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เกี่ยวกบัรายงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนดนโยบายการเงินท่ีเหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจ จึงริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง 
ธปท. กับภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ (Business Liaison Program) ต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยมีคณะผู้แทนจากทั้ง
ส านักงานใหญ่ และ 3 ส านักงานภาค ได้แก่ ส านักงานภาคเหนือ ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส านักงานภาคใต้ 
ท าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือลงพื้นท่ีเพื่อพบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบธุรกิจในสาขาต่าง ๆ รวมถึงสมาคม องค์กร 
และหน่วยงานของรัฐกว่า 800 แห่งต่อปี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในระยะต่อไป ท้ังในระดับภาพรวมและระดับธุรกิจ 

ธุรกิจท่ีเข้าร่วมโครงการมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 
ข้อมูลที่ได้จึงสะท้อนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงมากที่สุด โดย ธปท. จะประมวลข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบการ ร่วมกับ
ข้อมูลเชิงปริมาณจากเครื่องชี้อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจให้มีความลุ่มลึกและรอบด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และนโยบายด้านอื่น ๆ ของ 
ธปท.  

ภายใต้โครงการนี้ ธปท. ได้จัดท า "รายงานแนวโน้มธุรกิจ" ของประเทศและภูมิภาคเป็นรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่
แก่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. เป็นประจ าในทุกสิ้นเดือนแรกของไตรมาสถัดไป ซึ่ง ธปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงภาวะและแนวโน้มธุรกิจในภาพรวม ทั้งยังช่วยเป็นเสียงสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองของ
ภาคเอกชนต่อการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด้วย

ติดต่อเรา:
เศรษฐกิจภาคกลาง เศรษฐกิจภาคเหนือ
กิ่งกาญจน์ เกษศิริ 0-2283-6190 ก้องภพ ภู่สุวรรณ 0-5393-1112
ศิริพงษ์  ไข่มุก 0-2356-7136 ธนพร ศุภเศรษฐสิริ 0-5393-1142

เศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจภาคใต้
เบญจมาศ โคตรหนองบัว 0-4391-3520 ประจวบ เกลี้ยงเกิด 0-7443-4871
ปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์      0-4391-3546 กฤษณี พิสิฐศุภกุล 0-7443-4895
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สรุปภาพรวมประเทศ
(ผลส ารวจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565)

ภาคธรุกิจมองว่า เศรษฐกจิไทยขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีกอ่น
เป็นผลจากการเปดิประเทศ การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ และมาตรการสนบัสนนุจากภาครฐั ขณะที่ตน้ทนุยงัอยูใ่นระดบัสูง

รายได้ภาคการผลิต*

ขยายตัวจากปีก่อน โดยการผลิตเพื่อ
บริโภคในประเทศขยายตัวตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ทยอยปรับดีขึ้น ส าหรับ
การผลิตเพื่อส่งออกโดยรวมชะลอลง
ตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

36%

* Balance of opinion : ตัวเลขแสดงสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่ารายได้เพิ่มขึ้นลบด้วยสัดส่วนของผู้ที่ตอบว่ารายได้ลดลง เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ

คาดว่าเศรษฐกิจจะปรับดีขึ้น
ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ

62%

ต้นทุนในการท าธุรกิจ

ระบุว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น จากราคา
ปัจจัยการผลิต และค่าขนส่ง

75%

ข้อจ ากัดด้านการแข่งขันที่รุนแรง
จากตลาดในประเทศ

ระบุ ว่ าภ าว ะการ แข่ งขั นที่
รุนแรงในประเทศ เป็นอุปสรรค
ในการด าเนินธุรกิจ

25%

ข้อจ ากัดด้านแรงงาน

ระบุว่าไม่ จ้างงานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวต้องการจ้าง
งานเพิ่ม เพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาค
การท่องเที่ยว

54%

33%

รายได้ภาคการค้า*
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รายได้ภาคบริการ*

88%

หมายเหตุ : เฉดสีอ่อนแสดงข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เฉดสีเข้มและตัวเลขแสดงข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

รายได้ภาคอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง*

ขยายตัวจากปีก่อน ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ เช่นเดียวกับธุรกิจก่อสร้างมี
สัญญาณการลงทุนของภาคเอกชนที่
เพิ่มขึ้น

46%

1 ไตรมาสที่ 4/2565

ขยายตัวจากปีก่อน จากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและเข้าสู่ช่วงเทศกาล รวมถึง
ปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มข้ึน แต่ยังมีปัจจัยฉุดรั้งจากก าลังซ้ือที่
ยังอ่อนแอ

ขยายตัวจากปีก่อน จากจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น ตามการเปิดประเทศ และมาตรการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ



สรุปภาพรวมภมูิภาค
ภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มจากมุมมองของผู้ประกอบการ 

(เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน)

ไตรมาสท่ี 4/2565 ไตรมาสท่ี 1/2566

ภาพรวมประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

หดตัวมาก ทรงตัว ขยายตัวมาก หดตัวมาก ทรงตัว ขยายตัวมาก

ที่มา : ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 จ านวน 163 ราย

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

เรื่องเด่นในแต่ละภูมิภาคไตรมาสที่ 4 ปี 2565

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือธุรกิจโดยรวมฟื ้นตัวดีต่อเนื ่อง จากการจัด
กิจกรรมกระตุ ้นการท่องเที ่ยวในหลายพื ้นที่ 
การม ีว ันหย ุดราชการพ ิเศษ  และการเป ิด
เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจภาคบริการและการค้า

ธุรกิจโดยรวมขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน  โดยภาคบริการ
และการค้า ได้รับอานิสงส์จาก การเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
และการเปิดประเทศที่ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่ม
มากขึ้น เช่นเดียวกับภาคการผลิตที่ปรับดีขึ้น ตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ทยอยกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ต้นทุน
ยังอยู ่ในระดับสูง ขณะที่การส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาท าได้
จ ากัด ส่งผลให้ก าไรของธุรกิจลดลง 

ธุรกิจโดยรวมขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการฟ้ืนตัว
ของธุรกิจการท่องเที่ยวซ่ึงเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจากจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เข้ามาต่อเนื่อง  ส่งผลให้การใช้จ่าย
กลับมาคึกคักมากขึ้น ส าหรับธุรกิจการผลิตและส่งออก หดตัว
จากค าสั่งซ้ือของประเทศคู่ค้าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโดยรวมยังเผชิญปัจจัยกดดัน
จากต้นทุนที่ยังเพิ่มขึ้น

ธ ุรก ิจโดยรวมปร ับด ีขึ ้นต ่อเนื ่อง  ตาม
การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับ
ความเชื ่อมั ่นที ่ปรับดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนที่อยู่
ในระด ับส ูง  ประกอบก ับก าล ัง ซื ้อที ่ย ัง
อ่อนแอ และแรงกดดันจากภาวะแข่งขันที่สูง 



และเม็ดเงินกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐที ่ทยอยลดลงยังคง
กดดันการบริโภคของลูกค้ากลุ่มก าลังซื้อเปราะบาง ด้าน
ยอดขายยานยนต์ขยายตัวชะลอลง แม้ว่าปัญหาการส่ง
มอบรถจะทุเลาลง แต่ก าลังซื้อของลูกค้าลดลง และบางส่วน
ชะลอการซื้อเพื่อรอ สคบ. บังคับใช้เพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ
ใหม่ ขณะที่ลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้น้อยที่ขอสินเชื่อรถยนต์เชิง
พาณิชย์เพื ่อการขนส่งส ินค้า และรถยนต์ Eco car ถูก
ปฏิเสธสินเชื่อเช่าซื้อสูงขึ้น ส าหรับยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายและ
บางส่วนชะลอการซื้อเพื่อรอใช้จ่ายตามมาตรการช้อปดีมี
คืนในช่วงต้นปี 2566

ภาคการผลิตและการส่งออก
ธุรกิจการผลิตและส่งออกหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน
และไตรมาสก่อน จากธุรกิจผลิตสินค้าฟุ ่มเฟือย อาทิ 
เพชรพลอย เครื่องแต่งกายและเซรามิก หดตัวมากจาก
ค าสั่งซื้อที่ลดลง และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัว
ตามค าสั่งซื ้อที ่ลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ประกอบกับลูกค้าบางรายสต็อกสินค้าไว้มากเพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนชิปในช่วงต้นปี 2565 นอกจากนี้ธุรกิจผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูปหดตัวจากวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น้ าท่วมในช่วงปลายเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 
อย่างไรก็ดี ด้านอุปสงค์ยังคงมีตามความต้องการจากคู่ค้า
ซึ ่ง เป ็นผลจากวิกฤติขาดแคลนอาหารในต่างประ เทศ  
ส าหรับธุรกิจผลิตเครื่องดื่มหดตัวจากปัจจัยชั่วคราวตาม
การหยุดสายการผลิตเพื่อติดต้ังเครื่องจักรในบางราย 

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนและไตรมาสก่อน โดยเฉพาะบ้านแนวราบราคาต้ังแต่ 
3 ล้านบาทขึ้นไป ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยลูกค้าส่วนใหญ่ท่ีได้รับสินเชื่อจะ
เป็นกลุ่มรายได้ประจ าหรือเจ้าของกิจการที่มีฐานะมั่นคง 
ขณะที่สถาบันการเงินจะค่อนข้างเข้มงวดในการพิจารณา
สินเชื่อให้แก่กลุ่มอาชีพอิสระ ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เริ่มเห็นการก่อสร้างโรงแรม ร้านอาหาร และอาคารพาณิชย์
ซึ่งเป็นโครงการเดิมกลับมาก่อสร้างอีกครั้งตามความเชื่อม่ัน
ที่ปรับดีขึ้น หลังจากชะลอไปในช่วงก่อนหน้า

ภาวะธรุกิจในภาคเหนือ
ภาวะธุรกิจภาคเหนือในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน ตามการฟื้นตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
ได้รับผลดีจากการจัดกิจกรรมกระ ตุ้นการท่องเที่ ยว 
การมีวันหยุดราชการพิเศษ และการเปิดเที่ยวบินตรงเพิ่มขึ้น 
ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่ม
บ้านแนวราบราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิต
เพื ่อส ่งออกหดต ัวจากอุปสงค ์โลกที ่ช ะลอลง รวมทั ้ง
การบริโภคยังฟื ้นตัวได้ไม่มากนัก เนื ่องจากมาตรการ
กระตุ้นจากภาครัฐน้อยลง ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง และ
ผู้บริโภคบางส่วนเลื่อนการซื้อยานยนต์ เพื่อรอการบังคับใช้
เพดานดอกเบี ้ยเช่าซื ้อใหม่ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขณะที่บางส่วนเลื่อนการใช้จ่ายไป
ในช่วงต้นปี 2566 ตามมาตรการช้อปดีมีคืน 

ภาคบริการและการท่องเที่ยว
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้นจากระยะ
เดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน จากการจัดกิจกรรมกระตุ้น
การท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ การมีวันหยุดราชการพิเศษ 
ท า ให ้น ักท ่องเที ่ยว ไทยเพิ ่มขึ ้นมากและกระจายตัว ใน
หลายจังหวัด อาทิ เช ียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ เช ียงราย 
สอดคล้องกับปริมาณรถยนต์ที ่เด ินทางเข ้ามาในพื ้นที่
ภาค เหน ือมากขึ ้น  โดย เฉพาะ เด ือนธ ันวาคม 2565
นอกจากนี้ การเปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 
เช่น ไต้หวัน สปป. ลาว ฮ่องกง รวมทั้งการขยายระยะเวลา
วีซ่าท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาใน
ภาค เ หน ือมากขึ ้น  โ ดยส ่ว น ใหญ ่เ ป ็นน ักท ่อ ง เ ที ่ย ว
ชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ และยุโรป อย่างไรก็ตาม
จ านวนเที ่ยวบินทั ้งในประเทศและต่างประเทศยังกลับมา
ให้บริการได้ไม่เต็มที่ ท าให้ในช่วงเทศกาลจ านวนเที่ยวบิน
ไม่เพียงพอและราคาสูง ด้านธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิง
ปรับดีขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการมากขึ้น

ภาคการค้าและการบริโภค
ธุรกิจการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนและไตรมาส
ก่อน ตามภาคการท่องเที่ยว ท าให้ยอดขายสินค้าอุปโภค
บริโภคปรับดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 
การบริโภคฟื้นตัวได้จ ากัดจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง

ภาวะและแนวโน้มธุรกิจ
ภาคเหนือ
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การลงทุนของภาคธุรกิจ
การลงทุนปรับเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ตามธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก
โดยเฉพาะธุรกิจผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและชิ้นส่วน
อิ เ ล็ กทรอนิกส์  บางรายลงทุ น เครื่ อ งจั กร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและขยายก าลังการผลิต ธุรกิจการค้า
มีการลงทุนขยายโกดังสินค้า โชว์รูมรถยนต์ รวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มีแผนเปิดโครงการใหม่ โดยเฉพาะบ้าน
แนวราบจากกลุ่มผู้ประกอบการส่วนกลาง ด้านธุรกิจโรงแรม
และบริการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมระดับกลาง 
ในพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ดอยสกาด อ าเภอปัว และ
หมู่บ้านสะปัน อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นอกจากนี้ ธุรกิจ
หลายรายทั้งภาคการผลิตและการค้าอยู่ระหว่างลงทุน
ด้านพลังงานทดแทน เช่น แผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟ
ในระยะยาว และสนับสนุนทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

การจ้างงาน 
การจ้างงานปรับดีขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและไตรมาส
ก่อน โดยการจ้างงานที่ เพิ่มขึ้นมาจากภาคบริการและ
การท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งยังไม่เพียงพอเนื่องจากโรงแรม
หลายแห่งกลับมาเปิดด าเนินการพร้อม ๆ กัน ท าให้ธุรกิจ
เผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานชั่วคราว ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันด้านค่าจ้างเพื่อดึงดูดแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลน 
เช่น พนักงานที่มีทักษะด้านภาษา แม่บ้ าน และพบว่า
หลายธุรกิจเริ่มมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงาน
ส่วนหนึ่งย้ายเข้าสู่ภาคบริการ ขณะที่การจ้างงานในธุรกิจ
การค้า และอสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้างทรงตัว 
แต่ขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เนื่องจากบางส่วนหันไป
ประกอบอาชีพอื่นในภาคบริการทั้งในพื้นที่และเดินทางเข้าไป
ท างานในส่วนกลาง ส าหรับการจ้างงานในภาคการผลิต
ชะลอลง ตามค าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่ลดลง ท าให้ธุรกิจ
บางรายชะลอการจ้างงานใหม่ หรือปรับลดการจ้างงานลง 
อีกทั้งธุรกิจยังเผชิญอัตราการออกจากงานสูง (Turnover)
ในต าแหน่งงานทักษะพื้นฐาน เช่น พนักงานยกของ และ
พนักงานขับรถ เป็นต้น

ต้นทุนและราคา 
ต้นทุนของธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและ
ไตรมาสก่อน ตามราคาวัตถุดิบและราคาพลังงานที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง ยกเว้นในกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคา
วัตถุดิบหลักปรับลดลง เช่น ชิป  อะลูมิเนียม และทองแดง 
รวมถึงค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ตามการปรับค่าแรงขั้นต่ าในเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ปรับขึ้นราคาได้ เนื่องจากก าลังซื้อยังอยู่ในระดับต่ า

และการแข่งขันสูงมีเพียงธุรกิจผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 
เครื่องประดับ และโรงแรมที่สามารถปรับขึ้นราคาได้บ้าง 
นอกจากนี้ บางธุรกิจที่ผลิตสินค้าที่ทางการควบคุมราคาได้
ยื่นขออนุญาตและปรับราคาไปแล้วต้ังแต่ปลายไตรมาส 3 ท าให้
โดยรวมการปรับขึ้นราคาในช่วงไตรมาส 4 มีน้อยลง โดยหาก
ยอดขายเริ่มลดลง ผู้ผลิตจะจัดรายการส่งเสริมการขายแทน
การลดราคา 

แนวโน้ม และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจใน
ระยะถัดไป
แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน 
โดยธุรกิจท่องเที่ยวและบริการคาดว่าจะปรับดีขึ้นจากทั้ง
นักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจีนที่จะทยอยเพิ่มขึ้นตาม
การเปิดประเทศของจีน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยม
เดินทางด้วยตนเอง (Free Independent Travelers: FIT) ด้าน
ธุรกิจการค้าคาดว่าจะปรับดีขึ้นจากการฟื้นตัวต่อเนื่องของ
ภาคท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับผลดีจากมาตรการช้อปดีมีคืน 
การเลื่อนซื้อยานยนต์มาจากช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ประกอบ
กับปัญหาการส่งมอบรถเริ่มคลี่คลาย ท าให้มีการใช้จ่าย
เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง มาตรการ
กระตุ้นจากภาครัฐที่น้อยลง และความเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มรถจักรยานยนต์ จะเป็นปัจจัยฉุดรั้งใน
ระยะต่อไป ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะขยายตัว
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้น และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน ด้านธุรกิจการผลิตคาดว่าจะขยายตัว
เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน อาทิ การผลิตเครื่องดื่มคาดว่า
ขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว ธุรกิจ
ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวได้ตามผลผลิตเกษตรที่จะ
เข้าสู่โรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิต
สินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เซรามิก เครื่องแต่งกาย เพชรพลอย 
คาดว่าหดตัวจากความต้องการลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว
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ภาวะธรุกิจในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
ภาวะธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่ 4 ปี 2565
ขยายตัวจากระยะ เดียวกันปีก่อน  และ ไตรมาสก่อน 
ตามความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้น ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สามารถด าเนินการได้มากขึ้น หลังการเปิดประเทศเต็ม
รูปแบบ โดยเฉพาะธุรกิจการค้า บริการและการท่องเที่ยว 
ขยายตัวตามการใช้จ่ายของประชาชนที่มากขึ้นโดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลปลายปี ท าให้ธุรกิจการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มขยายตัว ด้านการผลิตเพื่อ
ส่งออก อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตัวตามอุปสงค์ของ
ประเทศคู่ค้าที่มีต่อเนื่อง ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ขยายตัวเล็กน้อย จากความต้องการซื้อในกลุ่มผู้มีรายได้
ประจ า และอานิสงส์จากมาตรการลดค่าโอน/จดจ านอง และ 
LTV อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของธุรกิจในระยะต่อไปยังมี
แรงกดดันจากต้นทุนการผลิต ภาวะค่าครองชีพที่อยู่
ในระดับสูง และก าลังซื้อที่ยังเปราะบาง 

ภาคการค้าและการบริโภค
ธุรกิจการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนและไตรมาส
ก่อน โดยยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว ตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการได้มากขึ้น ส่งผลให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ประกอบกับมีค าสั่งซื้อที่
เพิ่มข้ึนในช่วงเทศกาลปลายปี รวมทั้งยังได้รับแรงส่งบางส่วน
จากมาตรการภาครัฐในช่วงต้นไตรมาส ส่วนยอดขาย
ยานยนต์ทรงตัว ตามยอดขายรถกลุ่มราคาระดับบน และรถ
เก๋งขนาดเล็กบางรุ่น เนื่องจากลูกค้ามีความกังวลในการผ่อน
ช าระ และบางส่วนชะลอซื้อเพื่อรอประกาศสัญญาเช่าซื้อรถ 
ของ สคบ. ที่บังคับใช้ในเดือนมกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม 
รายได้จากศูนย์บริการรถยนต์ยังขยายตัวดี ต่อเนื่อง 
ส่วนยอดขายอุปกรณ์และเครื่องจักรทางการเกษตรทรงตัว
แม้รายได้เกษตรกรปรับดีขึ้น ส่วนหน่ึงเนื่องจากเกษตรกรบาง
กลุ่มประสบภัยน้ าท่วม ท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึ้น ด้านยอดขายวัสดุก่อสร้างขยายตัว ตามงาน
ก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มข้ึน รวมกับการซ่อมแซม
บ้านเรือนหลังสถานการณ์น้ าท่วมคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม 
ค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดัน
ก าลังซื้อและการพิจารณาสินเชื่อในระยะต่อไป 

ภาวะและแนวโน้มธุรกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคการผลิตและการส่งออก
ธุรกิจการผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนและขยายตัว
เล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศขยายตัวจากการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเป็นส าคัญ
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
ขยาย ตัวตามความต้องการดู แลผู้ สู งอายุที่ เพิ่ มขึ้ น
ด้านการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัว ตามหมวดการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปซึ่งขยายตัวจากท้ังปัจจัยด้านราคาและผลผลิต 
ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าท่ีมีมากข้ึน จากวิกฤตขาดแคลน
อาหารในต่างประเทศ สะท้อนจากค าสั่งซื้อล่วงหน้าที่มีอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  ก า รผลิ ตชิ้ น ส่ ว นยานยน ต์ ขยาย ตัว จาก
ความต้องการของประเทศคู่ค้า และการกลับมาผลิตรถยนต์
ได้เพิ่มข้ึนจากปัญหาขาดแคลนชิปที่ทยอยคลี่คลาย กอปรกับ
บางส่วนผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า 
ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง จากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่
แผ่วลงตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวโดยเฉพาะในตลาดหลัก 
อาทิ สหรัฐฯ และยุโรป ด้านการผลิตรองเท้าขยายตัว
ตามอานิสงส์การโยกค าสั่งซื้อจาก เวียดนาม กัมพูชา 
และบังคลาเทศ  จากสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศ
ดังกล่าวที่ยังไม่คลี่คลาย

ภาคบริการและการท่องเที่ยว
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวขยายตัวจากระยะ เดียวกัน
ปีก่อนและไตรมาสก่อน  ตามการฟื้นตัวหลังเปิดประเทศ 
โดยปรับดีขึ้นทั้งกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร ตามกิจกรรมที่
กลับมาจัด ได้มากขึ้ น  อาทิ  การจัดกิจกรรมกระ ตุ้น
การท่องเที่ยว งานเทศกาลประเพณีออกพรรษา งานประชุม 
สัมมนาและงานแ ต่งงานที่ เพิ่ มขึ้ น  สะท้อนจากอัตรา
การเข้าพักในธุรกิจโรงแรมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม อาทิ  จังหวัด
นครราชสีมา นครพนม บึงกาฬ และบุรีรัมย์ ประกอบกับมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดหนองคายมากขึ้น เพื่อไป
เที่ยว สปป. ลาว ผ่านรถไฟจีน-ลาว ด้านนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเริ่มเห็นสัญญาณทยอยฟื้นตัว แต่ยังต่ ากว่าระดับ
ก่อนCOVID-19 เช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิง
ที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
บันเทิงในกลุ่มเมืองใหญ่ สอดคล้องกับธุรกิจรถทัวร์ที่เพิ่มข้ึน
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จากกลุ ่มนักท่องเที ่ยวไทยไปยัง สปป. ลาว ขณะที ่กลุ ่ม
ธุรกิจรถตู้ได้รับผลดีจากกลุ่มประชุมสัมมนาที่นิยมเช่ารถตู้
เป ็นหมู ่คณะ  และกลุ ่มท าบ ุญในเทศกาลออกพรรษา 
ด้านธุรกิจขนส่งสินค้าปรับดีขึ้น เนื ่องจากเป็นช่วงสินค้า
เกษตรออกสู่ตลาด รวมทั้งการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 
และสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี เพื่อรองรับ
เทศกาล และการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังสถานการณ์
น้ าท่วมคลี่คลาย

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนและไตรมาสก่อน ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่
ดีขึ ้น และอานิสงส์จากมาตรการลดค่าโอน/จดจ านอง 
และ LTV โดยลูกค้าเป็นกลุ่มรายได้ประจ าที่ยังมีก าลังซื ้อ 
ซึ่งนิยมซื้อบ้านในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ แนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ที่อยู่อาศัยใน
ภาพรวมมากนัก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ยังคงได้รับแรงกดดันจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ยังอยู่ใน
ระดับสูง ผู้ประกอบการบางรายปรับตัวโดยลดขนาดบ้าน
ให้เล็กลงแทนการปรับราคา ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ปรับดีขึ้น จากการทยอยเปิดโครงการใหม่ของภาคเอกชน
รวมทั ้งโครงการภาครัฐ ท าให้มีการขาดแคลนแรงงาน
โดย เฉพาะช ่างฝ ีม ือ   ส ่งผลกระทบ ให ้การก ่อสร ้า ง
บางโครงการล่าช ้า ด้านพื ้นที ่ให้เช ่าและตลาดนัดดีขึ ้น
ต่อเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ด าเนินการได้มากขึ้น
เป็นล าดับ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถกลับมาจัดเก็บ
ค่าเช่าได้ตามอัตราปกติมากขึ้น

การลงทุนของภาคธุรกิจ
การลงทุนขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อนและ
ไตรมาสก่อน โดยธุรกิจผลิตบางส่วนมีการลงทุนในโรงงาน
และเครื่องจักรใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ Onboard Charger ใน
รถยนต์ไฟฟ้า โรงสีลงทุนในเครื่องอบข้าว/ระบบก าจัดฝุ่น 
โรงงานผลิตเบเกอรี่ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายตลาด และ
โรงงานผลิตสิ่งทอ ขยายก าลังการผลิต ด้านผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ลงทุนเพิ่ม จากทั้งผู้ประกอบการในท้องถิ่น
และส่วนกลางที่ลงทุนเปิดโครงการใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บ้านแนวราบ  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการค้าและบริการ ชะลอ
การลงทุน เนื่องจากความกังวลต่อภาวะต้นทุนที่อยู่ ใน
ระดับสูง โดยผู้ประกอบการการค้าปรับตัวโดยการสร้าง
เครือข่ายร้านค้า และเน้นท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

การจ้างงาน
การจ้างงานทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน และไตรมาสก่อน 
หลังจากเร่งเปิดรับสมัครงานในช่วงก่อนหน้า ตามการเปิด
ประเทศ  โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการ นอกจากนี้ 
ธ ุรกิจโดยรวมยัง เผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานที ่ม ีทักษะ ช ่างฝีม ือ พนักงานบัญชี 
พนักงาน IT พนักงานขับรถในกลุ่มธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร   
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางรายปรับตัวโดยน าระบบอัตโนมัติ
มาใช้มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทน อาทิ ค่าท างาน
ล่วงเวลา หรือผลตอบแทนจูงใจอื่น ๆ เมื่อพนักงานท างาน
ได้ตามเป้าหมาย

ต้นทุนและราคา
ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน และไตรมาส
ก่อน จากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าไฟฟ้า 
ภาคธุรกิจส่งผ่านต้นทุนได้บางส่วน โดยธุรกิจส่วนใหญ่ปรับ
ขึ้นราคาได้เท่ากับหรือน้อยลงกว่าไตรมาสก่อน เนื่องจาก
ภาวะการแข่งขันสูงและแรงกดดันด้านก าลังซื้อที่ยังเปราะบาง  
ผู้ประกอบการจึงปรับตัว โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น อาทิ 
วัสดุสิ้นเปลือง และปรับลดคุณภาพวัตถุดิบ ขณะที่ธุรกิจ
ขนส่งสินค้าปรับขึ้นราคาได้มากกว่าไตรมาสก่อน เนื่องจาก
เป็นช่วงผลผลิตสินค้าเกษตรทยอยออกสู่ตลาด ท าให้
ผู้ประกอบการมีอ านาจในการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคามาก
ขึ้น 

แนวโน้ม และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจใน
ระยะถัดไป
แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน และขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน 
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาด าเนินการได้มากขึ้น 
ส่งผลดีต่อภาคบริการ และธุรกิจการผลิตในประเทศ 
โดยเฉพาะการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งขยายตัวตาม
ความเชื่อมั่นในการออกมารับประทานอาหารนอกบ้านมาก
ขึ้น ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะขยายตัว ตามบ้านที่
เริ่มสร้างเสร็จและทยอยส่งมอบ สอดคล้องกับความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น ขณะที่ธุรกิจการค้า ทรงตัว จากเม็ด
เงินกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐที่ทยอยลดลงยังคงกดดันการ
บริโภค แม้จะได้รับผลดีบางส่วนจากมาตรการช้อปดีมีคืน 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโดยรวมยังมีแรงกดดันจากต้นทุนที่สูง 
ก าลังซื้อที่ยังเปราะบาง และเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวชะลอลง
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ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ อาทิ โรงแรม 
ร้านอาหาร และการขนส่งผู้โดยสารปรับดีขึ้นจากระยะเดียวกัน
ของปีก่อน โดยธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องแต่ยังกระจุกตัวในจังหวัดท่องเที่ยวส าคัญ และโรงแรม
ระดับ 4-5 ดาวขึ้นไป  ในขณะที่ธุรกิจสายการบินได้ปรับเพิ่ม
ความถี่ ของ เที่ ยวบิ น  ซึ่ งอุ ปสงค์ ที่ ปรั บดี ขึ้ นส่ งผลให้
ผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนมายังราคาสินค้าและบริการได้
มากขึ้น อาทิ สายการบินปรับขึ้นราคาต๋ัวเครื่องบินในชั้นธุรกิจ
และชั้นเฟิร์สคลาสเกือบเท่าตัว ขณะที่ชั้นประหยัดปรับราคา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 และโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ส่วนหนึ่งได้
ปรับขึ้นราคาห้องพักมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อน 
COVID-19 แล้ว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นธุรกิจท่องเที่ยวยังมี
ความเสี่ยงประสบปัญหาคอขวดในการให้บริการ (Supply
Bottleneck) จากจ านวนเที่ยวบินที่มีจ ากัดเนื่องจากระยะเวลา
รอซ่อมบ ารุงและอะไหล่ที่นาน รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานให้บริการ
ภาคพื้น และเจ้าหน้าที่โบกเครื่องบิน รวมถึงพนักงานโรงแรม 
โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่ถูกแย่งแรงงานจากโรงแรม
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีแรงจูงใจจากการได้รับService Charge
ที่สูงกว่า ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าเติบโตชะลอลงจากปีก่อน 
ตามการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ชะลอลง หลังจาก
ประชาชนออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น และผู้ประกอบการมี
การลดโปรโมชั่นลง 

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทรงตัวจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนและไตรมาสก่อน โดยบ้านแนวราบ และคอนโดระดับ
กลาง-บน ยังเป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่คอนโดราคา
ต่ ากว่า 1.5 ล้านบาท ยังคงฟื้นตัวได้ช้า ทั้งนี้ ผลจากดอกเบี้ยที่
ปรับสูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจชะลอการซื้อที่อยู่
อาศัยออกไป ด้านอุปสงค์ของนักลงทุนต่างชาติเริ่มฟื้นตัว 
ส าหรับธุรกิจก่อสร้างเริ่ มเห็นสัญญาณการลงทุนของ
ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสัญญาก่อสร้างโรงงานจาก      
นักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่โครงการก่อสร้างภาครัฐลดลง 
เนื่องจากมีการทบทวนการใช้งบประมาณตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน จึงท าให้หลายโครงการถูกเลื่อนออกไป หรือถูกลด
ขนาดลง นอกจากนี้  ผู้รับเหมาก่อสร้างภาครัฐยังเผชิญกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และปัญหาราคากลางไม่สอดคล้องกับต้นทุน

ภาวะธุรกิจในภาคกลาง
ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 โดยรวมขยายตัว
จากระยะเดียวกันปีก่อน และขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน 
ในเกือบทุกภาคธุรกิจตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอย
กลับมาเป็นปกติ และจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ิเพิ่มขึ้นจาก
การเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจในภาคบริการ
การท่ อง เที่ ยว  และภาคการค้ า  ขณะที่ ธุ รกิ จ ในภาค
การผลิตขยายตัวได้ เล็กน้อยจากการบริโภคในประเทศ 
ท่ามกลางการส่งออกที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่
เผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งวัตถุดิบ ค่าแรงขั้นต่ าและ
ราคาพลังงาน แต่ไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนที่ เพิ่มขึ้นไปยัง
ผู้บริโภคได้ทั้งหมด จากก าลังซื้อที่ยังคงเปราะบาง ท าให้อัตรา
ก าไรสุทธิของธุรกิจส่วนใหญ่ลดลง ทั้งนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้วิธี
บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับการ
ลงทุนและการจ้างงานดีขึ้นเล็กน้อยในภาคบริการและการค้า
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในขณะที่ภาคการผลิตยังคงทรงตัว
จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า

ภาคการผลิตและส่งออก
ธุรกิจภาคการผลิตขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน
แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยการผลิตเพื่อบริ โภค
ภายในประเทศขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยปรับ
ดีขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ส่งผลให้
ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มมียอดขายเพิ่มขึ้น ส าหรับการ
ผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก โ ดย รวมช ะ ลอล งตาม เ ศ รษฐกิ จ
คู่ค้า โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ธุรกิจผลิตโลหะและเหล็ก 
ปิโตรเคมี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เตาอบ เครื่องแต่งกายและสิ่ง
ทอ เครื่องประดับและอัญมณี อย่างไรก็ตาม ยังมีบางธุรกิจที่
ส่งออกได้มากขึ้น อาทิ ธุรกิจผลิตอาหารบางรายสามารถเปิด
ตลาดตะวันออกกลางได้เพิ่มเติม ซึ่งช่วยชดเชยอุปสงค์จาก
สหรัฐฯ และยุโรปที่เริ่มชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ

ภาคบริการและการท่องเที่ยว
ธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนและไตรมาสก่อน จากอานิสงส์ช่วงฤดูท่องเที่ยว ท าให้
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ประกอบกับยังมีผลของ
มาตรการภาครัฐที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่าน
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ในช่วงต้นไตรมาส 

ภาวะและแนวโน้มธุรกิจ
ภาคกลาง
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ภาคการค้าและการบริโภค
ธุรกิจภาคการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนและ
ไตรมาสก่อน จากการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและการเข้าสู่ช่วง
เทศกาลปีใหม่ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มเครื่องส าอาง เสื้อผ้า และอาหาร 
อย่างไรก็ตาม ยอดขายสินค้าอุปโภค สินค้าเกี่ยวกับบ้าน และ
ของตกแต่งค่อนข้างทรงตัว ผู้ประกอบการให้ข้อสังเกตว่า 
การจัดโปรโมชั่นช่วยกระตุ้นยอดขายได้น้อยกว่าปกติ 
โดยลูกค้าจะซื้อสินค้าเท่าที่จ าเป็น สะท้อนก าลังซื้อที่ยังคง
อ่อนแอ โดยเฉพาะในสินค้าที่ไม่ใช่กลุ่มพรีเมียมส าหรับผู้มี
ก าลังซื้อสูง

การลงทุนของภาคธุรกิจ
การลงทุนขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อนและ
ไตรมาสก่อน โดยธุรกิจในภาคการค้าและบริการ อาทิ 
ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และร้านอาหาร มีการลงทุน
ปรับปรุงสาขาเดิมที่มีอยู่ และขยายการลงทุนเปิดสาขาเพิ่มเติม
ในท าเลที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ รวมถึงหัวเมืองในจังหวัด
ใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเป็นปกติ 
ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการลงทุนปรับปรุง
กิจการ เช่น  การปรับปรุงห้องพักและสถานที่จัดประชุมใน
โรงแรม การซ่อมบ ารุงเครื่องบิน ส าหรับธุรกิจในภาคการผลิต
ลงทุนเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรในสายการผลิตเป็น
ส่วนใหญ่  ไม่มี แผนขยายการลงทุนเพิ่มเติม เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน
โดยธุรกิจบางรายเลือกใช้วิธีจ้างบริษัทอ่ืนในลักษณะสัญญา
จ้างชั่วคราว (Outsource) เพื่อผลิตสินค้าภายใต้การควบคุม
ของธุรกิจในกรณีที่ได้รับค าสั่งซื้อจากคู่ค้าเพิ่มขึ้นเป็นครั้ง
คราว อย่างไรก็ดี เริ่มเห็นการลงทุนจากต่างประเทศกลับเข้ามา 
หลังจากชะงักไปในช่วง COVID-19 ได้แก่ กลุ่มศูนย์ข้อมูล 
(Data center) บริการสุขภาพ (Healthcare) และผู้ผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้า 

การจ้างงาน
การจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน 
และไตรมาสก่อน จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
ภาคการค้าเป็นส าคัญ เพื่อรองรับในช่วงฤดูท่องเที่ยว และการ
ขยายสาขาในภาคการค้า โดยธุรกิจโรงแรมมีความต้องการจ้าง
พนักงานเพิ่มทั้งแบบประจ าและชั่วคราว แต่ยังคงเผชิญปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน ท าให้ต้องจ่ายค่าจ้างสูงขึ้นเพื่อดึงดูดแรงงานที่
มีทักษะ รวมถึงมีการจ้างนักศึกษาฝึกงานและแรงงานต่างด้าว
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผู้ประกอบการเสนอให้ภาครัฐ

ท า MOU กับประเทศในอาเซียน  และปรับปรุงกฎเกณฑ์
การจ้างแรงงานต่างชาติให้ง่ายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ขณะที่ธุรกิจในภาคการผลิตส่วนใหญ่ไม่มีแผนจ้างงาน
เพิ่มหรือจ้างทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออก แต่จะใช้วิธีจ้าง
พนักงานสัญญาจ้างเพิ่มเติมเมื่อมีค าสั่งซื้อมากขึ้น รวมถึง
ลงทุนในระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจภาคการผลิตบางส่วนมีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะ เช่น แรงงานท่ีมีความรู้ทางด้าน IT และแรงงานต่างด้าว
ที่ตัดแต่งเนื้อสัตว์ในธุรกิจผลิตอาหาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงจาก
ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
ต้นปี 2566 เนื่องจากความเข้มงวดและระยะเวลาด าเนินการ
ด้านเอกสารที่ประเทศต้นทางเพิ่มขึ้น อีกทั้งแรงงานที่อยู่ใน
ไทยบางส่วนใกล้ครบก าหนดระยะเวลาท างาน ท าให้กลุ่มที่
กลับไปต่อเอกสารอาจไม่กลับมาหรือใช้เวลากลับมานานขึ้น

ต้นทุนและราคา
ต้นทุนโดยรวมของทุกภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนและไตรมาสก่อน  ตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการ
อ่อนค่าของเงินบาทท าให้ราคาวัตถุดิบน าเข้าสูงขึ้น นอกจากน้ี 
ราคาน้ ามันในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าขนส่งทยอย
ปรับขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าจ้างขั้นต่ า 
ขณะเดียวกันการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคายังจ ากัดเนื่องจาก
ก าลั งซื้ อของผู้ บริ โภคยั งคงเปราะบาง อย่ างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการได้ปรับขึ้นราคาสินค้าบางส่วนไปบ้างแล้ว เช่น 
รถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรุ่น  ต๋ัวเครื่องบิน 
ราคาห้องพักและอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการปรับลด
โปรโมชั่นในสินค้าที่ปรับราคาได้ยาก และเน้นบริหารจัดการ
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรักษาอัตราก าไรของ
ธุรกิจ

แนวโน้มและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจใน
ระยะถัดไป
แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน และขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
โดยภาคบริการและการค้าคาดว่าจะขยายตัว จากจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจีนประกาศเปิด
ประเทศ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ในขณะที่
ภาคการผลิตคาดว่าหดตัว ตามค าสั่งซื้อต่างประเทศที่มี
แนวโน้มชะลอลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจยังมีแรงกดดันจากต้นทุนราคาพลังงานและวัตถุดิบที่สูง 
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และ ก าลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศที่
ยังเปราะบาง
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ธุรกิจห้างสรรพสินค้ามีรายได้เติบโตเกือบ 2 เท่าจากระยะ
เดียวกันปีก่อน ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว 
แต่ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่าย สะท้อนจากสินค้าที่
ไม่จ าเป็น อาทิ เสื้อผ้า เติบโตน้อยกว่าหมวดอาหาร ผู้บริโภค
ซื้อสินค้าในชีวิตประจ าวันเท่าที่จ าเป็นและซื้อถ่ีขึ้น เป็นผลจาก
ปัจจัยด้านค่าครองชีพที่อยู่ ในระดับสูง ด้านยานยนต์
ขยายตัวตามความต้องการจากกลุ่มอาชีพค้าขายและ
ภาคบริการที่มีรายได้ดีขึ้น และจากธุรกิจรถเช่าในพื้นที่
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับการส่งมอบรถที่ เพิ่มขึ้น แต่ยังมี
ปัจจัยกดดันจากการชะลอซื้อ เพื่อรอท าสัญญาเช่าซื้อ
ภายใต้ประกาศ สคบ. ฉบับใหม่ที่จะมีผลต้นปี 2566 โดยเห็น
ผลกระทบท้ังในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และรายได้
เกษตรกรที่ลดลงจากช่วงก่อนหน้า ส าหรับการค้าวัสดุ
ก่อสร้ างขยายตัวตามการก่อสร้ างที่ อยู่ อ าศัย  แล ะ
การปรับปรุงกิจการในภาคบริการ

ภาคการผลิตและการส่งออก 
ธุรกิจการผลิตและส่งออกหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนและ
ไตรมาสก่อนจากทุกธุรกิจยกเว้นน้ ามันปาล์มดิบ โดยธุรกิจ
ยางพาราแปรรูปหดตัวจากความต้องการใช้ยางแท่งที่ลดลง  
เนื่องจากบริษัทยางล้อในยุโรปลดการผลิต และโรงงานในจีน
หลายแห่งยังผลิตได้ไม่เต็มก าลัง ขณะเดียวกันความต้องการ
ใช้น้ ายางข้นลดลงสอดคล้องกับการผลิตถุงมือยางใน
ประเทศและในมาเลเซียที่ลดลง ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง
มีค าสั่งซื้อลดลงในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ 
และยุโรปท่ีก าลังซื้อลดลงจากภาวะเงินเฟ้อ ท าให้บางส่วนหัน
ไปซื้อจากเวียดนามที่มีต้นทุนการผลิตถูกกว่า ธุรกิจไม้ยาง
แปรรูป แม้ค าสั่งซื้อจากจีนยังมีต่อเนื่อง แต่ภาพรวมหดตัว
จากการส่งไฟเบอร์บอร์ดในตลาดตะวันออกกลางและ
พาร์ติเคิลในตลาดมาเลเซีย ธุรกิจอาหารกระป๋องหดตัว
เล็กน้อยจากการเร่งส่งออกไปยังอเมริกากลางในช่วง
ไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากความกังวลของลูกค้าจึงเร่ง
ค าสั่งซื้อเร็วขึ้น ประกอบกับยอดขายในประเทศลดลง
ตามก าลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้บริโภคหลัก 
อย่างไรก็ดี ธุรกิจน้ ามันปาล์มดิบยังขยายตัวได้ตามวัตถุดิบ
ปาล์มน้ ามันที่เข้าโรงงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประกอบกับมี
นโยบายสนับสนุนการส่งออก ท าให้การส่งออกเร่งขึ้นใน
ไตรมาสนี้

ภาวะและแนวโน้มธุรกิจ
ภาคใต้

ภาวะธรุกิจในภาคใต้ 
ภาวะธุรกิจภาคใต้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ทยอยฟื้นตัวและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ
และท่องเที่ยวปรับดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เข้ามา
ต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อธุรกิจการค้า การใช้จ่ายกลับมาคึกคัก
มากขึ้น ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปรับดีขึ้นทั้งจากความ
ต้องการที่อยู่อาศัยและการเปิดโครงการใหม่ที่มีต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตและส่งออกหดตัวตามค าสั่งซื้อ
ของคู่ค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรปและจีน ธุรกิจโดยรวมยัง
เผชิญปัจจัยกดดันจากต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และ
แรงงานกลุ่มมีทักษะหายาก

ภาคบริการและการท่องเที่ยว 
ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนและไตรมาสก่อน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดิน
ทางเข้ามาต่อเนื่อง สะท้อนจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศและการท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูท่องเที่ยวท าให้ธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยและยอดจองล่วงหน้าเพิ่มข้ึน ส่งผลดีไปยังธุรกิจท้องถิ่น
ที่ส่วนใหญ่ทยอยกลับมาเปิดให้บริการแล้ว อาทิ ร้านอาหาร 
ร้านสปา และสถานที่จัดแสดงโชว์ ยกเว้นธุรกิจที่ เน้นรับ
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จี น  ส่ ว น ใ หญ่ ยั ง ไ ม่ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร 
ด้านนักท่องเที่ยวไทยเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วง
วันหยุดราชการพิเศษและเทศกาลปีใหม่ ขณะที่บางส่วนเลือก
เดินทางไปท่อง เที่ ยวยั ง ต่างประ เทศ ส าหรับการจัด
ประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ยังมียอดจองต่อเนื่อง
โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ ในเขตเมือง นอกจากนี้  การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี มีส่วนช่วย
กระ ตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวยังคงเผชิญกับปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการด าเนินธุรกิจที่สูงขึ้น 

ภาคการค้าและการบริโภค 
ธุรกิจการค้าขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนและไตรมาส
ก่อนตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับสู่ภาวะปกติ ท าให้
ความเชื่อม่ันและก าลังซื้อปรับดีขึ้น โดยเฉพาะปลายไตรมาส
เห็นการฟื้นตัวค่อนข้างมากจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
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ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน 
แต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์
ยังคงมีต่อเนื่องจากกลุ่มรายได้ประจ า ธุรกิจส่วนใหญ่ปล่อย
โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบ้าน
ราคาต่ ากว่า  3 ล้านบาท ซึ่ ง เป็นราคาที่ เข้าถึ งได้  และ
ได้อานิสงส์ ของมาตรการลดค่ าธรรม เนียมการโอน
และจดจ านอง  ท า ให้มีการ เร่ งซื้ อช่ว งปลายปี  ก่อนมี
การประกาศต่ออายุและปรับเง่ือนไขมาตรการจากเดิมที่จะ
สิ้นสุดปลายปี 2565 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบ้านราคาต่ ากว่า 
3 ล้านบาท มีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงกว่ากลุ่มบ้านราคาสูง 
จากก าลังซื้อที่น้อยกว่า ส าหรับบ้านราคาระดับบนยังมี
ยอดขายต่อเนื่อง ภาพรวมธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างหันมาท าโครงการบ้าน
เพิ่มขึ้น แต่เริ่มเห็นสัญญาณชะลอลงในช่วงท้ายปี ด้านธุรกิจ
ก่อสร้างขยายตัวได้จากงานภาคเอกชนเป็นหลัก ส่วนใหญ่
เป็นงานก่อสร้างขนาดเล็ก อาทิ โครงการบ้านไม่จัดสรร 
การปรับปรุงอาคารของธุรกิจภาคบริการ ขณะที่ปริมาณงาน
ก่อสร้างภาคเอกชนขนาดกลาง (มูลค่าประมาณ 100
ล้านบาท) มีน้อยจากเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ส าหรับ
งานก่อสร้างภาครัฐลดลงจากปีก่อนตามงบประมาณลงทุน

การลงทุนของภาคธุรกิจ
การลงทุนโดยรวมขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน 
แต่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยผู้ประกอบการในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เน้นสร้างโครงการที่อยู่อาศัยทีละเฟส
ซึ่งมีจ านวนยูนิตไม่มาก เพื่อรักษาสภาพคล่องและลดภาระ
ดอกเบี้ย ธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุงกิจการ อาทิ ห้องพัก 
ห้องประชุม งานระบบต่าง ๆ  ด้านธุรกิจการผลิตการลงทุน
ทรงตัว ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อลดต้นทุน อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องจักร ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์  เพื่อลด
ค่าไฟฟ้า ส าหรับธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ไม่ลงทุนเพิ่ม ยกเว้น
ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นรายหลักของแต่ละจังหวัดที่มี
การลงทุนเปิดสาขาใหม่ เนื่องจากเห็นโอกาสการเติบโตของเมือง

การจ้างงาน
การจ้างงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน 
โดยธุรกิจท่องเที่ยวจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งพนักงานประจ าและ
พนักงานชั่วคราวตามจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้น 
แต่ยังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากบางส่วนย้าย
กลับภูมิล าเนาถาวรและเลือกประกอบอาชีพอื่น รวมทั้ง
บางส่วนยังรอดูสถานการณ์การฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว 
จึงยังไม่กลับเข้ามาท างานในพื้นที่

ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ้างแรงงานเพิ่มตามการก่อสร้าง
บ้านโครงการใหม่ แม้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคลี่คลาย
หลั งมี การอนุญาตน า เ ข้ า แรงงานต่างด้ าวตาม MOU
แต่แรงงานมีทักษะยังคงหายาก ส าหรับธุรกิจการผลิตและ
ส่งออกจ้างงานใกล้ เคียงเดิม เช่นเดียวกับธุรกิจการค้า 
ส่วนใหญ่ยังไม่จ้างพนักงานเพิ่มแม้ยอดขายจะอยู่ในทิศทาง
ขยายตัว เพื่อควบคุมต้นทุนค่าแรงงานไว้ 

ต้นทุนและราคา 
ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากระยะ เดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน 
และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าในทุกธุรกิจ และค่าจ้าง
แรงงานที่เพิ่มขึ้นทั้งจากภาวะแรงงานหายากและการปรับอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ า ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวมีต้นทุนค่าจ้าง
เพิ่มข้ึน เนื่องจากมกีารแย่งแรงงานกันในพื้นที่ท่องเที่ยว รวมถึง
ค่าวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีต้นทุนเพิ่มข้ึนจากแรงงานมีทักษะ
ขาดแคลน ขณะที่ต้นทุนวัสดุก่อสร้างทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า 
แต่ยังคงสูงกว่าปีก่อน ธุรกิจการผลิตมีต้นทุนเพิ่มขึ้นตามราคา
วัตถุดิบบางชนิด อาทิ กุ้ง ปลา และเคมีภัณฑ์ ขณะที่ธุรกิจ
การค้าต้นทุนสินค้าปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิดทั้งจากการผลิต
และการขนส่ง ด้านการปรับราคาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
ที่มีตลาดเฉพาะกลุ่มมีแนวโน้มปรับราคาขายได้ อาทิ ห้องพัก
ระดับหรู อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกิจมีข้อจ ากัดในการปรับ
ราคาขายให้สอดรับกับต้นทุนที่เพิ่ม เนื่องจากก าลังซื้อโดยรวม
ยังอ่อนแอและการแข่งขันสูง

แนวโน้ม และปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 
ในระยะถัดไป
แนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่กลับเป็นปกติและการเปิดประเทศจีน ธุรกิจ
ท่องเที่ยวคาดว่าจะขยายตัวจากความต้องการท่องเที่ยวที่
สะสมมานานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นการใช้จ่ายสร้างรายได้ในธุรกิจการค้าต่อเนื่อง ส าหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัว โดยก าลังซื้อของผู้บริโภค
บางส่วนยังเติบโตได้ โดยเฉพาะตลาดกลาง-บน รวมถึงตลาด
บนในพื้นที่ท่องเที่ยวเริ่มมีลูกค้าต่างชาติต้องการซื้อหรือเช่า
ระยะยาว (1 ปี) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตและส่งออกคาดว่า
หดตัวเล็กน้อย โดยเป็นผลจากความต้องการของคู่ค้า
ต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
โดยสรุป ธุรกิจในภาพรวมมีความเสี่ยงจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเศรษฐกิจโลกขยายตัวชะลอลง

10 ไตรมาสที่ 4/2565



การประมวลผลข้อมูลด้วย Social Listening Tools พบว่า โดยรวมหลังการเปิดประเทศ ภาคธุรกิจกลับมาด าเนินการได้มากข้ึน มี
การประกาศรับสมัครงานมากข้ึนโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการและการผลิตเพื่อส่งออก อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจยังมีแรงกดดันด้านต้นทุนที่
สูงข้ึนจากราคาพลังงาน ค่าจ้างแรงงาน รวมถึงภาระดอกเบี้ยที่สูงข้ึน บางส่วนปรับตัวโดยส่งผ่านไปยังราคาสินค้า และสร้างรายได้และก าไ รผ่าน
รูปแบบการท าธุรกิจท่ีหลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการเผชิญภาวะการแข่งขันมากข้ึน อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจเร่ิมให้ความสนใจกับ
กระแสรักษ์โลกมากข้ึนชัดเจนหลังการเปิดประเทศ สะท้อนจากการพูดถึงรูปแบบการท าธุรกิจที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

หมายเหตุ: % คือ ร้อยละของจ านวนประกาศในประเด็นหลักด้านต่าง ๆ  ที่ภาคธุรกิจมีการพดูถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ ต่อผลรวมของจ านวนประกาศในประเด็นหลัก 10 อันดับแรก จ านวน 4.1 แสนประกาศ 

เรื่อง ที่ภาคธรุกจิมีการพูดถงึมากทีสุ่ดบนโลกออนไลน์
ปัจจุบันผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการท าธุรกิจมากขึ้น ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ รูปแบบการโฆษณาและ

การจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือรับฟังเสียงของคนบนโลกออนไลน์ (Social Listening Tools) สามารถตอบโจทย์
การส ารวจประเด็นส าคัญที่ภาคธุรกิจให้ความสนใจบนโลกออนไลน์ ในแพลตฟอร์มยอดนิยม อาทิ Facebook,Twitter, Instagram และ YouTube 
โดยจากการประมวลข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 65 – 21 ธันวาคม 2565 หลังการเปิดประเทศ พบว่า 10 ประเด็นหลักท่ีภาคธุรกิจมีการพูดถึงมาก
ท่ีสุดบนโลกออนไลน์  ประกอบด้วย

น าค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ 7 หมวด ได้แก่ ค าสั่งซื้อ ต้นทุน การลงทุน การจ้างงาน การผลิต ผลประกอบการ และ อ่ืน ๆ ไปประมวลผลผ่านเครื่องมอื Zocial Eye 
(ที่มา: บริษัท Wisesight) พบว่า มีจ านวนประกาศที่เกีย่วข้องจ านวน 6.7 แสนประกาศ

1

1

การกลับมา
ด าเนินการของ
ธุรกิจ

ภาคธุรกิจพูดถึงภาคบริการ 
และกิจกรรมการผลติทีก่ลบัมา
คึกคักมากขึ้นเช่นเดยีวกบั
ยอดขายและค าสัง่ซือ้ทีม่มีากขึน้
ตามความตอ้งการของลูกค้า  
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงแรก
ของการเปิดประเทศ

การปรับตัวของ
ธุรกิจเพ่ือสร้าง
ก าไร 

ธุรกิจทั้งรายเก่าและรายใหม่
หลายรายพยายามปรบัตวัสรา้ง
รายไดแ้ละก าไรผา่นรปูแบบ
ธุรกจิทีห่ลากหลายมากขึน้ เช่น 
การเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านออนไลน์ และขยาย
เครือข่ายตลาด เป็นต้น

ธุรกิจเปดิรบัสมคัรงานมากขึน้
ตามความตอ้งการของลูกค้า   
ที่มีมากขึ้นหลังการเปิดประเทศ 
โดยเฉพาะต าแหนง่งานภาคบรกิาร
เช่น โรงแรมและร้านอาหาร รวมถึง
ภาคการผลติทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การสง่ออก เป็นต้น

ธุรกิจมีแนวโน้มให้ความส าคัญ
กับการลงทนุดา้นเทคโนโลยี
มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตและลดตน้ทุนการจ้าง
แรงงาน 

ภาคธุรกิจส่วนใหญ่พูดถึงภาระ
ต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาพลังงาน 
และบางสว่นมกีารสง่ผ่านไปยงั
ราคาสินค้า โดยเฉพาะธรุกจิ
ขนสง่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

การเปิดรับสมัคร
งานของภาค
ธุรกิจท่ีมากขึ้น 

การปรับตัวเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ 

ต้นทุนราคา
พลังงานท่ีสูงขึ้น 01 02 03 04 05

ธุรกิจผลิต
เพื่อส่งออก

ธุรกิจส่งออกมยีอดขายและ
ค าสัง่ซือ้ทีม่ากขึน้ในธรุกจิผลติ
สินคา้หมวดอาหารและ
การเกษตร จากความต้องการ
สินค้าจากประเทศคู่ค้าที่มากขึ้น

ภาระดอกเบ้ีย

ธุรกิจแบกรับภาระดอกเบีย้
มากขึ้น โดยเฉพาะหลัง
ดอกเบีย้มทีศิทางขาขึน้

ธุรกิจเผชิญภาวะ
การแขง่ขนัทีม่แีนวโนม้
รุนแรงมากขึ้นหลังการเปดิ
ประเทศ 

ธุรกิจตระหนักถึงกระแสรักษ์
โลกมากขึ้น มีการพูดถึง
ผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติรกบั
สิ่งแวดลอ้ม กระแสความยัง่ยนื 
และการปรบัตวักบัการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิปน็ศนูย ์
(Net Zero) มากขึน้ในหลาย
ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจมีการพูดถึงต้นทนุ
ค่าแรงมากหลังมีการประกาศ
ปรับคา่จา้งขัน้ต่ า โดยสว่นใหญ่
มองวา่เปน็ภาระตน้ทนุตอ่ภาค
ธุรกจิคอ่นขา้งมาก

ภาวะการ
แข่งขันท่ีสูงขึ้น

กระแสธุรกิจ
รักษ์โลก

ต้นทุนค่าแรง
ท่ีสูงขึ้น06 07 08 09 10

33% 20% 15% 14% 5%

4% 3% 2%2%2%

สรุป

ประเดน็พเิศษ

14%
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ประเด็นพิเศษ: ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสินค้าหมวดยานยนต์ในระยะถัดไป
ในปี 2565 ที่ผ่านมา ยอดจ าหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางซึ่ง

ขยายตัวสูงกว่าในต่างจังหวัด (รูปที่1)  ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่คลี่คลายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี  ซึ่งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไป
ยังมีปัจจัยสนับสนุนและความท้าทายหลายประการที่จะมีผลต่อการบริโภคสินค้าในหมวดยานยนต์ ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้ประกอบการ
สามารถสรุปได้ 5 ปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

12

รูปที่ 1 จ านวนยอดจดทะเบยีนรถยนตแ์ละจกัรยานยนตใ์หมแ่ตล่ะประเภทแยกตามภาค ปี 2565

ที่มา: กรมขนส่งทางบก ค านวณโดย ธปท. 

สัดส่วนยอดจดทะเบียนรถยนต์

ปัจจัยด้านอปุทาน
 ปัญหาการส่งมอบรถยนต์และจักรยานยนต์มีทิศทางทุเลา
ลงตามล าดับ จากที่มีปัญหาต่อเนื่ อง ต้ังแต่กลางปี  2564 
สอดคล้องกับยอดการผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ที่มีทิศทาง
เพิ่มขึ้น (รูปที่ 2) อย่างไรก็ตาม ยอดส่งมอบรถยนต์ยังน้อยกว่า
ยอดจองเฉลี่ยของแต่ละเดือนที่ร้อยละ 10-20 ในช่วงก่อนหน้า 
ซึ่งหากปี 2566 ไม่มีปัญหาในการส่งมอบรถยนต์จะส่งผลดีต่อยอด
จ าหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ รวมทั้งรายได้จากการให้บริการ 
อาทิ การตรวจเช็คระยะรถยนต์ ในระยะต่อไป

รูปที่ 2 ยอดการผลติรถยนตแ์ละจกัรยานยนต์ (คัน)

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค านวณโดย ธปท. 

 เศรษฐกิจโดยรวมมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง การจ้างงาน
เพิ่มขึ้น รายได้ของแรงงานส่วนใหญ่มีทิศทางดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม 
ก าลังซื้อในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคมีความเปราะบาง 
จากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ
ช่วงก่อน COVID-19 (รูปท่ี 3) ท าให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์และจักรยานยนต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 สูงขึ้น
ประมาณร้อยละ 10-30 โดยกลุ่มลูกค้าที่ถูกปฏิเสธส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เช่น กลุ่มรับจ้างอิสระและธุรกิจส่วนตัว 
ที่มีความต้องการรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์ Eco-car ส าหรับ
กลุ่มเกษตรกร นอกจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงแล้ว ยังมีความเสี่ยง
ที่รายได้จะลดลงจากต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงขึ้นมาก
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กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้

รูปที่ 3 หนี้ครวัเรอืนคงคา้งเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืน
แยกตามภมูภิาคป ี2562 และ 2564 (บาท)

ที่มา: ส านักงานสถติิแห่งชาติ ค านวณโดย ธปท. 

ปัจจัยด้านอปุสงค์

อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดจดทะเบียน
รถยนต์เทียบกับป ี2564

สัดส่วนยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์เทียบกับปี 2564

51%

10%
14%

15%

11%

23%

12%

6%

0%

-1%

21%

20%

9%

7%

6%

27%

13%
25%

21%

14%

กรุงเทพและปริมณฑล ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ                          กลาง                        เหนือ



ประเด็นพิเศษ: ปัจจัยต่อการบริโภคสินค้าหมวดยานยนต์ในระยะถัดไป
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ที่มา: กรมขนส่งทางบก ค านวณโดย ธปท. 

รูปที่ 5 จ านวนยอดจดทะเบยีนยานยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจาก
ไฟฟ้า (คัน)

 การปรับตัวของธุรกิจและประชาชนจากมาตรการของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค (สคบ.) โดยหลังการประกาศ
เรื่อง “ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจทีค่วบคุมสัญญา พ.ศ.2565” ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่
วันที่ 10 มกราคม 2566 ส่งผลให้ลูกค้าที่สนใจซื้อรถยนต์ใหม่ชะลอค าสั่งซื้อต้ังแต่ปลายปี 2565 เพื่อรอความชัดเจนของรูปแบบสัญญา
ใหม่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกบัส่วนลดหากปิดยอดเงินกู้ (กลุ่มรถยนต์ใหม)่ และเพดานดอกเบี้ยที่ลดลงในกลุ่มจักรยานยนต์และรถยนต์
มือสอง ซึ่งอาจท าให้ความต้องการที่ชะลอในช่วงดังกล่าวจะย้ายมาท าสัญญาในช่วงต้นปี 2566 อย่างไรก็ตาม เพดานเงินกู้ที่ลดลงใน
กลุ่มรถจักรยานยนต์และรถยนต์มือสอง ท าให้ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธุรกิจเช่าซื้อสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม
ผลกระทบต่อไป ทั้งนี้ เริ่มเห็นสัญญาณปรับตัวของธุรกิจเช่าซื้อ เช่น การลดค่าคอมมิชชั่นที่จะจ่ายให้ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ เพื่อชดเชยรายได้ที่มีการก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยไว้

สรุป ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้ยอดขายยานยนต์ในปี 2566 ขยายตัวได้ดี ได้แก่ เศรษฐกิจในประเทศที่มีทิศทางฟื้นตัว
ตอ่เนือ่งส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น รายได้แรงงานส่วนใหญ่มีทิศทางดีขึ้น ประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปี 2566 และ
กระแสความนยิมรถยนตไ์ฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เป็นความท้าทายที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปญัหาการสง่มอบรถที่ล่าชา้
โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องพึ่งพาการน าเข้าส่วนใหญ่จากจีน การปรับตัวของธุรกิจเช่าซื้อ ตลอดจนก าลังซื้อในกลุ่มเปราะบาง
จากค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภูมิภาค ซึ่งอาจกระทบต่อความ
ต้องการบริโภคยานยนต์ในปี 2566

การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะรุ่นที่ได้รับความนิยม 
หากปี 2566 มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นส าคัญ จะส่งผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น เช่น กรณีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ (Model 
Change) Toyota Yaris Ativ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565ที่ผ่านมา 
ซึ่งท าให้ยอดขายเร่งตัวมากในช่วงหลังการเปิดตัว (รูปที่ 4) 
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รูปที่ 4 ค่าเฉลีย่เคลือ่นที่ 3 เดือน
ยอดจดทะเบยีนรถรุน่ Toyota Yaris Ativ (คัน)

ที่มา: กรมขนส่งทางบก ค านวณโดย ธปท. 
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รูปที่ 6 จ านวนยอดจองยานยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจากไฟฟา้
ในงาน Motor Expo 2565 (คัน)

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

กระเ เสความนิยมรถไฟฟ้ามากขึ้ น  จากแรงสนับสนุน
1) มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคการขนส่ง และการดึงฐานการผลิตรถไฟฟ้าเข้า
มายังประเทศไทย 2) ราคาพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ท าให้
ผู ้บริโภคส่วนหนึ ่งที ่มีก าลังซื ้อเปลี ่ยนแปลงความต้องการจาก
รถสันดาปไปยังรถไฟฟ้า และบางส่วนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อ
ใช้ประจ าวันในเขตเมือง โดยจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาแม้สัดส่วนยอด
จดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ายังมีน้อยแต่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าเท่าตัว
จากปีก่อน (รูปที่ 5) และ 3) มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายมาก
ขึ้น โดยมีราคาที่จับต้องได้เริ่มต้ังแต่ 325,000 บาทขึ้นไป ที่ส าคัญคือ
การเปิดตัวรถยนต์ Tesla ที่มีราคาถูกกว่าผู้น าเข้าอิสระเกือบร้อยละ 
50 อีกทั้งราคายังไกล้เคียงกับรถไฟฟ้าจากจีนและต่ ากว่ารถไฟฟ้า
จากญี่ปุ่น สวีเดน และเยอรมนี ท าให้ยอดจอง Tesla ในวันเปิดตัว
7 ธันวาคม 2565 มากถึง 4,424 คัน ทั้งนี้ ความต้องการรถไฟฟ้า
ม ีแนว โน ้มส ูงขึ ้นต ่อ เนื ่องส ะท ้อนจากยอดจองรถไฟฟ ้า ใน
งาน Motor Expo 2565 ที่สูงถึง 5,800 คัน (รูปที่ 6) คิดเป็นร้อยละ 
16 ของยอดจองรถยนต์รวมในงาน หากไม่มีปัญหาด้านการส่งมอบ 
คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นมากในปี 2566



ภาคการเกษตร, 
9%

ภาคการค้า, 
18%

ภาคการผลิต, 
34%

ภาคอสังหาฯ, 
13%

ภาคบริการ, 27%

โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย

ภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคการผลิต ภาคอสังหาฯ ภาคบริการ

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค านวณโดย ธปท.
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27%
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31%

ภาคอสังหาฯ, 
17%

ภาคบริการ, 
25%

ภาคผนวก

* ผลส ารวจจากผู้ประกอบการจ านวน 163 ราย ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565
หมายเหตุ: กลุ่มตัวอย่างเน้นภาคธุรกิจเป็นหลัก ซึ่งความเห็นของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

ส่วนหน่ึงจะสะท้อนอยู่ในภาคการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นต้น

สัดส่วนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BLP ไตรมาสที่ 4 ปี 2565
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จัดท าโดย

ส านักงานภาคเหนือ ส านักงานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และส านักงานภาคใต้ สายองค์กรสัมพันธ์

ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน

Disclaimer: รายงานฉบับนี้ประมวลจากการส ารวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจและหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565
ซึ่งสะท้อนกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งสัญญาณเศรษฐกิจบางด้าน จึงอาจไม่สอดคล้องกับเครื่องชี้เศรษฐกิจในระดับ
มหภาค ทั้งนี้ รายงานนี้แสดงความเห็นของธุรกิจในภาพรวม และไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3: สารบัญ
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

