวของดอกเบี้ยทั่วโลก สะทอนจากภาคการคา 
ที่หดตัว โดยพบวาเศรษฐกิจของกลุมสหภาพยุโรปและ
องักฤษกําลงัเขาสูภาวะถดถอยชดัเจนขึน้ และคาดวาจะ
ถดถอยอยางเต็มท่ีในป 2566 ขณะที่สหรัฐอเมริกา 
และประเทศสําคัญในเอเชียลวนชะลอตัว ดวยแนวโนม
การขยายตัวของเศรษฐกจิโลกทีอ่อนแรงลง ปจจุบนักองทนุ
การเงินระหวางประเทศ (IMF) ปรับลดประมาณการ
เศรษฐกิจโลกป 2566 ลงจากรอยละ 3.6 (คาดการณ ณ
เดือนเมษายน 2565) เหลือรอยละ 2.7 (คาดการณ ณ 
เดือนตุลาคม 2565)

• ราคาพลงังานยังคงอยูในระดบัสงูจากความ
ตึงตัวอยางตอเนื่องของการบริโภคทั่วโลก 
ราคานํ้ามนัท่ีสงูข้ึนสงผลกระทบตอประเทศไทยมากกวา
ประเทศอืน่ เนือ่งจากโครงสรางเศรษฐกจิไทยพึง่พาการ
ใชนํ้ามันสูง ในขณะที่ทั่วโลกมีแนวโนมลดลง สะทอน
ไดจากตัวเลขอัตราการบริโภคพลังงานตอ GDP หรือ 
Energy intensity ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช
พลังงานเพื่อการผลิตสินคาและบรกิาร ดวยเหตนุี ้ เมือ่ 
ราคาน้ํามนัสูงขึน้ ประเทศไทยจึงไดรบัผลกระทบรุนแรง
และออนไหวตอปจจยัภายนอกคอนขางมาก ประเทศไทย
เปนหน่ึงในประเทศที่นําเขาพลังงานสุทธิมากที่สุดใน
ภูมภิาค ทําใหเม่ือราคานํา้มันสูงขึน้ ไทยจาํเปนตองจายเงนิ
มากขึ้น ทําใหดุลการคาขาดดุลเพิ่มไดมากเชนเดียวกับ
เงินเฟอของไทยที่ตอบสนองตอราคาพลังงานมากกวา
ประเทศอืน่ในภูมิภาค แมจะมีมาตรการอดุหนนุราคาจาก 
ภาครัฐบางสวนแลวก็ตาม ปญหาดังกลาวสงผลโดยตรง
ตอการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงอยางชัดเจน คาดวาป 
2566 การบริโภคภาคเอกชนจะลดลงเหลือรอยละ 2.2

• อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตอเนื่อง 
ปญหาเงินเฟอสูงมีแนวโนมไปถึงป 2566 แมเงินเฟอ
ไทยเดือนกันยายน 2565 อยูที่รอยละ 6.41 ลดลงจาก
เดอืนกอนหนาทีร่อยละ 7.86 แตจะเร่ิมเหน็การเพิม่ขึน้ของ
ราคาสินคาแบบเดือนตอเดือนอยางตอเนื่อง  มี
หลากหลายสนิคาทยอยปรบัราคาขึน้หลงัการเปดประเทศ 
แมราคานํ้ามันจะปรับตัวลดลง แตคาไฟฟา คาเชาบาน 
และราคาอาหารสดกลับปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเศรษฐกิจ
กําลังฟ นตัวในชวงที่เงินเฟอเกินกรอบ เปาหมายของ 
ธปท. ท่ีระดบัรอยละ 1.0 – 3.0 ทาง ธปท.  นาจะ
ทยอยปรับอัตราดอกเบ้ียขึ้นไปจนถึงระดับ           รอย
ละ 2.0 เปนอยางนอยภายในกลางป 2566 ขณะที่ 
สหรัฐฯ นาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียไปแตะที่ระดับ   
รอยละ 5.0 เปนอยางนอยชวงกลางป 2566 ดวยเชนกนั

• ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครน 
มีแนวโนมยืดเย้ือตอไป และยังคงเปนปญหาหลักของ  
การเพิม่ขึน้ของคาพลงังานและอาหารทัว่ทกุมมุโลก ถงึแม   
บางประเทศในยุโรปที่ขาดแคลนพลังงานจากการเขาสู   
ฤดูหนาว เริ่มหันมาขอความชวยเหลือจากรัสเซีย แตก็ 
ไมอาจแนใจวาจะยดืเยือ้อกีนานแคไหน ในป 2566 คาดวา
นาจะยงัสงผลกระทบตอไปในวงกวาง โดยเฉพาะการนําเขา 
สงออกของไทยจะไดรับผลกระทบตอเนื่องในภาค 
การผลิตในหวงโซอปุทานทีเ่กีย่วของกบัยเูครนและรสัเซยี 
โดยจากขอมลูพบวา การนาํเขาสนิคาของไทยจากรสัเซยี 
มสีดัสวนสงูในกลุมปุยเคมี และยเูครนมสีดัสวนสูงในกลุม
ธัญพืช ซึ่งปญหาสงครามอาจทําใหการสงออกจากทัง 
สองประเทศติดขัดและกระทบตออตุสาหกรรมการผลติ
ตอเนื่อง เชน การผลิตอาหารสัตว ซึ่งอาจไมสามารถ
ดําเนินกิจการไดตามปกติ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงสําคัญ  
คือ อัตราเงินเฟอท่ีสูงขึ้นตอเนื่อง สงผลใหการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจชาลงตามเศรษฐกิจโลก ปจจยัตาง ๆ  เหลานี้
จะทําให ธปท. เผชิญกับความทาทายและขอจํากัดเชิง
นโยบายมากขึน้ และอาจตองเริม่ออกมาสือ่สารเพือ่ดแูล
เงินเฟอมากขึ้นในชวงหลังจากน้ีไป แมเศรษฐกิจจะ 
ยังฟนตัวไดไมเต็มท่ีก็ตาม

• คาเงนิบาทออนคา สงผลกระทบโดยตรงตอ
ธุรกิจที่มีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินคา  
แมวาสถานการณคาเงนิบาทออนคาจะเปนประโยชนตอ
การสงออก สงผลใหสินคาไทยมีราคาถูกลงและสงออก
ไดมากข้ึน แตในภาคอตุสาหกรรมท่ีตองนําเขาวัตถุดิบเพือ่
การผลิต จะไดรับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึ้น  
เมื่อพิจารณาโครงสรางการผลิตอุตสาหกรรม พบวา 
การออนคาของเงินบาทจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม 
ตาง ๆ แตกตางกันตามสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบ และ
สินคาขั้นกลาง และสัดสวนการสงออกสินคา โดยกลุม
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการนําเขาวัตถุดิบมาก และมี
สัดสวนการสงออกนอยจะเปนกลุมที่เสียประโยชน

• กําลังซื้อของภาคครัวเรือนชะลอตัวลง  
ราคาสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟอ โดยเฉพาะ
สินคากลุมพลังงานและอาหาร สะทอนจากดัชนีราคา  
ผูบริโภค (CPI) ไตรมาสที่ 2 ป 2565 ที่สูงขึ้นรอยละ 6.5 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน และคาดวาจะยงั 
ปรับตวัสงูขึน้อยางตอเนือ่งตลอดทัง้ป 2565 ตามการฟนตวั
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและราคาพลังงานโลก 
ประกอบกบัภาระหน้ีครวัเรอืนทีย่งัไมไดรบัการแกไข ซึง่
สะทอนจากหน้ีครัวเรือนตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 4 ป 2564 อยูที่รอยละ 
90.1 เทียบกับชวงกอนการแพรระบาดของโควิด-19 ใน
ประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ป 2562 อยูที่รอยละ 79.9



ป 2566ป 2565
MSME by sector สมมติฐานดี สมมติฐานปกติ สมมติฐานเลวราย

%YoY %YoY%YoY

GDP MSME

สมมติฐาน

%YoY

4.9

4.7

4.5

5.1

4.6

5.6

5.8

5.2

6.2

4.7

5.5

6.2

4.9

4.9

5.3

4.6

5.2

5.3

4.1

4.3

4.6

3.7

4.5

3.2

- ภาคการเกษตร

- ภาคการผลิต

- ภาคการกอสราง

- ภาคการคาสงคาปลีก

- ภาคการบริการ
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ประมวลโดย : สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
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ท่ีมา : กรมศุลกากร 
ประมวลผลโดย : สาํนักงานสง่เสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ไตรมาสที่ 3 ป 2565 MSME สงออกสินคาคิดเปนมูลคา 
286,913.1 ลานบาท และเมื่ออยูในรูปดอลลารสหรัฐจะมี
มูลคา 8,031.2 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงเทากับ 5.3% 
เปนการลดลงตอเนือ่งเปนไตรมาสที ่2 โดย MSME มสีดัสวน
มูลคาการสงออกตอการสงออกรวมเทากับ 11.1% ขณะที ่
มูลคาการสงออกรวมของประเทศมีมูลคา 72,181.3   
ลานเหรียญสหรฐั ขยายตวัจากชวงเดยีวกนัของปกอน 6.6%

สถานการณการคาระหวางประเทศ
ของ MSME ไตรมาสที่ 3 ป 2565

การสงออกของ MSME  

มูลคาสงออก ไตรมาสที่ 3 ป 2565

ภาพรวมการสงออกของ MSME ในป 2565 
มีแนวโนมลดลงจากป 2564 
โดยในชวง 11 เดือนแรกของป 2565 
MSME มีมูลคาการสงออก 

969,836.5 ลานบาท 
หรือคิดเปน 27,979.9 ลานเหรียญสหรัฐ 
  ลดลงจากชวงเดียวกัน
  ของปกอน 5.1% 

มูลคาสงออกไปยังตลาดหลักของ MSME 
ยังลดลงเกือบทุกตลาด 
ยกเวนตลาดอาเซียนที่
ขยายตัวไดเล็กนอยเทากับ 1.3% 
ขณะที่มูลคาสงออกไปยังตลาดจีน 
ลดลงมากที่สุดเทากับ 18.5% 
รองลงมาคือ ตลาดสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุน ตามลําดับ 

การสงออกของ MSME ในชวง 11 เดือนแรกของป 2565 (ม.ค. – พ.ย.)

การสงออกของ MSME ไตรมาสที ่3 ป 2565 ลดลง 5.3% (YOY) 
เปนการลดลงตอเนื่องเปนไตรมาสที่ 2 และคาดวาในไตรมาสสุดทาย
มูลคาสงออกจะยังลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

มูลคาการสงออกรวม
72,181.3 
ลานเหรียญสหรัฐ

ขยายตัว
+6.6% MSME

Others

-5.3%
(11.1%)

8,031.2
M.USD

(88.9%)
64,150.1

M.USD

17



ที่มา : กรมศุลกากร 
ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

เมื่อพิจารณาสินคาสงออกของ MSME ตามกลุมสินคาสําคัญ พบวากลุมสินคาเกษตรมีการลดลงมากที่สุดคือ 16.5% 
โดยเฉพาะกลุมผลไมสดที่ลดลง 14.4% รองลงมาคือกลุมสินคาอุตสาหกรรมที่ลดลง 13.4% โดยเฉพาะกลุมเครื่องจักร
และอุปกรณ และกลุมพลาสติกและผลิตภัณฑ ท่ีลดลง 15.9% และ 14.3% ตามลําดับ ขณะที่กลุมสินคาสงออกที่ยัง
ขยายตัวไดดี ไดแก กลุมอาหารและเกษตรแปรรูป และกลุมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ขยายตัวได 28.1% และ 17.7% 
ตามลําดับ

ภาพที่ 4.1 มูลคาสงออกสินคาตามตลาดสงออกหลัก มกราคม - พฤศจิกายน 2565

MSME

สินคาเกษตร

-16.5%
อาหารและ
เกษตรแปรรูป

+28.1%

สินคา
อุตสาหกรรม

-13.4%

TOTAL

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

+17.7%
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จากแนวโนมมูลคาการสงออกของ MSME ในชวง 11 เดือนแรก สสว. คาดวา ในป 2565 มูลคาการสงออกของ MSME 
จะลดลง 6.0% และในป 2566 มูลคาการสงออกจะขยายตัวไดเล็กนอยอยูระหวาง 3% – 5%

ภาพที่ 4.2 มูลคาการสงออกของ MSME ป 2564 - 2565

MSME Ex 2021

การนําเขาของ MSME  

การนําเขาของ MSME ไตรมาสที่ 3 ป 2565 
ลดลง 2.0% (YOY) โดยสวนใหญเปนการลดลง
ในสินคากลุมวัตถุดิบเปนหลัก

ที่มา : กรมศุลกากร 
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

การนําเขาสินคาของ MSME ในชวงไตรมาสท่ี 3 ป 2565 
คิดเปนมูลคา 325,201.2 ลานบาท และเมื่ออยูในรูป
ดอลลารสหรัฐจะมีมูลคา 8,990.7 ลานเหรียญสหรัฐ  
ลดลงเทากับ 2.0% โดย MSME มีสัดสวนตอการ    
นําเขารวมเทากับ 11.1% ขณะท่ีมูลคาการนําเขารวม 
ของประเทศมมีลูคา 80,910.3 ลานเหรยีญสหรฐั ขยายตัว  
จากชวงเดียวกันของปกอน 20.2%

การนําเขาสนิคาของ MSME 
ไตรมาสที่ 3 ป 2565

มูลคาการนําเขารวม
80,910.3
ลานเหรียญสหรัฐ

ขยายตัว
+20.2% MSME

Others

-2.0%
(11.1%)

8,990.7
M.USD

(88.9%)
71,919.6

M.USD

YOY %MSME Ex 2022
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สําหรับแหลงนําเขาที่สําคัญที่สุดของ MSME ไดแก จีน กลุมอาเซียน และญี่ปุน โดยมีสัดสวนการนําเขาของ MSME 
รวมกันคิดเปน 67.6% ของการนําเขาของ MSME ทั้งหมด โดยลดลง 0.04% 4.3% และ 4.4% ตามลําดับ

ภาพท่ี 4.2 อตัราการขยายตวัของมลูคาสนิคานําเขาของ MSME ตามแหลงนําเขาสําคญัในชวง ม.ค. - พ.ย. 65

มลูคานําเขา ม.ค. – พ.ย. 2565 

ที่มา : กรมศุลกากร 
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

ที่มา : กรมศุลกากร 
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

สําหรับภาพรวมการนําเขาของ MSME ในป 2565 มี
แนวโนมลดลงจากป 2564 โดยในชวง 11 เดือนแรก 
ของป 2565 MSME มีมูลคาการนําเขา 1,120,144.8 
ลานบาท หรือคิดเปน 31,885.1 ลานเหรียญสหรัฐ  
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 1.3% 

มูลคาการนําเขารวม
280,438.0
ลานเหรียญสหรัฐ

ขยายตัว
+16.3% MSME

Others

-1.3%
(11.4%)

31,885.1
M.USD

(88.6%)
248,552.9

M.USD

อุปกรณไฟฟา
-6.9%

-0.04%

-4.3%

-4.4%

เครื่องจักร
-13.2%

อัญมณีและ
เครื่องประดับ
+10.7%

อุปกรณไฟฟา
-23.0%

เครื่องจักร
+14.8%

อุปกรณไฟฟา
-29.0%

พลาสติก
+44.9%

เครื่องจักร
-18.5%

เหล็ก
+13.4%

การนําเขาของ MSME ในชวง 11 เดือนแรกของป 2565 (ม.ค. – พ.ย.)

อตัราการขยายตวั (YOY)แหลงนําเขา สินคานําเขาสําคัญของ MSME
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สาํหรบัมูลคานําเขาในสนิคาสาํคัญ 10 ลาํดบัแรกของ MSME พบวา มมีลูคาลดลงในกลุมสนิคาวตัถดุบิ ไดแก เมด็พลาสตกิ 
เหล็ก เคมีภัณฑ เครื่องจักร และอุปกรณไฟฟา เปนตน

สําหรับปจจัยที่ตองติดตามอยางใกลชิดขณะนี้ ไดแก การที่คาเงินบาทกลับมาแข็งคาขึ้นในขณะที่กําลังซื้อจากประเทศ  
คูคามีแนวโนมลดลง ขณะที่การนําเขาของ MSME ลดลงตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบ สอดคลองกับ
การสงออกสินคาที่ลดลงเชนกัน

ตารางที่ 4.1  มูลคานําเขาสินคาสําคัญของ MSME 10 ลําดับแรก ในชวง ม.ค. - พ.ย. 65

ที่มา : กรมศุลกากร 
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

หมายเหตุ : ฐานขอมูลมูลคาการคาระหวางประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2565 มีการปรับปรุงขอมูลประจําป 
2565 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) โดยกรมศุลกากร และผูสงออกมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพบวามี MSME 
(Micro, S, M) ที่ปรับขนาดไปเปนธุรกิจขนาดใหญ (L) ในป 2565 จํานวน 814 ราย ขณะท่ีธุรกิจ 
ขนาดใหญปรับลดขนาดมาเปน MSME จํานวน 279 ราย ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหมูลคาสงออกของ MSME 
ในป 2565 และจํานวนผูสงออก MSME ลดลงจากในป 2564

กลุมสินคาHS-Code อตัราการขยายตวั
(yoy%)

มูลคา
(ลานเหรียญสหรฐั)

HS84

HS85

HS71

HS39

HS73

HS90

HS72

HS38

HS87

HS03

4,462.1

4,142.8

2,156.6

2,012.7

1,581.9

1,027.9

991.7

963.5

895.0

657.1

-5.8%

-10.3%

22.2%

-3.3%

20.9%

4.8%

-19.4%

-9.0%

6.6%

13.8%

เครื่องจักร คอมพิวเตอรและอุปกรณ

อุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ

อัญมณีและเครื่องประดับ

พลาสติกและผลิตภัณฑพลาสติก

ของทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

อุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร

เหล็กหรือเหล็กกลา

เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด

ยานยนตและสวนประกอบ

ปลาและสัตวนํ้า
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0.7%

13.5%

ภาวะธุรกิจและปจจัยที่สงผลกระทบ เทียบกับไตรมาสกอน (QoQ)

ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ MSME ไทย ไตรมาสที่ 3 ป 2565

ภาคการคา

+4.6%

0.7%

13.5%

การขายสินคา
ทางวัฒนธรรม
และนันทนาการ

+3.3%

การขายสินคา
อาหารเครื่องดื่ม
และยาสูบ

ดชันชีีวั้ดภาวะเศรษฐกจิ MSME ไทย เปนการคาํนวณการเปล่ียนแปลงของขอมลูในรปูแบบฐาน 100 จากฐานไตรมาสที ่1 
ป 2562 จากขอมลูรายไดรายไตรมาสจากสาํนกังานสถติแิหงชาต ินาํมาประมวลและแบงขนาดธุรกจิโดย สสว. มวีตัถปุระสงค
เพือ่ดกูารเปลีย่นแปลงของขอมลูรายไดในแตละธรุกจิ MSME ซึง่ประกอบดวย 131 กลุมธรุกจิในภาคการคา และภาคการบรกิาร 
เชน ธุรกิจคาปลีก ที่พักแรม การผลิตรายการโทรทัศน กิจกรรมดานการกีฬา ความบันเทิงและนันทนาการ เปนตน

ไตรมาสที่ 3 ป 2565 ภาพรวมระดับการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน ซึ่งเปนการเพ่ิมขึ้น
ในภาคการบริการเปนหลัก จากการทองเที่ยว สวนภาคการคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากสินคากึ่งคงทน อาหารและเครื่องดื่ม

ดัชนีภาคการคา มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 
รอยละ 0.7 จากยอดขายสินคาทางวัฒนธรรมและนันทนาการ 
เชน สือ่บนัทกึเสยีง/วีดทิศัน เกม และของเลน ประกอบกบัอาหาร
สดและแปรรปู เชน ผลไม ผกั นม ไข เครือ่งดืม่ และยาสบู เปนตน

ดชันภีาคการบรกิาร มอีตัราการเตบิโตเพ่ิมขึน้จากไตรมาสกอน 
รอยละ 13.5 จากกจิกรรมการสรางสรรคศลิปะและความบันเทงิ 
หองพักหรือท่ีพักอาศัยสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ลานตั้งคาย  
พกัแรมและที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่ กิจกรรมดานการกีฬา และ
กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค

เปนการเพิ่มขึ้นในสินคาประเภทเครื่องบันทึกภาพ/เสียง เกม 
และของเลน เปนหลัก ซึ่งเกิดจากชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
ทีป่ระชาชนคุนชินกับการอยูทีพั่กมากขึน้ ช่ัวโมงเขาสังคมนอยลง 
และหากิจกรรมที่สามารถใหความบันเทิงดวยตัวเองจากที่พัก    
สงผลใหสนิคาประเภทดงักลาวไดรบัความนยิมอยางมากในชวง
ปที่ผานมา และยังคงไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน แมจะมีการ
ปรับตัวลดลงบางในบางชวง แตแนวโนมระยะยาวยังเติบโตไดดี

เปนการเพิ่มขึ้นในสินคาประเภทผัก ผลไม ขาวสาร และบุหรี่    
เปนหลัก ซึ่งเกิดจากกําลังซื้อภาคครัวเรือนที่ทยอยปรับดีขึ้น ทั้ง
การจางงานและรายได ประกอบกบัมมีาตรการของภาครัฐทีช่วย
พยงุกาํลงัซือ้ อาท ิโครงการคนละคร่ึง และโครงการเพิม่กาํลงัซ้ือ 
แกผูมบีตัรสวสัดิการแหงรัฐ ขณะทีค่าครองชพีและราคาพลงังาน
อยูในระดับสูงเปนปจจัยกดดันการบริโภค

การวเิคราะหดชันทีางเศรษฐกิจ
ของ MSME ป 2565
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ท่ีมา : ขอ้มูลยอดขายรายไตรมาส จากสาํนกังานสถิติแหง่ชาติ
*หมายเหต ุ: แยกขนาดผู้ประกอบการ SME คํานวณ และประมาณการณโ์ดย สสว.

ภาคการบริการ

+407.8%

กิจกรรมการ
สรางสรรคศิลปะ
และความบันเทิง 

+52.7%

การบริการหองพัก
ท่ีพักอาศัยสําหรับ
นักเรียน/นักศึกษา 

เปนการเพ่ิมขึ้นในกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางศิลปะ การ   
วาดภาพ ปฏมิากร และการสนบัสนนุดานการสรางสรรคศิลปะ     
ทุกชนดิ ซ่ึงเกดิจากการยกเลิกมาตรการควบคมุสถานประกอบการ
และการจัดงานที่มีการรวมกลุม ประกอบกับประชาชนคลาย
ความกังวลกับสถานการณโควิด-19 สงผลใหการจัดนิทรรศการ
ทางศิลปะและความบันเทิงอื่น ๆ  ที่เก่ียวเนื่องกลับมีการฟนตัว 
ไดดทีัว่ประเทศ เชน นโยบาย 12 เทศกาล 12 เดอืนของกรงุเทพฯ    
ทั้งนี้เปนการฟนตัวจากฐานที่ตํ่ามากในไตรมาสกอน และอาจ
เปนการฟนตัวในระยะสั้นจากนโยบายที่จบลง

เปนการเพิ่มขึ้นในหอพักสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหองเดี่ยว
และหองพกัรวม ซึง่เกดิจากมาตรการเปดภาคเรยีนแบบ On-Site 
ทัง้ในโรงเรียน/มหาวทิยาลยั สงผลใหนกัเรียน/นกัศกึษากลบัมา 
เรียนแบบปกต ิและกลบัมาใชบริการหอพกั จากเดมิทีม่กีารเรยีน
ออนไลนและการกลับภูมิลําเนาเดิมเพื่อลดคาครองชีพ

+34.8%

กิจกรรมลานตั้ง
คายพักแรม / ที่ตั้ง
ท่ีพักแบบเคล่ือนที่ 

+34.8%
กิจกรรมดาน
การกีฬา 

เปนการเพ่ิมขึน้ในกิจกรรมลานกางเต็นท ทีจ่อดรถแคมปปง คาย
นันทนาการเปนหลัก ซึ่งเกิดจากประชาชนคลายความกังวลกับ
สถานการณโควดิ-19 สงผลใหการทองเทีย่วและกจิกรรมท่ีเกีย่วเนือ่ง 
ภายในประเทศฟนตัวดี สวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผูบริโภคที่  
หนัมานยิมทองเทีย่วเชงิวฒันธรรม และสมัผสับรรยากาศธรรมชาติ
มากขึน้ ประกอบกบัการจดักจิกรรมเขาคายของนกัเรยีน/นกัศกึษา 
หลังจากที่โรงเรียน/มหาวิทยาลัยงดจัดกิจกรรมประเภทนี้ไป

เปนการเพ่ิมขึ้นในสถานที่ออกกําลังกาย  และกิจกรรมกีฬา  
เปนหลัก เชน ศูนยฟตเนส ศูนยโยคะ สโมสรฟุตบอล วายนํ้า 
ชกมวย เปนตน ซึง่เกดิจากการระบาดของโควดิ-19 ทีค่ลีค่ลาย 
ลง สงผลใหประชาชนคลายความกังวลจากการใชบริการหรือ
ทํากิจกรรมดังกลาว ประกอบกับพฤติกรรมผูบริโภคที่หันมา 
ใหความสําคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น

+14.1%

กิจกรรม
การพนันและ
การเสี่ยงโชค 

เปนการเพิ่มขึ้นในกิจกรรมการขายสลากกินแบง และหวย เปน
หลัก ซ่ึงเกิดจากสลากดิจิทัลที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ไดเปดรับสมัครตัวแทนจําหนาย และไดรับความนิยมจากผู
บริโภคอยางมาก ประกอบกับการเพิ่มโควตาสลากดิจิทัลอยาง
ตอเนื่องจากทางรัฐบาล
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แนวโนมภาวะเศรษฐกิจ MSME ไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2565

ในไตรมาสที่ 4 ป 2565 แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากไตรมาสกอน ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น 
ในภาคบริการเปนหลัก จากจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ สวนภาคการคายังคงทรงตัว จากปจจัยดานกําลังซื้อที่ยัง
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จํานวนนักทองเที่ยว  มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน จากเดิมมคีาเฉลีย่ที ่1,203,000 คนตอเดอืนในไตรมาสที ่3 
เปน 1,612,000 คนตอเดือน ใน 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 4 
ซึง่ในเดอืนธนัวาคมคาดวาจะมนีกัทองเทีย่วสูงขึน้จากเทศกาล
คริสตมาส และวันหยุดยาวชวงสิ้นป สะทอนผานอัตราการจอง
หองพักลวงหนา 3 เดือน ทั้งนี้ดัชนีการใชจายของนักทองเที่ยว
ปรับเพิ่มขึ้นเชนกัน ในสวนของนักทองเที่ยวภายในประเทศมี
การปรบัเพิม่ขึน้ในทกุภมูภิาค โดยเฉพาะภาคเหนอื สะทอนผาน
ดัชนีการเดินทางทางบก และทางอากาศ จากเดิมมีคา 113.5 
ในไตรมาสที่ 3 เปน 132.3 ใน 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 4 
ซึ่งในเดือนธันวาคมคาดวาจะมีปริมาณการเดินทางสูงขึ้นจาก
วันหยุดยาวชวงสิ้นป

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน  ทรงตัวจากไตรมาสกอน โดย
มีคาดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ 142.7 ในไตรมาสที่ 3 
และ 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 4 มีคา 142.4 โดยเปนการ  
ลดลงในองคประกอบการใชไฟฟาภาคครัวเรือนเปนหลัก   
และเพิ่มขึ้นจากการใชจายสินคาในหมวดกึ่งคงทน รวมถึงภาค
บริการ ซ่ึงในเดือนธันวาคมคาดวาจะมีการเพิ่มขึ้นในสวนของ
การใชบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เชน บริการคมนาคม
ขนสง โรงแรม และภัตตาคาร เปนตน ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภค ไตรมาสที่ 4 ป 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
กอน แตอยูต่ํากวาระดับ 50 โดยรวมมาจากเศรษฐกิจภายใน
ประเทศทีฟ่นตัวอยางตอเนือ่ง ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟอ 
และราคานํ้ามันที่ลดลงจากไตรมาสกอนหนา สวนมาตรการ 
ของภาครัฐที่สิ้นสุดลงเปนปจจัยสงผลใหความเช่ือมั่นอยูตํ่ากวา
ระดับ 50

นกัทองเทีย่ว

และดัชนีการเดินทาง
ทางบกและทางอากาศ

ใน 2 เดอืนแรกของไตรมาสท่ี 4

เพิ่มขึ้นเปน
1,612,000 คน/เดือน

เพิ่มขึ้นเปน
132.3 

ดชันกีารอปุโภคบรโิภค

เดอืนธนัวาคมคาดวาจะมกีารเพิม่ข้ึน
ในสวนบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

ภาคเอกชน
ทรงตวั ในไตรมาสที ่3 และ 4
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ท่ีมา : รายงานดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ไตรมาสท่ี 4 ป ี2565

ท่ีมา : รายงานดัชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ไตรมาสท่ี 4 ป ี2565

ดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการ MSME ของประเทศ ไตรมาสที่ 4 ป 2565 อยูที่ระดับ 54.2 โดยความเชื่อมั่นปรับตัว 
เพิ่มขึน้จากไตรมาสท่ี 3 ป 2565 อยูท่ีระดบั 51.0 จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้ใกลเคยีงสถานการณปกติ โดยเฉพาะ
ภาคการบรกิารทีข่ยายตวัตามกําลงัซ้ือของนักทองเทีย่วท้ังไทยและตางชาติ โดยเฉพาะเมอืงทองเทีย่วสาํคญัของแตละภูมิภาค 
รวมถงึสถานการณดานตนทุนมแีนวโนมดขีึน้ จากราคาพลงังานและวตัถุดบิทีล่ดลงเปนสําคญั ประกอบกบักาํลงัซ้ือของกลุม
แรงงานขยายตวัตามทศิทางการจางงานและการจายโบนสัประจาํป สงผลดตีอการกระตุนการจบัจายใชสอยสินคาอปุโภคบรโิภค

ภาพที่ 6.2 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME จําแนกตามองคประกอบดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME 
ไตรมาสที ่4 ป 2565 และแนวโนมไตรมาสที ่1 ป 2566

“ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ไตรมาสที่ 4 ป 2565 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอน 
ตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น  
ใกลเคียงสถานการณปกติ โดยเฉพาะภาคการบริการท่ีขยายตัวตามกําลังซ้ือของ     
นักทองเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติ โดยเฉพาะในเมืองทองเที่ยวสําคัญของแตละ
ภูมิภาค รวมถึงสถานการณดานตนทุนมีแนวโนมดีขึ้น จากราคาพลังงานและวัตถุดิบที่   
ลดลงเปนสําคญั ประกอบกบักําลงัซ้ือของกลุมแรงงานขยายตวัตามทศิทางการจางงาน   
และการจายโบนัสประจําป ซึ่งสงผลดีอยางมากตอการกระตุนการจับจายใชสอย”

B

ดัชนี > 50 หมายถึง ความเชื่อมั่น "ดีขึ้น" จากไตรมาสกอนหนา (จํานวนผูตอบวาดีข้ึนมีมากกวาจํานวนผูตอบวาแยลง)
ดัชนี = 50 หมายถึง ความเชื่อมั่น "ทรงตัว" จากไตรมาสกอนหนา (จํานวนผูตอบวาดีขึ้นมีเทากับจํานวนผูตอบวาแยลง)
ดัชนี < 50 หมายถึง ความเชื่อมั่น "ลดลง" จากไตรมาสกอนหนา (จํานวนผูตอบวาดีขึ้นมีนอยกวาจํานวนผูตอบวาแยลง)

ไตรมาสที่ 4 ป 2565 คาดการณ ไตรมาสที่ 1 ป 2566

ภาพที่ 6.1 ชองทางติดตอที่ดีที่สุดตอการไดรับขอมูลขาวสารและความชวยเหลือจากภาครัฐ
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ท่ีมา : รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ (SMESI) ไตรมาสท่ี 4 ปี 2565

ท่ีมา : รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ (SMESI) ไตรมาสท่ี 4 ปี 2565

องคประกอบดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ดานคําสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต/การคา/บริการ ตนทุน และ
กาํไร ปรบัเพิม่ขึน้เกือบทุกองคประกอบจากไตรมาสกอนหนา จากแนวโนมสถานการณดานตนทนุทีป่รับตวัดีขึน้ จากราคา
พลงังานและวตัถดุบิ สงผลดตีอการบรหิารจดัการตนทนุ รวมถงึสงผลดีตอความสามารถในการทาํกําไรของผูประกอบการ 
อยางไรก็ตามองคประกอบดานตนทุนยังคงมีคาดัชนีที่ต่ํากวาฐาน 50 คอนขางมาก เมื่อเทียบกับ องคประกอบอื่น ๆ 
ซึ่งตนทุนสินคาบางรายการยังอยูในระดับสูง สงผลกระทบตอความกังวลของผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการ
รานอาหาร เชน ตนทุนคาบรรจุภัณฑพลาสติก สวนองคประกอบดานการลงทุนปรับตัวลดลงเล็กนอย เนื่องจากธุรกิจมี
การลงทุนไปจํานวนมากในชวงการเริ่มฟนตัวในไตรมาสกอนหนา

ภาพที่ 6.3 การเปลี่ยนแปลงและคาระดับดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME รายสาขาธุรกิจ

ภาพท่ี 6.4 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME จําแนกตามภาคธุรกิจ
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โรงแรม/เกสตเฮาส/บังกะโล
การกอสราง
ดานการขนสงมวลชน (ไมประจําทาง)

การทองเที่ยว 

ผลิตภัณฑจากโลหะ
เสื้อผาและสิ่งทอ

ผลิตภัณฑจากยาง
สันทนาการ/วัฒนธรรม/การกีฬา

รถจักรยานยนต/รถยนต
บริการเสริมความงาม/สปา/นวดเพื่อสุขภาพ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสําอางและผลิตภัณฑในหองนํ้า
ยารักษาโรค/สมุนไพร
รานอาหาร/ภัตตาคาร
ดานการขนสงสินคา
สินคาอุปโภค/บริโภค

อุปโภค/บริโภค (modern trade)
วัสดุกอสราง

อุปโภค/บริโภค (ดั้งเดิม)
ธุรกิจการเกษตร

บริการซอมบํารุง
อัญมณีและเครื่องประดับ
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย

ไมและเฟอรนิเจอร
อาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑจากพลาสติก

        สี : สาขาธุรกิจภาคการผลิต
     สาขาธุรกิจภาคการคา
  สาขาธุรกิจภาคการบริการ
   สาขาธุรกิจภาคการเกษตร

จํานวนกลุมตัวอยาง นอยกวา 100 ราย
จํานวนกลุมตัวอยาง 100-200 ราย
จํานวนกลุมตัวอยาง มากกวา 200 ราย

ขนาด :

ภาคการเกษตร

ภาคการผลิต

ภาคการคา

ภาคการบริการ

ไตรมาสที่ 4 ป 2565

คาดการณ
ไตรมาสที่ 1 ป 2566
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ท่ีมา : รายงานดัชนคีวามเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ไตรมาสท่ี 4 ป ี2565

คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ MSME ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการบริการและภาคการผลิต 
ตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยวที่ไดรับแรงสนับสนุนดานมาตรการกระตุน 
การทองเที่ยวจากภาครัฐ สงผลดีตอเนื่องตอความตองการใชจายในหมวดสินคาตาง ๆ มากขึ้น 

ดัชนคีวามเชือ่มัน่ผูประกอบการ MSME คาดการณไตรมาสที ่1 ป 2566 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ เปนผลจากสญัญาณบวกของแนวโนม 
สถานการณตนทนุทีป่รบัตวัดขีึน้ ทาํใหผูประกอบการคลายกงัวลตอคาครองชพีและกาํลงัซ้ือของผูบรโิภคในอนาคต ประกอบกบั 
ผูประกอบการคาดหวังการขยายตัวของกลุมนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะการฟนตัวของจํานวนนักทองเที่ยว    
ชาวตางชาติ รวมถึงทิศทางความชวยเหลือจากภาครัฐ ในการกระตุนการทองเที่ยวและการจับจายใชสอยของประชาชน

ภาคการผลิต ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนา ตามความตองการสินคาในตลาด โดย
เฉพาะในกลุมธรุกจิทีไ่ดรบัผลดจีากการทองเทีย่วและการจดักจิกรรมทางสงัคม เชน สาขาเสือ้ผา
และสิง่ทอ และการผลติเครือ่งหอม เครือ่งสําอางและผลติภณัฑในหองนํ้า ทีนั่กทองเทีย่วนยิมซือ้
เปนของฝากของที่ระลึก

ภาคการคา ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากไตรมาสกอนหนา โดยเฉพาะภาคการคาสาขารถจกัรยานยนต/ 
รถยนต กลุมรานซอมบํารุง ที่ไดรับแรงสนับสนุนจากผูคนที่มีการสัญจรเพิ่มขึ้น และการใช
เครือ่งจักรทางการเกษตร และภาคการคาปลกีสนิคาอุปโภคบรโิภคยงัปรับตวัในเกณฑด ีแมกาํลงัซือ้
สวนหนึ่งหมดลง ตามโครงการกระตุนการใชจายของภาครัฐ ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ใน 
สวนภาคการคาวสัดกุอสรางยงัคงไดรับผลกระทบจากราคาตนทนุสินคาท่ีผันผวนอยูในระดบัสูง 
ไดแก ปูน ทราย อิฐ เปนตน

ภาคการบริการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกสาขาธุรกิจจากไตรมาสกอนหนา โดยเฉพาะธุรกิจ 
ภาคการทองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ไดรับผลดีจากการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ 
และการขยายตวัของกจิกรรมงานอเีวนท งานดนตรใีนแตละพืน้ที ่รวมถงึเขาสูชวง High season 
การทองเทีย่วเทศกาลสิน้ป สงผลดตีอสาขาโรงแรมและรถรบัเหมา เชนเดยีวกบัสาขารานอาหาร 
อยางไรก็ตามผูประกอบการรานอาหารยังคงกังวลตอตนทุนราคาสินคา และวัตถุดิบที่ยังอยูใน
ระดับสูง ในสวนภาคการกอสรางปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการฟนตัวของภาคการลงทุน

ภาคการเกษตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนา จากการเขาสูฤดูกาลเก็บเกี่ยวของ
พื้นท่ีเพาะปลูกหลัก ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรมีราคาขายปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันในปกอนหนา โดยเฉพาะสินคากลุมพืชไร เชน ขาวเปลือก มันสําปะหลัง รวมถึงกลุม 
ไมดอกไมประดับที่เปนที่ตองการในพื้นที่การทองเที่ยว โดยเฉพาะภาคเหนือ แตภาคการเกษตร  
ยังไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิต ไดแก ปุย อาหารสัตวเปนสําคัญ จากองคประกอบดาน 
ตนทุนที่ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอนหนา และมีคาดัชนีอยูตํ่ากวาคาฐานที่ 50

ภาพท่ี 6.5 ดัชนีความเชื่อม่ันผูประกอบการ MSME คาดการณไตรมาสที่ 1 ป 2566

ดัชนี > 50 หมายถึง ความเชื่อมั่น "ดีขึ้น" จากไตรมาสกอนหนา (จํานวนผูตอบวาดีข้ึนมีมากกวาจํานวนผูตอบวาแยลง)
ดัชนี = 50 หมายถึง ความเชื่อมั่น "ทรงตัว" จากไตรมาสกอนหนา (จํานวนผูตอบวาดีขึ้นมีเทากับจํานวนผูตอบวาแยลง)
ดัชนี < 50 หมายถึง ความเชื่อมั่น "ลดลง" จากไตรมาสกอนหนา (จํานวนผูตอบวาดีขึ้นมีนอยกวาจํานวนผูตอบวาแยลง)
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การจางงานในระบบประกันสังคมประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 พบวามีสถาน
ประกอบการจํานวน 505,402 แหง การจางงานแรงงานในมาตรา 33 จํานวน 
11,570,678 คน เพิ่มขึ้น 0.76% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา และเพิ่มขึ้น 
4.55% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน 

หมายเหต ุ: (1) จํานวนการจางงานไมนับรวมขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ไมสามารถระบุได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (หมวดใหญ TSIC 2552) 
  หมวด O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ
             (2) ฐานขอมูลการจางงาน MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ของ สสว. เริ่มตั้งแต พฤษภาคม 2562
ที่มาของขอมูล : ฝายขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขอมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66)
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การจางงานของ MSME ตามมาตรา 33 
ในระบบประกนัสงัคม ไตรมาสท่ี 4 ป 2565
และแนวโนมสถานการณตลาดแรงงานป 2566

จํานวน (คน) (%)

การจางงาน MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

จํานวนแรงงาน MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม 

จำนวนสถานประกอบการ
เฉล่ีย 411,907 แหง 

แรงงานท่ีเปนผูประกันตนมาตรา 33 
เฉล่ียจำนวน 4,042,586 คน

> เพิ่มขึ้น 2.89% 
เทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2564

> เพิ่มขึ้น 1.15% 
เทียบกับไตรมาสกอนหนา

> เพิ่มขึ้น 3.13% 
เทียบกับไตรมาสเดียวกันป 2564

> เพิ่มขึ้น 1.45% 
เทียบกับไตรมาสกอนหนา
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จํานวนแรงงาน MSME (คน) MoM% YoY%



               ภาคการคา   
     1,108,018 คน     

สดัสวน 27.41%
1.28% QoQ
3.06% YoY 

        ภาคธุรกจิการเกษตร 
     47,583 คน  

สดัสวน 1.18%
1.27% QoQ
-0.75% YoY 

  ภาคการบรกิาร
  1,558,818 คน
สดัสวน 38.56%
2.04% QoQ
6.63% YoY

  ภาคการผลิต
  1,328,167 คน
สดัสวน 32.85%�
0.91% QoQ
-0.50% YoY

เมื่อพิจารณาการจางงาน MSME ตามประเภทของธุรกิจ ไตรมาสที่ 4 ป 2565 พบวา การจางงานกระจายตัวอยูในกลุม  
ภาคการบริการมากที่สุด มีการจางงานเฉลี่ยจํานวน 1,558,818 คน คิดเปน 38.56% ของการจางงาน MSME ในระบบ
ประกันสังคม รองลงมาคือกลุมภาคการผลิต เฉลี่ยจํานวน 1,328,167 คน คิดเปน 32.85% กลุมภาคการคา เฉลี่ยจํานวน 
1,108,018 คน คิดเปน 27.41% และกลุมภาคธุรกิจการเกษตร เฉลี่ยจํานวน 47,584 คน คิดเปน 1.18%

การจางงานของ MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม จําแนกตามกลุมธุรกิจ 

หมายเหต ุ: (1) จํานวนการจางงานไมนับรวมขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ไมสามารถระบุได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (หมวดใหญ TSIC 2552) 
  หมวด O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ
             (2) ฐานขอมูลการจางงาน MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ของ สสว. เริ่มตั้งแต พฤษภาคม 2562
ที่มาของขอมูล : ฝายขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขอมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66)
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

หมายเหต ุ: (1) จํานวนการจางงานไมนับรวมขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ไมสามารถระบุได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (หมวดใหญ TSIC 2552) 
  หมวด O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ
             (2) ฐานขอมูลการจางงาน MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ของ สสว. เริ่มตั้งแต พฤษภาคม 2562
ที่มาของขอมูล : ฝายขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขอมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66)
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

จํานวนสถานประกอบการ MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม

ทั้งหมด
4,042,586 คน

  จํานวน (คน) (%)
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เมื่อพิจารณาการจางงาน MSME ตามขนาดของวิสาหกิจ ไตรมาสที่ 4 ป 2565 พบวามีการจางงาน ในวิสาหกิจ
ขนาดกลาง (ME) มีการจางงานเฉลี่ยจํานวน 1,592,603 คน คิดเปน 39.40% เพิ่มขึ้น 2.07% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสกอน และเพิ่มข้ึน 3.63% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน วิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) มีการ
จางงานเฉลี่ย 1,846,137 คน คิดเปน 45.67% เพิ่มขึ้น 0.98% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา และเพิ่มขึ้น 
2.62% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน วิสาหกิจรายยอย (Micro) มีการจางงานเฉลี่ยจํานวน 
603,847 คน คิดเปน 14.94% เพิ่มข้ึน 1.30% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา และเพิ่มขึ้น 3.40% เม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน

เมื่อพิจารณาการจางงาน MSME ตามภาคธุรกิจพบวา วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) มีการจางงานกระจายตัวอยูใน 
ภาคการผลิตมากท่ีสุด เฉลี่ยจํานวน 675,730 คน คิดเปน 42.43% ของการจางงานในวิสาหกิจขนาดกลางทั้งหมด 
รองลงมาคือ กลุมธุรกิจภาคการบริการ เฉลี่ยจํานวน 551,298 คน คิดเปน 34.62% ตอมาคือกลุมธุรกิจภาคการคา 
เฉลี่ยจํานวน 349,413 คน คิดเปน 21.94% และธุรกิจภาคการเกษตร เฉลี่ยจํานวน 16,162 คน คิดเปน 1.01% สําหรับ
วิสาหกิจขนาดยอม (SE) การจางงานกระจายตัวอยูในธุรกิจภาคการบริการมากที่สุด เฉลี่ยจํานวน 712,708 คน 
คิดเปน 38.61% ของการจางงานในวิสาหกิจขนาดยอม รองลงมาคือ ธุรกิจภาคการผลิต เฉลี่ยจํานวน 565,955 คน 
คิดเปน 30.66% ธุรกิจภาคการคา เฉลี่ยจํานวน 544,301 คน หรือ คดิเปน 29.48% และ ภาคธรุกจิการเกษตร เฉล่ีย
จํานวน 23,174 คน คิดเปน 1.26% สําหรับวิสาหกิจรายยอย (Micro) โดยกระจายตัวอยูในธุรกิจภาคการบริการ
มากที่สุด เฉลี่ยจํานวน 294,812 คน คิดเปน 48.82% ของการจางงานในวิสาหกิจรายยอย รองลงมาคือภาคการคา   
เฉลี่ยจํานวน 214,304 คน คิดเปน 35.49% ภาคการผลิต เฉลี่ยจํานวน 86,483 คน คิดเปน 14.32% และภาคธุรกิจ
การเกษตร เฉลี่ยจํานวน 8,248 คน คิดเปน 1.37% 

Micro

Small

Medium

หมายเหต ุ: (1) จํานวนการจางงานไมนับรวมขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ไมสามารถระบุได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (หมวดใหญ TSIC 2552) 
             หมวด O การบริหารราชการ  การปองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ
  (2) ขอมูลการจางงาน MSME ไตรมาสที่ 4 ป 2565 เปนขอมูลเฉลี่ย เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
ที่มาของขอมูล : ฝายขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขอมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66)
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

วิสาหกจิขนาดเล็ก
1,846,137 คน
สัดสวน 45.67%
0.98% QoQ
2.62% YoY

วิสาหกจิรายยอย
603,847 คน
สัดสวน 14.94%
1.30% QoQ
3.40% YoY วสิาหกิจขนาดกลาง

1,592,603 คน
สัดสวน 39.40%
2.07% QoQ
3.63% YoY

การจางงานของ MSME ตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
ไตรมาสที่ 4 ป 2565 จําแนกตามขนาดของวิสาหกิจ

การจางงาน
ของ MSME

จำแนกตามขนาด
ของวิสาหกิจ
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หมายเหต ุ: (1) จํานวนการจางงานไมนับรวมขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ไมสามารถระบุได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (หมวดใหญ TSIC 2552) 
             หมวด O การบริหารราชการ การปองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ
  (2) ขอมูลการจางงาน MSME ไตรมาสที่ 4 ป 2565 เปนขอมูลเฉลี่ย เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
ที่มาของขอมูล : ฝายขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขอมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66)
ประมวลผลโดย : ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

                ภาคการผลิต 
675,730 คน

สัดสวน 42.43%
 1.42% QoQ
 -0.48% YoY

         ภาคการคา 
349,413 คน

สัดสวน 21.94%
1.98% QoQ
4.48% YoY

ภาคธรุกิจการเกษตร 
16,162 คน
สดัสวน 1.01%
3.08% QoQ
0.52% YoY

ภาคการบรกิาร 
551,298 คน
สดัสวน 34.62%
 2.89% QoQ
 8.66% YoY

การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลาง (ME)
ไตรมาสที่ 4 ป 2565 จําแนกตามกลุมธุรกิจ

Medium

                ภาคการผลิต 
565,955 คน

สัดสวน 30.66%
0.35% QoQ

 -0.63% YoY

         ภาคการคา 
544,301 คน

สัดสวน 29.48%
0.93% QoQ
2.29% YoY

ภาคธรุกิจการเกษตร 
23,174 คน
สดัสวน 1.26%
0.36% QoQ
-1.16% YoY

ภาคการบรกิาร 
712,708 คน
สดัสวน 38.61%
1.53% QoQ
5.76% YoY

การจางงานของวิสาหกิจขนาดยอม (SE) 
ไตรมาสที่ 4 ป 2565 จําแนกตามกลุมธุรกิจ

Small

                ภาคการผลิต 
86,483 คน

สัดสวน 14.32%
0.62% QoQ
0.16% YoY

         ภาคการคา 
214,304 คน

สัดสวน 35.49%
1.05% QoQ
2.78% YoY

ภาคธรุกิจการเกษตร 
8,248 คน
สดัสวน 1.37%
0.39% QoQ
-2.03% YoY

ภาคการบรกิาร  
294,812 คน
สดัสวน 48.82%
1.70% QoQ
5.02% YoY

การจางงานของวิสาหกิจรายยอย (Micro)
ไตรมาสที่ 4 ป 2565 จําแนกตามกลุมธุรกิจ

Micro
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สําหรับการจางงานของ MSME เมื่อพิจารณาตามพื้นที่กลุมจังหวัด พบวา ในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2565 การจางงาน 
โดยเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยจํานวน 1,367,146 คน คิดเปนสัดสวน 33.82%
2. กลุมภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) เฉลี่ยจาํนวน 745,276 คน คดิเปนสดัสวน 18.44% 
3. กลุมภาคตะวันออก 1 (ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีระยอง) เฉลี่ยจาํนวน 431,541 คน คิดเปน 10.67% 

เมื่อเปรียบเทียบการจางงาน MSME ตามพื้นที่กลุมจังหวัด ชวงไตรมาสที่ 4 ป 2565 พบวา พ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคใต 
ฝงอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) มีการจางงานเพิ่มขึ้น 4.16% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา 
และเพิ่มขึ้น 12.70% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน รองลงมาคือ พื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน) มีการจางงานเพิ่มขึ้น 2.99% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา 
และเพิม่ขึน้ 8.96% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชวงไตรมาสเดยีวกนัของปกอน และพืน้ทีก่ลุมจงัหวดัภาคตะวนัออก 1 (ฉะเชงิเทรา 
ชลบุรี ระยอง) เพิ่มขึ้น 2.15% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา และเพิ่มขึ้น 2.85% เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
ไตรมาสเดียวกันของปกอน

หมายเหตุ : (1) จํานวนการจางงานไมนับรวมขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ไมสามารถระบุได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (หมวดใหญ TSIC 2552) 
             หมวด O การบริหารราชการ  การปองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ
  (2) ขอมูลการจางงาน MSME ไตรมาสที่ 4 ป 2565 เปนขอมูลเฉลี่ย เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
ที่มาของขอมูล : ฝายขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขอมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66)
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การจางงานของ MSME มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม 
ไตรมาสที่ 4 ป 2565 จําแนกตามพื้นที่กลุมจังหวัด

หนวย : คน
ไตรมาสที่ 3 ป 2565

ไตรมาสที่ 4 ป 2565



หมายเหตุ : (1) จํานวนการจางงานไมนับรวมขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ที่ไมสามารถระบุได และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (หมวดใหญ TSIC 2552) 
             หมวด O การบริหารราชการ  การปองกันประเทศ  และการประกันสังคมภาคบังคับ
  (2) ขอมูลการจางงาน MSME ไตรมาสที่ 4 ป 2565 เปนขอมูลเฉลี่ย เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
ที่มา : ฝายขอมูลและสารสนเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขอมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 66)

สําหรับการจางงานของ MSME เมื่อจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (TSIC 2552) ชวงไตรมาสที่ 4 ป 2565 
พบวา
1. กิจกรรมการผลิต (หมวด C)  เฉลี่ยจํานวน 1,285,307 คน คิดเปน 31.79% 
2. กิจกรรมการขายสงและขายปลีก (หมวด G)  เฉลี่ยจํานวน 1,108,018 คน คิดเปน 27.41% 
3. กิจกรรมการกอสราง (หมวด F)  เฉลี่ยจาํนวน 370,182 คน คดิเปน 9.16%

เมือ่เปรียบเทยีบการจางงาน MSME ชวงไตรมาสที ่4 ป 2565 พบวา กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคสีมาชกิ 
(หมวด U) อัตราการจางงานขยายตัว 58.82% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา และขยายตัวคงที่เมื่อเปรียบเทียบ 
กับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน รองลงมาคือ กิจกรรมการจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสียและของเสีย รวมถึงกจิกรรมที่
เกีย่วของ (หมวด E) เพิม่ขึน้ 5.12% เมือ่เปรยีบเทยีบชวงไตรมาสกอนหนา และเพิม่ขึน้ 12.04% เมือ่เปรยีบเทยีบกับชวง
ไตรมาสเดียวกันของปกอน และกิจกรรมที่พักแรมและบริการดานอาหาร (หมวด I) มีการจางงานเพิ่มขึ้น 4.27% เมื่อ 
เปรียบเทียบกับชวงไตรมาสกอนหนา และเพิ่มขึ้น 17.87% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน
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หลังจากมีการผอนปรนนโยบายการเดินทางเขาประเทศ สงผลใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิม่มากขึน้ ทาํใหอุตสาหกรรมทองเทีย่วและอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวเนือ่งเริม่กลับมาฟนตัว สงผลใหผูประกอบการ 
MSME ในพื้นที่กลุมจังหวัดที่เปนสถานที่ทองเที่ยว เชน ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม กลับมาฟนตัวไดอีกครั้ง เมื่ออางอิงขอมูล
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระบุวา 

ในทางกลับกัน การจางงานในสาขาเกษตรกรรมยังหดตัวเนื่องจากสถานการณอุทกภัยในชวงปลายไตรมาสที่ 3 ป 2565
แมวาสถานการณการจางงานปรบัตวัดข้ึีน แตในอตุสาหกรรมการทองเทีย่วยังพบกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน เนือ่งจาก
ปริมาณนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากขึ้น แตแรงงานที่มีอยูไมเพียงพอจึงไมสามารถใหบริการลูกคาในจํานวนที่มากขึ้นได 
หากผูประกอบการตองการรองรับลูกคาเพิ่มมากขึ้น จําเปนตองการจางแรงงานเพิ่มเปนการชั่วคราวหรือจางในระยะสั้น 
แตก็ยิ่งสงผลใหตนทุนของผูประกอบการเพิ่มขึ้นอีก

สําหรับสถานการณตลาดแรงงานในป 2566 สายงานของธุรกิจ MSME ท่ีนาจับตามองและมีแนวโนมเติบโต ไดแก

สายงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน พนักงานตอนรับในโรงแรมหรือรานอาหาร เนื่องจากชวงตน
ไตรมาสที ่1 ป 2566 ทางรฐับาลจนีไดผอนปรนนโยบาย Zero Covid และอนญุาตใหชาวจนีเดนิทาง 
ออกนอกประเทศได อาจเปนโอกาสที่ดีที่ทําใหธุรกิจทองเที่ยวหรือธุรกิจอื่น ๆ กลับมาฟนตัวไดอีกครั้ง 

สายงานดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห เชน นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ พนักงานราน 
สปา พยาบาลดแูลผูสงูอาย ุเปนตน สบืเนือ่งจากสถานการณโควดิ-19 ทาํใหผูคนหนัมาใหความสาํคญั 
กบัการดแูลสุขภาพ โภชนาการตาง ๆ นอกจากนี ้การทาํงานทีบ่าน (Work From Home) ซ่ึงสถานท่ีพัก
อาจไมเหมาะสมกบัการทํางาน สงผลใหผูคนเกดิอาการออฟฟศซนิโดรม รวมถงึการเขาสูงสงัคมผูสงูอายุ

สายงานดานดิจิทัลมารเก็ตติ้ง เชน Content Creator ชางภาพตัดตอ ทํากราฟก เปนตน หลังจาก
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหการคาขายผานชองทางออนไลนไดรับความนิยม     
และแพลตฟอรมออนไลนที่มีความหลากหลาย คอนเทนตที่สั้น กระชับและเขาใจงายเพื่อเขาถึงกลุม  
ลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น

สําหรับสิ่งที่ควรเฝาระวังในป 2566 คือสถานการณเศรษฐกิจในประเทศ เชน สถานการณเงินเฟอในประเทศที่อยู 
ในระดับสูง ราคาของสินคาอุปโภค-บริโภคและคาบริการตาง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหคาจางแรงงานที่แทจริงลดลง  
อาจนําไปสูการเรียกรองใหขึ้นคาแรงขั้นตํ่า นอกจากนี้ ควรติดตามและเฝาระวังการแพรระบาดของโควิด-19 มากขึ้น  
แมวาสถานการณจะเริ่มคลี่คลายแตหากมีการแพรระบาดซํ้าอีกครั้ง อาจสงผลกระทบมากกวาเดิม 

ประเด็นที่นาจับตามองในสถานการณตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ป 2565
และสถานการณตลาดแรงงานป 2566

ไตรมาสที่ 3 ป 2565 อัตราการจางงาน ขยายตวัรอยละ 2.1
โดยเฉพาะ สาขาโรงแรมและรานอาหาร ขยายตัวรอยละ 8.3 
รองลงมาคือ สาขาคาสงคาปลีก ขยายตัวรอยละ 4.5 
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ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
เปนการคาํนวณในรปูดชันเีชงิประกอบ (Composite Index) ซึง่สรางขึน้จากตวัช้ีวดั 
(Indicator) ศกัยภาพและสภาพการเตบิโตของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
ประกอบดวยดัชนีที่เกี่ยวของ 4 ดาน ไดแก 1. มิติปจจัยพื้นฐานของกิจการ 2. มิติ
คุณลักษณะของผูประกอบการ 3. มิติการดําเนินงานของกิจการ 4. มิติผล  
ประกอบการของกิจการ ซึ่งแตละดานประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 17 ตัว ดังนี้

สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2565 สสว. ไดดําเนินการสํารวจ SME จํานวน 1,002 ราย ทั่วประเทศ เพ่ือจัดทําดัชนีชี้วัด
ศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของ SME โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูประกอบการรายยอย (Micro) รอยละ 
81.24 ผูประกอบการขนาดยอม (SE) รอยละ 18.36 และผูประกอบการขนาดกลาง (ME) รอยละ 0.40 กลุมตัวอยาง   
อยูในสาขาคาปลีกคาสง รอยละ 36.53 สาขาภาคบริการ รอยละ 41.82 สาขาภาคการผลิต รอยละ 17.66 และสาขา    
ภาคการเกษตรแปรรูป รอยละ 3.99 โดยเปน SME ที่เปนประเภทบุคคลธรรมดา รอยละ 96.71 และประเภทนิติบุคคล 
รอยละ 3.29 โดยกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ยเทากับ 43 ป โดยผูประกอบการที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ   
ถึง 82 ป สําหรับอายุของกิจการ พบวากิจการมีอายุเฉลี่ยเทากับ 8 ป โดยกิจการที่เกาแกที่สุดมีอายุเทากับ 50 ป

• เงินทุนสํารองของกิจการ
• ปจจัยที่จําเปนสําหรับธุรกิจ
• การมีเงินกูนอกระบบ

มิติปจจัยพื้นฐานของกิจการ
Factor Dimension

• ความรูและทักษะดานการเงินและกฎหมาย
• ความรูและทักษะดานการตลาด
• ความรูและทักษะดานการดําเนินงาน
• ความพรอมปรับตวัรบัสถานการณท่ีไมแนนอน
• การเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

มิติคุณลักษณะของผูประกอบการ
Attribute Dimension

• การจัดทําบัญชีและงบการเงิน
• การปรบัตวัเขาสูการทําธรุกิจออนไลน
• การทําการตลาดเชิงรุก
• การรักษาฐานลูกคาประจํา

มิติการดําเนินงานของกิจการ
Operation Dimension

• ความสามารถในการทํากําไร
• แนวโนมของผลกําไร
• สถานะทางการเงิน
• มมุมองตอผลการดําเนนิงานปจจบุนั
• การกระจายความเสี่ยงของกิจการ 
   (เฉพาะประเภทนิติบุคคล)

มิติผลประกอบการของกิจการ
Performance Dimension

ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ไตรมาสที่ 3 ป 2565

เกณฑการประเมินดัชนีชี้ วัด
ศักยภาพและโอกาสในการเตบิโต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที่ไดจากการคํานวณ 
จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 

0.80 หรือมากกวา 
มีศักยภาพและโอกาส
เติบโตในระดับสูงมาก

0.70 – 0.79 
มีศักยภาพและโอกาส
เติบโตในระดับสูง

0.55 – 0.69 
มีศักยภาพและโอกาส
เติบโตในระดับปานกลาง

ตํ่ากวา 0.55 
มีศักยภาพและโอกาส
เติบโตในระดับตํ่า

35



ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไตรมาสที่ 3 ป 2565 แบงดัชนีและ 
ตัวช้ีวัดออกเปน 2 ชุด ไดแก วิสาหกิจรายยอยและขนาดยอมที่เปนบุคคลธรรมดา (ชุดที่ 1) และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมที่เปนนิติบุคคล (ชุดที่ 2) โดยมีการเพ่ิมตัวชี้วัดเร่ืองงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และตัวชี้วัด 
การกระจายความเสีย่งของกจิการ ซ่ึงวดัจากสัดสวนรายไดอืน่ ๆ ทีม่ใิชสนิคาและบริการหลกัของกจิการ สาํหรับวสิาหกจิ
ที่เปนนิติบุคคล (ชุดท่ี 2) 

ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจ  
รายยอยและขนาดยอมทีเ่ปนบคุคลธรรมดา (ดชันีชดุที ่1)
พบวา วสิาหกจิรายยอยและขนาดยอมมศีกัยภาพและโอกาส
ในการเติบโตในระดับตํ่า  โดยมีคาเฉลี่ยของดัชนีศักยภาพ
และโอกาสในการเติบโตเทากับ 0.47 อยางไรก็ตามสําหรับ
ดัชนียอยทั้ง 4 ดาน พบวาดัชนีชุดที่ 1 มีศักยภาพในระดับ
ตํ่าที่สุดในดานคุณลักษณะของผูประกอบการ ดานปจจัย  
พื้นฐานของกิจการ และดานการดําเนินงานของกิจการ        
ตามลาํดบั ขณะทีด่านผลประกอบการของกจิการมศีกัยภาพ
ระดับปานกลาง สะทอนใหเห็นวาปญหาของวิสาหกิจ    
รายยอยและขนาดยอม คือขาดความพรอมดานความรู
และทักษะของผูประกอบการ ตลอดจนดานปจจัยพื้นฐาน
ของกิจการ และดานการดําเนนิงานของกจิการ ซึง่มศีกัยภาพ
ที่ตํา่ แตสามารถสรางผลประกอบการไดในระดบัปานกลาง 

ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทีเ่ปนนติบิคุคล (ดชันชีดุที ่2) 
สรุปไดวาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนนติบุิคคล
มศีกัยภาพและโอกาสในการเติบโตในระดับปานกลาง โดย
มคีาเฉลีย่ของดัชนศีกัยภาพและโอกาสในการเติบโตเทากบั 
0.56 โดยดัชนียอยทั้ง 4 ดาน พบวา ดานคุณลักษณะของ 
ผู ประกอบการ มีศักยภาพในระดับตํ่าสุด ตามมาดวย 
ดานผลประกอบการของกิจการ สําหรับดานปจจัยพื้นฐาน
ของกิจการอยูในระดับปานกลาง และดานการดําเนินงาน
ของกิจการอยูในระดับสูง ตามลําดับ 

ภาพที่ 8.1  ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไตรมาสที่ 3 ป 2565

ดัชนีปจจัยพื้นฐานของกิจการ

ดัชนีผลประกอบการของกิจการ

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.50

0.27

0.52
0.57

0.47

บุคคลธรรมดา

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0.62

0.40

0.70

0.53
0.56

นิติบุคคล

ดัชนีคุณลักษณะของผูประกอบการ

ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต

ดัชนีการดําเนินงานของกิจการ
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มิติ องคประกอบ
คาดัชนีเฉลี่ย (0 – 1)

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

เมื่อพิจารณาองคประกอบของดัชนี 17 ตัว พบวา วิสาหกิจทั้ง 2 กลุมมีศักยภาพในระดับที่ใกลเคียงกันหลายดาน โดย 
ดานทีม่ศีกัยภาพในระดบัสงูใกลเคียงกนัคือ ดานการไมมเีงนิกูนอกระบบ ดานการรกัษาฐานลูกคา ดานความสามารถในการ 
ทํากําไร กลุมบุคคลธรรมดามีการเติบโตดีกวากลุมนิติบุคคล สวนดานการปรับตัวเขาสูการทําธุรกิจออนไลน และ    
สถานะทางการเงิน กลุมนิติบุคคลทําไดดีกวากลุมบุคคลธรรมดา สําหรับดานที่วิสาหกิจกลุมนิติบุคคลมีศักยภาพในระดับ
ปานกลางแตบุคคลธรรมดามีระดับตํ่า ไดแก ดานเงินทุนสํารองของกิจการ ดานการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
ดานการจัดทําบัญชีและงบการเงิน สําหรับปจจัยที่ทั้งสองกลุมมีศักยภาพในระดับตํ่า คือ ดานปจจัยที่จําเปนสําหรับธุรกิจ 
ดานความรูและทักษะดานการเงินและกฎหมาย ความรูและทักษะดานการตลาด ความรูและทักษะดานการดําเนินงาน 
ความพรอมปรับตัวรับสถานการณที่ไมแนนอน การทําการตลาดเชิงรุก แนวโนมของผลกําไร และมุมมองตอผลการ  
ดําเนินงานปจจุบัน 

ตารางที ่8.1 สถานภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ไตรมาสที ่3 ป 2565 จําแนกตาม 4 มติ ิและองคประกอบ

หมายเหตุ : 
1. ปจจัยท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจ กรณีของนิติบุคคลจะมีตัวชี้วัดมากกวาบุคคลธรรมดา 1 ตัว ไดแก งบประมาณสําหรับการวิจัยและพัฒนา     
2. การกระจายความเสี่ยงของกิจการ เปนตัวชี้วัดเฉพาะกรณีนิติบุคคลเทานั้น
3. สีแดง หมายถึง มีศักยภาพและโอกาสเติบโตในระดับตํ่า, สีเหลือง หมายถึง มีศักยภาพและโอกาสเติบโตในระดับปานกลาง, สีเขียว หมายถึง มีศักยภาพ 
    และโอกาสเติบโตในระดับสูง-สูงมาก

ปจจัยพื้นฐานของกิจการ

คุณลักษณะของผูประกอบการ

การดําเนินงานของกิจการ

ผลประกอบการของกิจการ

เงินทุนสํารองของกิจการ

ปจจัยที่จําเปนสําหรับธุรกิจ

การไมมีเงินกูนอกระบบ

ความรูและทักษะดานการเงินและกฎหมาย

ความรูและทักษะดานการตลาด

ความรูและทักษะดานการดําเนินงาน

ความพรอมปรบัตวัรับสถานการณทีไ่มแนนอน

การเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

การจัดทําบัญชีและงบการเงิน

การปรับตัวเขาสูการทําธุรกิจออนไลน

การทําการตลาดเชิงรุก

การรักษาฐานลูกคาประจํา

ความสามารถในการทํากําไร

การกระจายความเสี่ยงของกิจการ 

แนวโนมของผลกําไร

สถานะทางการเงิน

มุมมองตอผลการดําเนินงานปจจุบัน
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0.3145

0.2662

0.9236

0.1661

0.2305

0.2421

0.3714

0.3433

0.3243

0.6847

0.2312

0.8569

0.8442

-

0.4706

0.5846

0.3996

0.5791

0.4343

0.8485

0.2965

0.3303

0.3636

0.4545

0.5657

0.6894

0.8788

0.3523

0.8703

0.7612

0.1121

0.5118

0.7727

0.4697



ภาพที่ 9.1 แหลงเงินกูยืมและวัตถุประสงคของการนําเงินทุนไปใชของธุรกิจ MSME

จากการสํารวจขอมูลผูประกอบการ MSME จํานวน 2,888 ราย ระหวางวันที่ 17-31 ธันวาคม 2565 พบวา

สถานการณดานหนี้สินกิจการของธุรกิจ MSME ไตรมาสที่ 4 ป 2565

MSME รอยละ MSME มีภาระหน้ีสิน
ตอคาใชจายทั้งหมด
รอยละ 

ตอเดือน 
ไมมีภาระ
หนี้สินกิจการ 

39.5 
MSME รอยละ 

กูยืมจากในระบบ
สถาบันการเงิน 
• เพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ
• เพื่อนํามาลงทุนในกิจการ

(แสดงถึงภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 3 ป 2565
เดมิไมมีภาระหนีส้นิรอยละ 51.8)

(เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่3 ป 2565
ท่ีมีสดัสวนประมาณรอยละ 30)

81.744.7

ผลสํารวจความคิดเห็น MSME

แหลงกูยมืทีใ่ชจายในธรุกจิ MSME

ในระบบสถาบันการเงนิ 
81.7% 

18.3% 
นอกระบบสถาบันการเงนิ 

Micro Small Medium

ในระบบสถาบนัการเงนิ 

76.8%

23.2%

91.9%

8.1%

100%

นอกระบบสถาบนัการเงนิ 
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แหลงกูยมืท่ีใชจาย
ในธรุกจิ MSME



จากการเปรียบเทียบกับการสํารวจ ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2565 พบวา MSME มีการกูยืมเพื่อลงทุนหรือขยายกิจการลดลง 
ขณะที่นําไปใชหมุนเวียนกิจการมากขึ้น แสดงถึงการขาดสภาพคลองที่เพิ่มมากขึ้น และยังทําใหสัดสวนของภาระหนี้สิน
ตอคาใชจายทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสกอนดวยเชนกัน

ท่ีมา : บทวเิคราะหดั์ชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ประจาํเดือนธนัวาคม 2565

ประเภทแหลงเงนิกูยมืของธรุกจิ MSME

ในระบบสถาบนัการเงนิ 
นอกระบบสถาบนัการเงนิ 
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ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารของรัฐ (เช่น กรุงไทย/ออมสิน/ธกส.)

ไฟแนนซ์/ลิซซิ่ง

เพ่ือน/ญาติพ่ีน้อง

บัตรเครดิต/บัตรเงินสด

ธนาคารเฉพาะกิจ (เช่น SME Bank/EXIM Bank
/ธอส/ธนาคารอิสลาม)

นายทุนเงินกู้

กองทุนหมู่บ้าน

วงแชร์

โรงรับจํานํา/ร้านทอง

สหกรณ์

13.1%

11.5%

6.8%

5.6%

4.0%

3.6%

3.0%

2.6%

2.2%

24.9%

22.7%

วตัถปุระสงคหลกัในการนําเงนิทนุไปใชของธรุกจิ MSME83.2%

7.9% 7.4% 1.5%
เงนิทนุหมนุเวยีน

ในกิจการ ลงทนุในกจิการ ชําระหนีสิ้นเดมิ อืน่ๆ

รูปแบบการลงทุนในกิจการ

58.3%

41.7%
ขยายกิจการ/สาขา

ซอมแซม/ตกแตง
สถานประกอบการ

MSME

Micro

Small

Medium

17.8% 23.2% 18.8%26.1%

28.9%

23.0%

13.8%

19.5%

77.1%

27.0%

37.2%

20.0%

22.8%

4.4% 15.9%

2.9%

นอยกวา 50,000 บาท 50,001 - 100,000 บาท 100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท มากกวา 1,000,000 บาท

14.1%

7.5%

ภาระหนีส้นิทัง้หมดของธรุกจิ MSME

ระยะเวลาสญัญาเงนิกูหลกัของธรุกจิ MSME

1 ป 3 ป 7 ป 10 ป

มากกวา 10 ป10.3% 52.7% 29.4% 6.6%

1.0%



และคาดวาจะสามารถชำระหนี้ไดตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลาของสัญญา แมวาภาวะเศรษฐกิจจะยังไมปรับตัวดีขึ้นจากปจจุบัน  



ท่ีมา : บทวเิคราะหดั์ชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ประจาํเดือนกันยายน 2565 

ภาพที่ 9.4  ความสามารถในการชําระหนี้ (จากการสํารวจ ณ ไตรมาสที่ 3 ป 2565)

หากภาวะเศรษฐกิจยังไมปรับตัวดีขึ้นจากปจจุบัน

ระยะเวลาที่สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดสัญญาในสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน

MSME

ภาคการผลิต

ภาคการคา

ภาคการบริการ

ภาคการเกษตร

4.2% 33.3%

50.0%

22.2%

44.4%

62.5%

50.0%

11.1% 66.7%

50.6%

100%

1-3 เดือน 4-6 เดือน 7-12 เดือน

MSME ภาคการคาทีต่อบวาจะสามารถ
ชําระหนี้ไดไมเกิน 3 เดือน หากภาวะ
เศรษฐกิจยังไมปรับตัวดีขึ้น สวนใหญ
อยูในกลุมการคาสงสนิคาอปุโภคบรโิภค

หมายเหตุ: นับเฉพาะธุรกิจ MSME ที่ตอบวา
ไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดสัญญา

หมายเหตุ : นับเฉพาะธุรกิจ MSME ท่ีตอบวา่สามารถชาํระหนี้ได้ตามกําหนดสญัญา

20.4%
การผลิต

ภาคธุรกิจที่ไมสามารถชําระตอเนื่องจนครบสัญญา

26.5%
การบริการ

45.5%

ธุรกิจ
การเกษตร

32.0%
การคา

ชําระหนีไ้ดตอเนือ่ง
จนครบสญัญา

72.7% 

27.3% 
ไมสามารถชําระได

ตอเน่ืองจนครบสญัญา

ความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดจน
ครบกําหนดสัญญา
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ท่ีมา : บทวเิคราะหดั์ชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ประจาํเดือนกันยายน 2565

การประเมนิผลกระทบตอภาระคาใชจายหนีส้นิของธรุกจิ จากการประกาศเพิม่อตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ในการ
คาดการณผลกระทบทางลบตอภาระหนี้สินของธุรกิจ พบวา ธุรกิจ MSME รอยละ 82.9 ประเมินคาใชจายจะเพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 1-20 และรอยละ 36.6 คาดการณผลกระทบทางลบดานหนีสิ้นอยูในระดับทีป่านกลาง และอตัราดอกเบีย้
เงินกูที่ธุรกิจ MSME สามารถรับได (รอยละ/ป) มากที่สุดอยูในชวงรอยละ 1-5 

ภาพที ่9.5 การเปลีย่นแปลงภาระดอกเบีย้ของหนีส้นิและความสามารถชําระหนีต้ามกําหนดสญัญาของธรุกจิ MSME

การประเมินผลกระทบตอภาระคาใชจายดานหนี้สินของธุรกิจ
จากการประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย

สัดสวนภาระคาใชจายดานหนี้สินของธุรกิจ MSME ที่จะเพิ่มขึ้น

MSME

Micro

Small

Medium

82.9% 6.7% 10.0%

10.3%

7.4%

6.8%

6.5%

5.3%

82.4%

86.1%

94.7%

0.4%

0.5%

รอยละ 1-20 รอยละ 21-40 รอยละ 41-60 ไมสามารถประมาณการได

การคาดการณผลกระทบทางลบตอภาระหนี้สินของธุรกิจ MSME

MSME

Micro

Small

Medium

MSME

Micro

Small

Medium

23.5% 19.9%

20.5%

17.0%

36.6%

35.8%

40.6%

50.0% 20.0%

18.9%

10.7%

11.8% 6.5%

6.1%

8.5%

10.0%

2.0%

1.7%

10.0%

24.9%

15.0%

10.0%

นอย (1-20%) คอนขางนอย (21-40%) ปานกลาง (41-60%)

คอนขางมาก (61-80%) มาก (81-100%) ไมสามารถประมาณการได

5 อนัดบัท่ีตอบวาจะไดรบัผลกระทบมากทีส่ดุ

บริการ
อสังหาริมทรัพย

ผลิตไม
และเฟอรนิเจอร

ผลิตเสื้อผา
และสิ่งทอ

บริการเสริมความงาม/
สปา/นวดเพื่อสุขภาพ

รานอาหาร/
ภัตตาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินกูท่ีธุรกิจ MSME สามารถรับได (รอยละ/ป)

45.5% 44.3%

45.7%

38.0%

23.1%

8.1%

9.1%

2.8%

2.0%

1.5%

2.1%

43.2%

57.7%

76.9%

รอยละ 1-5 รอยละ 6-8 รอยละ 9-12 ไมสามารถระบุได
หมายเหตุ : นับเฉพาะธุรกิจ MSME ที่ตอบวามีการกูยืมเงินจากแหลงเงินกูในระบบสาบันการเงิน
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แผนการรบัมอืของธรุกจิ MSME จากภาวะคาใชจายดานหน้ีสนิท่ีจะเพิม่ขึน้ พบวา ธรุกจิ MSME รอยละ 80.8 มแีผนรบัมอื
ของธรุกจิแลว โดยสวนใหญเปนการชะลอการลงทนุ ลดคาใชจายในการดาํเนนิงานและหาอาชพีเสรมิ/เพิม่รายไดของกจิการ 
และสิง่ทีธุ่รกจิ MSME ตองการใหภาครฐัชวยเหลอืมากทีส่ดุในดานภาระหน้ีสนิและเงนิทนุ คอื ตองการใหภาครฐัชวยเหลอื  
ในการออกมาตรการพกัชาํระหนีท้ัง้เงนิตนและดอกเบีย้ รองลงมา คอื ลดอตัราดอกเบีย้ และขยายระยะเวลากาํหนดสญัญา
ในการชําระหนี้ เปนตน

ภาพที ่9.6 การรับมอืจากภาวะคาใชจายหนีส้นิทีเ่พิม่ขึน้และสิง่ทีธ่รุกจิ MSME ตองการใหภาครฐัชวยเหลอืมากท่ีสดุ

แผนการรับมือของธุรกิจ MSME จากภาวะคาใชจายดานหนี้สินที่จะเพิ่มขึ้น

9.7%

21.6%

21.1%

37.1%

การผลิต

การคา

การบริการ

ธุรกิจการเกษตร

มีแผนการรับมือ

ไมมีแผน
การรับมือ

19.2%

80.8%

ภาคธุรกิจที่ยังไมมีแผนการรับมือ

รูปแบบแผนการรับมือของธุรกิจ MSME
ชะลอการลงทุน

ลดคาใชจายในการดําเนินงาน

หาอาชีพเสริม/เพิ่มรายไดของกิจการ

จัดระบบแบบแผนการเงินของธุรกิจใหม

เจรจาแผนการชําระหนี้ใหมกับแหลงเงินกู

รีไฟแนนซ

26.0%

24.0%

20.2%

16.2%

8.5%

5.1%

ส่ิงท่ีธุรกิจ MSME ตองการใหภาครฐัชวยเหลือมากทีส่ดุใน “ดานภาระหนีส้นิ และเงนิทนุ” 

พักชําระหนี้ (ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย)

ลดอัตราดอกเบี้ย

ขยายระยะเวลากําหนดสัญญาในการชําระหนี้

ชะลอการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

สนับสนุนดานเงินทุน

มาตรการชวยเหลือการแกปญหาหนี้สิน 

สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า (พิจารณาตามความสามารถของธุรกิจ)

ลดเงื่อนไข/คุณสมบัติในการยื่นขอสินเชื่อ

สงเสริมความรูในการจัดการภาระหนี้สินกิจการ

ลดอัตราการเก็บคาธรรมเนียม

อื่น ๆ

33.1%

20.5%

17.1%

14.3%

4.9%

4.3%

1.8%

1.7%

1.5%

0.5%

0.3%

ในความตองการความชวยเหลอืที ่MSME ตองการ ซึง่
บางหัวขอภาครัฐ/หนวยงาน มีการจัดทําขึ้นแลว แตยัง
มี MSME บางรายที่ไมทราบถึงขอมูลขาวสาร และไม
ทราบถึงระเบียบขั้นตอนในการเขาขอความชวยเหลือ
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แหลงเงินทุนสําคัญของธุรกิจ MSME ที่ไมมีภาระหนี้ พบวา ธุรกิจสวนใหญมีเงินทุนจากเงินทุนตัวเอง รอยละ 86.3 
รองลงมา รอยละ 10.9 จากผูรวมลงทุน และรอยละ 2.8 จากการสนับสนุนของหนวยงาน/ภาครัฐ และแผนการกูยืมเงิน
ในระบบสถาบันการเงินของธุรกิจที่ไมมีภาระหนี้สิน พบวา ธุรกิจสวนใหญยังไมมีแผนการกูยืมเงิน นอกจากธุรกิจ 
ขนาด Medium ที่มีแผนจะกูยืมเงินทั้งหมด โดยสวนใหญใชเปนเงินหมุนเวียนในกิจการ และขยายขนาดกิจการ และสิ่งที่
ธุรกิจ MSME มแีผนการกูยืมเงิน ตองการใหภาครัฐชวยเหลอืมากทีส่ดุในดานการเขาถงึแหลงเงนิทนุ คือ การจัดหาแหลง 
เงินทุน/รูปแบบสินเชื่อที่ตรงตามลักษณะของแตละสาขาธุรกิจ อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า สินเชื่อที่มีระยะเวลาชําระที่นาน 
อัตราการจายเงินงวดที่ตํ่า สินเชื่อแบบปลอดหลักทรัพยคํ้าประกัน เปนตน รองลงมา คือ งด/ลดเก็บคาธรรมเนียมในการ 
ยื่นขอสินเชื่อ และการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการแผนการเงินธุรกิจ/การตัดสินใจเลือกสินเชื่อ 

ภาพที ่9.7 แผนการรบัมอืของธรุกจิท่ีไมมภีาระหนีส้นิและสิง่ทีธ่รุกจิ MSME ตองการใหภาครฐัชวยเหลอืมากทีส่ดุ

แผนการกูยืมเงินในระบบสถาบันการเงินของธุรกิจ MSME ที่ไมมีภาระหนี้สิน

ไมมีแผน มีแผน

MSME

75.6% 77.9%

65.2%

34.8% 30.0%

70.0%

24.4% 22.1%

รูปแบบการดําเนินงานที่ธุรกิจ MSME 
ที่มีแผนจะกูยืม ตองการกูยืมเงินทุนไปใช

เงินหมุนเวียนในกิจการ ขยายขนาดกิจการ

ลงทุนดานการสงออก ตอเติม/ซอมแซมสถานประกอบการ

53.5% 36.3%

9.8% 0.4%

สาขาธุรกิจ MSME สําคัญที่มีแผนจะกูยืมเงินในแตละรูปแบบ

เพื่อขยายขนาดกิจการ

เพื่อลงทุนดานการสงออก

เพื่อตอเติม/ซอมแซมสถานประกอบการ

คาสงสินคา
อุปโภคบริโภค

รานอาหาร/
ภัตตาคาร

ผลิตอาหาร
และเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ
จากยาง 

ผลิตภัณฑจาก
พลาสติก 

ผลติยารกัษาโรค/
สมุนไพร 

รานอาหาร/ภัตตาคาร

Micro Small Medium
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ท่ีมา : บทวเิคราะหดั์ชนคีวามเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ประจาํเดือนกันยายน 2565

ภาพที่ 9.8 ผลกระทบทางลบจากปญหาดานตนทุนและภาระคาใชจายในกิจการที่เพิ่มขึ้น

สิ่งที่ธุรกิจ MSME ที่มีแผนการกูยืมเงินตองการใหภาครัฐ
ชวยเหลือมากที่สุดใน “ดานภาระหนี้สิน และเงินทุน”

จัดหาแหลงเงินทุน/รูปแบบสินเชื่อ ที่ตรงตาม
ลักษณะของแตละสาขาธุรกิจ

งด/ลดเกบ็คาธรรมเนยีมในการยืน่ขอสินเช่ือ

ใหความรูเกีย่วกบัการจดัการแผนการเงนิธรุกจิ/
การตัดสินใจเลือกสินเชื่อ

ลดเงื่อนไข/ขั้นตอนในการยื่นขอสินเชื่อ

ตั้งกองทุนเงินชวยเหลือในแตละภาคธุรกิจ

ชะลอการปรับเพื่มอัตราดอกเบี้ย

อื่น ๆ

38.4%

29.4%

15.2%

7.1%

5.5%

3.7%

0.7%

รูปแบบสินเชื่อที่ผูประกอบการตองการ
1. สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า
2. สินเชื่อที่มีระยะเวลาการชําระที่นาน 
    อัตราการจายเงินงวดที่ตํ่า
3. สินเชื่อแบบปลอดหลักทรัพยคํ้าประกัน
4. สินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยชวงปแรก ๆ

รายละเอียดคาธรรมเนยีมสนิเช่ือซึง่จะมคีวามแตกตางกัน
ในแตละรูปแบบสินเชื่อ และธนาคาร

หมายเหตุ : นับเฉพาะธุรกิจท่ีตอบวา่มีแผนการกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินในอนาคต

• คาธรรมเนียมการใชสินเชื่อ (Front-End Fee)
• คาธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ (Management Fee)
• คาธรรมเนียมผูกพันวงเงินสินเชื่อ (Commitmet Fee)
• คาธรรมเนียมยกเลิกวงเงินสินเชื่อ (Cencellation Fee) 
• คาธรรมเนียมชําระคืนสินเชื่อกอนครบกําหนด (Prepayment Fee)
• คาธรรมเนียมการขยาย ระยะเวลาการใชวงเงินสินเชื่อ (Extension Fee)
• คาธรรมเนียมการใชวงเงินรายป (Annual Fee)
• คาสํารวจและประเมินราคาหลักประกัน (ผูประเมินภายใน)
• คาสํารวจและประเมินราคาหลักประกัน (ผูประเมินภายนอก)
• คาตรวจสอบขอมูลเครดิต
• คาติดตามทวงถามหนี้
• คาขอสําเนาใบแจงยอดบัญชีแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ SMEs และธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง

จากการสํารวจขอมูลผูประกอบการ MSME จํานวน 2,796 ราย ระหวางวันที่ 22-31 ตุลาคม 2565 พบวา ธุรกิจ MSME 
สวนใหญไดรับผลกระทบทางลบจากปญหาดานตนทุนและภาระคาใชจายในกิจการที่เพ่ิมขึ้น อยูในระดับปานกลาง 
ชวงรอยละ 41-60 

มุมมองภาวะเศรษฐกิจและแผนรับมือในป 2566 ของธุรกิจ MSME

ผลกระทบทางลบจากปญหาดานตนทุนและภาระคาใชจายในกิจการที่เพิ่มขึ้น

ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคการบริการ

ภาคธุรกิจการเกษตร

MSME 6.1%

4.7%

5.8%

7.7%

1.2%

14.7% 47.2%

37.9%

49.5%

52.0%

45.3%

15.1%

18.0%

14.6%

5.8%

21.5% 10.5%

14.5%

6.4%

7.8%

22.1%

27.8%

20.3%

17.9%

25.6%

นอย (1%-20%)  คอนขางนอย (21%-40%)  ปานกลาง (41%-60%)   คอนขางมาก (61%-80%)  มาก (81%-100%)

7 อนัดบัสาขาธรุกิจทีไ่ดรบัผลกระทบดานตนทนุคอนขางมาก และมากทีส่ดุ
• ผลิตไมและเฟอรนิเจอร
• ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
• ธุรกิจการเกษตร
• คาปลีกอุปโภค/บริโภค (Moderntrade)

• ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
• ผลิตเสื้อผาและสิ่งทอ
• การผลิตเครื่องหอมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ
   ในหองนํ้า (ครีม สบู นํ้าหอม)
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จากสถานการณการนําเขาสินคา/วัตถุดิบของธุรกิจ MSME พบวา ธุรกิจ MSME ที่มีการนําเขาสินคา/วัตถุดิบ มีเพียง
รอยละ 4.4 ของ MSME ทั้งหมด และภาคธุรกิจที่มีการนําเขามาที่สุด คือ ภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขาผลิตเสื้อผาและ
สิง่ทอทีน่าํเขาผาดิบและ MSME ทีม่กีารนําเขาสวนใหญยงัคงมปีริมาณการนาํเขาในสดัสวนเทาเดิม แมจะมภีาวะเงนิบาท  
ออนคาเพราะผูประกอบการตองการคงคุณภาพของผลิตภัณฑ

ความสามารถในปรับราคาขายสินคา/บริการของธุรกิจ MSME เมื่อตนทุนเพิ่มขึ้น พบวา ธุรกิจ MSME รอยละ 63.0 
สามารถปรับราคาขายไดและสามารถปรับไดทันที โดย MSME สวนใหญสามารถสงผานตนทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังราคา
สนิคา/บรกิารได โดยเฉพาะธรุกจิในภาคการคา กลุมสนิคาอปุโภคบรโิภคทีส่ามารถปรบัราคาขายตามราคาในตลาด เนือ่งจาก 
แบกรับภาระตนทุนอยูในระดับที่นอย สวนในภาคธุรกิจเกษตรสวนใหญไมสามารถปรับราคาได เนื่องจากขอจํากัด   
ในการตั้งราคาสินคาท่ีตองขายตามราคากลางของกลุมธุรกิจ และเมื่อพิจารณาตามขนาดธุรกิจ พบวา ธุรกิจรายยอย
มีความสามารถในการแบกรับตนทุนไดนอยกวาธุรกิจขนาดอื่น และไมสามารถแบกรับตนทุนไดนานเกิน 3 เดือน

ภาพที่ 9.9 การนําเขาสินคา/วัตถุดิบของธุรกิจ MSME

ภาพที่ 9.10 ความสามารถในการปรับราคาขายสินคา/บริการของธุรกิจ MSME

การนําเขาสินคา/วัตถุดิบของธุรกิจ MSME

ภาคธุรกิจ

ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคการบริการ

ภาคธรุกิจการเกษตร

8.7%

5.0%

1.2%

2.3%

สาขาธุรกิจ ประเภทสินคา/วัตถุดิบ
• ผลิตเสื้อผาและสิ่งทอ
• ผลิตภัณฑจากพลาสติก
• ผลิตภัณฑจากโลหะ
• ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
• การผลติเคร่ืองหอมเครือ่งสําอางและผลติภัณฑในหองน้ํา
• ผลิตภัณฑจากยาง

• คาปลีกรถจักรยานยนต/รถยนต
• คาสงสินคาอุปโภคและบริโภค
• คาสงวัสดุกอสราง
• คาปลีกอุปโภค/บริโภค (Moderntrade)

• บริการซอมบํารุง
• บริการเสริมความงาม/สปา/นวดสุขภาพ
• การกอสราง

• ผา (ผาดิบ/คอตตอน/ซุปเปอรไมโคร/ฝาย)
• เม็ดพลาสติก
• เหล็ก
• เคมีภัณฑ
• ไขมุก/ลูกปด
• สารตัง้ตนในการผลติครมี (กลเีซอรนี โซเดยีมลอรลิซลัเฟต)

• อะไหลรถยนตและรถจักรยานยนต
• ขนม อาหารสําเร็จรูป เครื่องปรุง
• เสื้อผา
• เครื่องใชไฟฟา/เครื่องใชภายในครัว
• ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
• วัสดุกอสราง

• อุปกรณ/วัสดุซอมแซม (เชน อุปกรณประกอบมือถือ)
• เคมีภัณฑ
• สารเติมเต็มผิว
• เครื่องมือ/อุปกรณในการดําเนินงาน

• เมล็ดพันธุผลไม/ดอกไม
• อาหารสัตว
• ปุยเคมี

95.6% 4.4%ไม่มีการนําเข้า มีการนําเข้า

MSME ส่วนใหญ่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นไปยัง

ราคาสินค้า/บริการได้ โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้า   

ที่สามารถปรับราคาขายได้ทันที เนื่องจากความสามารถ  

ในการแบกรับภาระต้นทุนที่อยู่ในระดับที่น้อย

พิจารณาตามขนาดธุรกิจพบวา่ MSME ขนาด Medium 

จะมีความสามารถในการแบกรับต้นทุนได้มากกว่า 

MSME ขนาด Micro และขนาด Small ซึ่งธุรกิจขนาด 

Micro ไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้นานเกิน 3 เดือน

ความสามารถในการปรับราคาขายสินคา/บริการ
ของธุรกิจ MSME เมื่อตนทุนเพิ่มขึ้น

ปรับไมได ปรับได

37.0%

63.0%

37.3%

62.7%

34.3%

65.7%

37.6%

62.4%
52.3%

47.7%

MSME ภาคการผลิต ภาคการคา ภาคการบริการ ภาคธุรกิจ
การเกษตร
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ท่ีมา : บทวเิคราะหดั์ชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ประจาํเดือนตลุาคม 2565

มุมมองของผู ประกอบการ MSME ตอราคาสินคา/วัตถุดิบในป 2566 เทียบกับป 2565 พบวา ธุรกิจ MSME  
เกือบรอยละ 50 มองวาธุรกิจจะตองเผชิญภาวะราคาสินคา/วัตถุดิบในระดับสูงตอเนื่อง และรอยละ 38.7 มองวาราคา
สินคา/วัตถุดิบในป 2566 จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยสวนใหญคาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณรอยละ 1-10 โดยเฉพาะ  
ในกลุมภาคการคา สาขาสินคาอุปโภคบริโภค และภาคการผลิต สาขาผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผาและสิ่งทอ   
ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวาภาคธุรกิจอื่น ๆ

ภาพที่ 9.11 มุมมองของผูประกอบการ MSME ตอราคาสินคา/วัตถุดิบในป 2566 เทียบกับป 2565

ระยะเวลาที่ธุรกิจ MSME ใชแบกรับภาระตนทุนกอนการปรับเพิ่มราคาตอครั้ง

ภาคการผลิต

ภาคการคา

ภาคการบริการ

ภาคธรุกจิการเกษตร

MSME

ภาคการผลิต

ภาคการคา

ภาคการบริการ

ภาคธรุกจิการเกษตร

MSME

ปรับได้ทันที 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน มากกว่า 3 เดือน

52.0% 43.6% 1.2%

59.8%

18.8%

51.8%

51.2%

2.0% 0.8%

0.2%

1.7%

1.5%

4.6%2.9%4.0%
0.2%

0.2%

28.7%

80.8%

45.2%

48.8%

MSME คาดการณราคาสินคา/วัตถุดิบ จะยังอยูในระดับที่สูงตอเนื่องและ MSME บางสวนมองวาราคาสินคา/วัตถุดิบ จะปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้น อีกประมาณรอยละ 10 ซึ่งในกลุมภาคการคา (สินคาอุปโภคบริโภค) และภาคการผลิต (ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม  
เสื้อผา และสิ่งทอ) จะคาดการณราคาสินคา/วัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น มากกวาภาคธุรกิจอื่น ๆ   สวนในกลุม MSME ที่คาดการณวา
ตนทุนจะปรับตัวลดลง เพราะผูประกอบการบางรายประเมินจากแนวโนมราคานํ้ามันเชื้อเพลิง ในปจจุบันที่มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้น

มุมมองของผูประกอบการ MSME ตอราคาสินคา/วัตถุดิบในป 2566 (เทียบกับป 2565)

11.9% 49.4%

42.4%

44.8%

57.5%

50.5% 44.0%

30.6%

45.4%

42.6%

38.7%

15.0%

9.8%

11.9%

5.5%

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึน

สัดสวนการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา/วัตถุดิบ

ลดลง

เพิ่มขึ้น

65.1% 34.0%

66.5% 26.3% 6.6% 0.6%

0.9%
รอยละ 1-10 รอยละ 11-20 รอยละ 21-30

รอยละ 1-10 รอยละ 11-20 รอยละ
21-30 รอยละ 31-40
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มุมมองของ MSME ตอทิศทางภาวะธุรกิจในป 2566 เทียบกับป 2565 พบวา ธุรกิจ MSME รอยละ 41.8 คาดการณภาวะ
เศรษฐกจิจะปรบัตวัดขีึน้ ตามการฟนตวัของเศรษฐกิจและการขยายตัวของการทองเท่ียว อยางไรก็ตาม MSME สวนหนึง่ยงัคง
กงัวลตอปจจยักระทบจากราคาสนิคาและวตัถดุบิ ทีจ่ะสงผลกระทบตอความสามารถในการดําเนนิงานและอาจฉดุกําลงัซือ้ของ
ผูบริโภค โดยสาขาธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา/วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน ไดแก ธุรกิจการเกษตร (กลุมคา 
พันธุไม/ตนไม ฟารมสัตว และไรผัก/ผลไม) การผลิตไมและเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑยาง คาสงวัสดุกอสราง เปนตน จะกังวลตอ
ภาวะตนทุนของธุรกิจในอนาคตและคาดภาวะธุรกิจในป 2566 จะแยลง สวนสาขาธุรกิจที่คาดภาวะธุรกิจจะดีขึ้นในป 2566 
เพราะปจจยัดานการฟนตวัของภาคการทองเทีย่วเปนสาํคญั ไดแก บรกิารสาขาโรงแรม/เกสตเฮาส/บงักะโล การขนสงมวลชน 
(ไมประจําทาง) ผลิตเสื้อผาและสิ่งทอ (กลุมผลิตสินคาพื้นเมือง/ผลิตภัณฑของฝาก) และการทองเที่ยว เปนตน

ปจจัยกระทบทางลบที่ธุรกิจ MSME กังวลมากที่สุดในป 2566 ธุรกิจ MSME สวนใหญกังวลดานการชะลอตัวของ
กาํลงัซือ้/รายได มากที่สุด รองลงมา ราคาสินคา/วัตถุดิบแพง และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น เปนตน ซึ่งปจจัยกระทบ
ดานอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับเพิ่มขึ้นนั้น นอกจากจะสงผลตอธุรกิจที่มีภาระหนี้สิน ผูประกอบการยังกังวลตอผลกระทบ 
ภาระหนี้สินครัวเรือนท่ีจะสงผลตอความสามารถในการใชจายของประชาชน  โดยสวนใหญคาดวาจะสงผลกระทบ 
ตอธุรกิจ รอยละ 1-20 และปจจัยดานราคาสินคา/วัตถุดิบแพง MSME บางรายคาดวาจะไดรับผลกระทบในสัดสวน 
ที่มากกวารอยละ 80

ภาพที่ 9.12 มุมมองของ MSME ตอทิศทางภาวะธุรกิจในป 2566 เทียบกับป 2565

ภาพที่ 9.13 มุมมองของ MSME ตอทิศทางภาวะธุรกิจในป 2566 เทียบกับป 2565

มุมมองของ MSME ตอทิศทางภาระธุรกิจในป 2566 (เทียบกับป 2565)

ภาคการผลิต

ภาคการคา

ภาคการบริการ

ภาคธรุกจิการเกษตร

MSME 2.1% 34.7% 13.5%

13.0%

13.1%

15.0%

2.4%

37.2%

32.5%

33.9%

44.7%

44.7%

42.9%

37.5%

41.8%

32.9%

2.2%

3.0%

1.2%

3.5%

7.9%

10.1%

8.5%

5.2%

16.5%

แยลง แยลงเล็กนอย ทรงตัว ดีขึ้นเล็กนอย ดีขึ้น

ทิศทางแยลง
จากปจจัยกระทบสําคญัของตนทุน
ราคาสินคา/วัตถุดิบ อีกทั้งกังวล  
ตอภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น จาก
การกลบัมาดําเนนิธุรกจิภายหลงั
สถานการณโควิด

ทิศทางดีขึ้น
จากสถานการณดานการจดักจิกรรม
ทางเศรษฐกจิทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
ชวยกระตุนการจับจายใชสอยมากขึน้ 
รวมถงึการทองเทีย่ว ทีผู่ประกอบการ
คาดการณจะมนีกัทองเทีย่วทัง้ในและ
ตางประเทศเพิ่มข้ึน จากแนวโนมการ 
ทองเที่ยวที่ดีตอเนื่องจากป 2565

ทรงตัวตอเนื่อง
แนวโนมราคาสินคา/วัตถดิุบ ทีผั่นผวน
อยูในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุมสินคา
จําเปน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง อาหารสด 
ซึง่ผกผนักบัรายได ทําใหผูประกอบการ
คาดการณการใชจายจะอยูในวงจํากัด 
นอกจากนี้ยังกังวลตอสถานการณ
การเมือง ท่ีจะเลือกตั้งใหมในป 2566

ปจจัยกระทบทางลบที่ธุรกิจ MSME กังวลมากที่สุด ในป 2566
42.2%

32.3%
10.1%

6.3%
5.8%

2.4%
0.3%
0.3%
0.3%

กําลังซื้อและรายไดชะลอตัว
ราคาสินคา/วัตถุดิบแพง

อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น
คาจางแรงงานขั้นตํ่าที่ปรับเพิ่มขึ้น

จํานวนนักทองเที่ยวลดลง
คาเงินบาทออนคา

สงออกไดลดลง
คาไฟฟา

การแขงขันสูง

ปจจยักระทบดานอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัเพิม่ขึน้ นอกจากจะ
สงผลกระทบตอธุรกิจที่มีภาระหนี้สิน  ผูประกอบการยัง
กังวลตอผลกระทบภาระหนีสิ้นครวัเรอืน ทีจ่ะสงผลกระทบ
ตอความสามารถในการใชจายของประชาชน

หมายเหต:ุ ปจัจยักระทบทางลบ เปน็การใหผู้้ประกอบการตอบปจัจยักระทบ 3 ลาํดับแรก พรอ้มระบุสดัสว่นท่ีจะได้รบัผลกระทบ แลว้นาํ
มาคํานวณแบบถ่วงนํ้าหนัก โดยท่ีลาํดับท่ี 1 = 3 คะแนน, ลาํดับท่ี 2 = 2 คะแนน, ลาํดับท่ี 3 = 1 คะแนน และนํามาคิดสดัสว่นท้ังหมด
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ท่ีมา : บทวเิคราะหดั์ชนีความเชื่อมัน่ผู้ประกอบการ (SMESI) ประจาํเดือนตลุาคม 2565

แผนการรับมือของธุรกิจ MSME หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2566 พบวา ธุรกิจ MSME สวนใหญมีแผนรับมือ  
ในดานตนทนุและภาวะคาใชจายมากกวาการเปลีย่นแปลงรูปแบบการดําเนนิธรุกจิ โดยเฉพาะการเพ่ิมมลูคาสินคา/บรกิาร 
ซึง่อาจยงัไมเพยีงพอตอการเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่ธรุกจิ MSME สวนใหญเลือกทีจ่ะปรับเพ่ิมราคาขายสินคา/บรกิาร 
หรือการลดปริมาณการสตอกและการผลิต ในการแกไขปญหาตนทุนที่เพ่ิมขึ้น และการชะลอของคําสั่งซื้อ แตการ   
แกปญหาดวยวิธีการดังกลาว อาจสงผลกระทบทางลบตอ MSME มากกวาเดิม โดยราคาสินคาที่สูงขึ้นยอมกระทบ 
ใหยอดขายชะลอตัวลง MSME จึงควรมีแนวทางตั้งรับแบบอื่น ในที่นี้แนวทางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน  
โดยเนนการสรางมลูคาเพิม่ จะเปนแผนการรบัมอืทีค่วรใหความสาํคัญมากขึน้ แตจากขอมลูการสาํรวจ พบวา ธรุกิจ MSME 
ยังใหความสําคัญกับแนวทางดังกลาวในระดับนอย

ภาพที่ 9.14 แผนการรับมือของธุรกิจ MSME หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2566

สัดสวนที่คาดวาจะสงผลกระทบทางลบตอธุรกิจ

กําลังซื้อและรายไดชะลอตัว

ราคาสินคา/วัตถุดิบแพง

อัตราดอกเบ้ียที่ปรับเพ่ิมขึ้น

คาจางแรงงานขั้นตํ่าที่ปรับเพ่ิมขึ้น

คาเงินบาทออนคา

รอยละ 1-20 รอยละ 21-40 รอยละ 41-60 รอยละ 61-80 รอยละ 100

41.7% 26.9% 26.0% 4.8% 0.6%

34.7% 26.8% 11.2% 8.4% 18.9%

76.1% 15.8%

77.4%

69.2% 18.5%

11.9% 7.1% 3.6%

9.1%
3.0%

2.8%

0.2%

0.4%4.9%

แผนการรับมือของธุรกิจ MSME หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2566

แผนการรบัมอืดานตนทนุและ
ภาวะคาใชจายทีอ่ยูในระดับสงู

56.5%

13.8%

12.0%

9.0%

5.7%

2.0%

1.0%

ปรับราคาขายเพิ่มขึ้น

เปลี่ยนระบบการจางแรงงาน

ลดตนทุนคาใชจายที่ไมจําเปน

ลดปริมาณการสตอก
สินคา/การผลิต

หาแหลงสินคา/
วัตถุดิบที่มีราคาถูกลง

ลดปริมาณสินคาตอหนวย

อื่น ๆ

ลดปริมาณการสตอก
สินคา/การผลิต

เนนการทํากลยุทธทางการตลาด

เปลี่ยนราคาขายสินคา/บริการ

เพิ่มชองทางการขายออนไลน

เนนการสรางความพึงพอใจ/
บริการที่ดีใหกับลูกคา

ปรับขนาดสินคา/บริการ
เพื่อใหลูกคาเขาถึงไดงาย

อื่น ๆ

แผนการรับมือดาน
คําสั่งซื้อที่จะลดลง

แผนการเปลี่ยนแปลง
รปูแบบการดําเนินธรุกจิ

64.4%

20.2%

7.6%

4.8%

1.4%

1.0%

0.7%

เปล่ียน/ขยายตลาดลกูคา

เปล่ียนรูปแบบสนิคา/ผลิตภัณฑ

เพิม่รูปแบบสินคา/ผลติภณัฑ

นําเทคโนโลยีเขามาใช

ปรบัรูปแบบแพคเกจจิง้

31.1%

23.4%

18.7%

15.0%

11.8%

45.3% 33.6% 21.1%
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ส่ิงที่ผูประกอบการ MSME ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2566 ธุรกิจ MSME  
รอยละ 50.7 ตองการใหภาครัฐชวยเหลือในดานการเพิ่มกําลังซ้ือมากที่สุด โดยการออกมาตรการกระตุนการใชจาย 
ในประเทศท่ีครอบคลมุทกุธรุกจิ ในสวนของรปูแบบมาตรการเดมิทีอ่ยากใหมตีอเนือ่งมากทีส่ดุ คอื มาตรการเงนิเยยีวยา
ธุรกิจโดยเพิ่มสาขาธุรกิจที่ไดรับประโยชนเพิ่มอีก โครงการเราชนะ และคนละครึ่ง โดยอยากใหเพิ่มระยะเวลา/เพิ่มวงเงิน

ภาพที่ 9.15 สิ่งที่ MSME ตองการใหภาครัฐชวยเหลือ หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2566

สิ่งที่ MSME ตองการใหภาครัฐชวยเหลือหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในป 2566

มาตรการความชวยเหลือของภาครัฐที่อยากใหมีตอเนื่องในป 2566

มาตรการกระตุนการใชจายในประเทศ
ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ

ควบคุมราคาสินคา/วัตถุดิบ

ควบคุมราคานํ้ามันเชื้อเพลิง

สงเสริมการเขาถึงสินเชื่อสําหรับธุรกิจรายเล็ก

ลดอัตราการเก็บคาสาธารณูปโภค

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู

อื่น ๆ

50.7%

15.2%

7.0%

8.0%

7.6%

6.0%

5.5%

มาตรการเงินเยียวยาธุรกิจ
(เพิ่มสาขาธุรกิจที่ไดรับผลประโยชน)

โครงการเราชนะ

โครงการคนละครึ่ง
(เพิ่มระยะเวลา/เพิ่มวงเงิน)

มาตรการชวยคาไฟฟา

มาตรการลดหยอนภาษี

เงินอุดหนุนคาจางแรงงาน

มาตรการพักชําระหนี้

โครงการเราเที่ยวดวยกัน

31.9%

21.9%

20.6%

9.7%

5.6%

4.1%

3.4%

2.8%

โครงการเราเที่ยวดวยกันเปนมาตรการท่ี
กระตุนคําสั่งซื้อในธุรกิจภาคการทองเที่ยว 
แตสําหรับธุรกิจ MSME บางราย โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่อยูนอกแหลงทองเที่ยวสําคัญ ยัง    
ไมไดรบัผลดีจากโครงการมากเทาทีค่วร  อกี
ทั้งตองเผชิญกับภาวะการแขงขันกับธุรกิจ
รายใหญ

เพิ่มกําลังซื้อ (50.7%)
ลดตนทุน และภาวะคาใชจาย (30.2%)
สงเสริมสภาพคลอง (13.6%)
อื่น ๆ (5.5%)
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ชองทางการติดตอที่ดีที่สุดตอการไดรับขอมูลขาวสารและความชวยเหลือจากภาครัฐ พบวา ธุรกิจ MSME รอยละ 37.7 
ตองการใหสงเจาหนาที่เขามาใหความชวยเหลือหรือใหขอมูลโดยตรงที่สถานประกอบการ รองลงมา คือ แจงขาว 
ตามเพจขาวสาร 

ภาพที่ 9.16 ชองทางการติดตอที่ดีที่สุด ตอการไดรับขอมูลขาวสารและความชวยเหลือจากภาครัฐ

ชองทางการติดตอที่ดีที่สุด ตอการไดรับขอมูลขาวสาร
และความชวยเหลือจากภาครัฐ

มีเจาหนาที่รัฐติดตอโดยตรงที่สถานประกอบการ

แจงตามเพจขาวสาร (โทรทัศน/แพลตฟอรมออนไลน)

ขอความ SMS

แจงผานกลุมตัวแทนธุรกิจ

ติดตอผานเบอรโทรศัพท

จดหมายธรรมดา/จดหมายอิเล็กทรอนิกส

LINE OpenChat

8.7%

7.8%

6.1%

2.5%

1.5%

37.7%

35.7%
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• แนวโนมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ป 2566 
  นายปริญญา เลื่อนชิด  
  prinya@sme.go.th  โทร. 0-2298-3067

• GDP MSME และการคาระหวางประเทศของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
  นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา 
  nattakrit@sme.go.th โทร. 0-2298-3046

• การประมาณการเศรษฐกิจของ MSME 
  นายธนบดี ธนพงญกฤตย 
  thanabodee@sme.go.th โทร. 0-2298-3049

• ดัชนีชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย 
  นายอรรถพล ทองอุน  
  atthapon@sme.go.th โทร. 0-2298-3125

• ดัชนีความเชื่อมั่น 2565 และ ผลการสํารวจความคิดเห็น MSME 
  นางธวชินี พวงนาคพันธุ 
  thawachinee@sme.go.th โทร. 0-2298-3056

• ภาพรวมการจางงาน MSME ในระบบประกันสังคม
  นางสาวตวงพร สิงหโต  
  tuangporn@sme.go.th โทร. 0-2298-3003

• ดัชนีวัดศักยภาพ MSME Scoring 
  นางสาวศุภริน เจริญพานิช 
  suparin@sme.go.th  โทร. 0-2298-3057

ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

คณะผูจัดทําเนื้อหา

ออกแบบและจัดพิมพ : บริษัท วิชั่น พรีเพรส จํากัด
www.visionprepress.com  โทร. 084-723-6912, 02-147-3175-6








