
 

ฉบับที่.....                                                                                                           วันที่.............. 

(ร่าง) ดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการ SME 
(SME Sentiment Index: SMESI) 

ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

สสว. เผยดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการ SME เดือนมิถุนายนปรับเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 สูงสุด
ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เดือนมิถุนายน 2563 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ 
และมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ ่มเข้าสู่ภาวะปกติและประชาชนมีความมั่นใจ       
ในการดำเนินชีวิตภายใต้รูปแบบใหม่ ส่งผลต่อยอดขายสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น ด้านดัชนีคาดการณ ์3 เดือนข้างหน้า 
ก็ปรับเพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ระดับ 40.9 มาอยู่ที่ระดับ 49.3 เป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
และเข้าใกล้ค่าฐาน 50 เป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นต้นมา สะท้อนภาพรวมภาวะธุรกิจ SME ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา โดยเป็นผลจาก
การผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 และ 4 ทำให้สถานประกอบการเกือบทั้งหมดเริ่มเปิดกิจการได้ และเกิดความ
คล่องตัวในการเดินทางภายในประเทศ และสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในประเทศก็คลี่คลายลงอย่างมาก ทำให้
ประชาชนดำเนินชีวิตและออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวในทุกสาขาธุรกิจ 
และทุกภูมิภาค  

ทั้งนี้สาเหตุของดัชนีความเชื่อมั่นฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบด้านปริมาณการผลิต  การค้าและ
บริการ คำสั่งซื้อ กำไร การลงทุน และการจ้างงาน ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.1 50.0 49.7 49.5 และ 48.4 
ตามลำดับ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบด้านการจ้างงานและการลงทุนเพิ่มขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่นๆ 
สะท้อนให้เห็นถึงการพยายามควบคุมต้นทุนของกิจการหลังการเผชิญวิกฤตในช่วงที ่ผ ่านมา นอกจากนั้น
องค์ประกอบด้านต้นทุนก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 47.0 จากความกังวลในประเด็นต้นทุนสินค้าเป็นสำคัญ 

โดยภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในเดือนนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 
49.9 48.7 และ 49.4 ตามลำดับ โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางภายในประเทศมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อาทิ บริษัทจำหน่ายตั๋วสายการบิน และบริการขนส่งผู้โดยสาร (ไม่ประจำทาง)         
ที่มียอดจำหน่ายตั๋ว และการใช้บริการเดินทางเพิ่มขึ้น รวมไปถึงบริการขนส่งสินค้า เพราะการผ่อนปรนมาตรการ



 

ระยะที่ 4 โดยเฉพาะการยกเลิกเคอร์ฟิวที่ช่วยลดอุปสรรคการเดินทางภายในประเทศลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
แม้ทุกสาขาจะมีการปรับตัวดีขึ้น แต่เกือบทุกสาขายังมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ต่ำกว่าค่าฐาน 50 ทำให้ยังควร
ติดตามสถานการณ์ SME อย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของผู้ประกอบการ SME ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาค โดยดัชนีความเชื่อม่ันฯ 
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 46.8 เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 37.1 เนื่องจากมาตรการ
ผ่อนปรนจากภาครัฐ ช่วยให้สถานประกอบการต่างๆ เปิดกิจการและมีความคล่องตัวมากขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นฯ 
ของภาคเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 49.7 เพิ่มขึ้นจาก 44.3 เพราะมีการขยายตัวของสาขาที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก
และกลางที่เริ่มมีนักท่องเที่ยว และการจองห้องพักล่วงหน้ามากขึ้น รวมไปถึงการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตและ
จำหน่ายสินค้ากลุ่มเสื้อผ้าหรืออาหารที่เป็นของฝากที่ระลึก ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 
51.9 เพิ่มขึ้นจาก 43.3 เพราะข้าวเปลือกมีราคาดี และจากมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร ทำให้กลุ่ม
เกษตรกรมีกำลังซื้อภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ที ่ระดับ 50.4 
เพิ่มขึ้นจาก 38.1 จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้การผลิตโดยเฉพาะผลิตอาหาร และเครื่องดื่มปรับตัว
เพิ่มขึ้นตาม ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 49.9 เพิ่มขึ้นจาก 47.9 จากการที่ภาครัฐอนุญาตให้
ประชาชนใช้พื้นที่สาธารณะตามทะเลและชายหาดได้มากขึ้น อีกท้ังเริ่มมีการให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะยังไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวได้ และดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 49.9 เพิ่มขึ้นจาก 38.9 เนื่องจาก
การยกเลิกเคอร์ฟิว ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้า และสถานีน้ำมันปรับตัวดีขึ้นตาม 

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 62.5 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
เดือนก่อนหน้าที ่ระดับ 60.6 เนื ่องจากผู ้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นสถานการณ์ในปัจจุบันปรับตัวดีขึ ้น และ             
การออกมาตรการ “เที่ยวปันสุข” ของภาครัฐจะใช้กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในอนาคต ทำให้ผู้ประกอบการ SME 
คาดการณ์แนวโน้มการจำหน่ายสินค้าและบริการยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ยังมีความกังวลเรื่องต้นทุนสินค้า และ
การฟ้ืนตัวของการท่องเที่ยวที่เน้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ 

ส่วนปัจจัยสำคัญท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ SME ประเทศในเดือนนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน 2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 3. มาตรการในด้านต่างๆ ของ
รัฐบาล 4. การแข่งขันในตลาด และ 5. ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน  

...................................... 

 

 



 

 

หมายเหต ุ
ก. สสว.จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME จาก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ คำสั่งซ้ือ การผลิต การลงทุน ต้นทุน กำไร และการจ้างงาน 

โดยให้น้ำหนกัเท่ากันทกุองค์ประกอบ และแปรผกผันสำหรับต้นทุน 
ข. การอา่นค่าดัชนี SMESI  
    ดัชนี > 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผูป้ระกอบการ “ดีขึ้น” จากเดือนก่อนหนา้ 
    ดัชนี = 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผูป้ระกอบการ “ทรงตัว” จากเดือนก่อนหน้า 
    ดัชนี < 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผูป้ระกอบการ “ลดลง” จากเดือนกอ่นหน้า 
ค. ดัชนี SMESI เดือนมิถุนายน 2563 ประมวลจากการสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2563 จากผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดย่อม 

และขนาดกลาง จำนวน 2,582 ราย และเก็บข้อมูลจาก 27 จังหวัด ใน 6 ภูมภิาค (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ กลาง และ
ตะวันออก) 

 

* * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ทีมฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 0-2298-3056, 0-2298-3057  


