
 

ข่าวประชาสัมพันธ์             

สสว. เผยดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการ SME เดือนสิงหาคม 2564 ปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า 
แต่ยังคงอยู่ในระดับต่่า 

 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงาน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 ว่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจาก
เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ระดับ 30.1 มาอยู่ที่ระดับ 31.9 แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ า (น้อยกว่าค่าฐานที่ 50) สะท้อนว่า
ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นต่อภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า การปรับเพิ่มข้ึนของดัชนีฯ เป็นผลจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันมีแนวโน้มดีข้ึน
อย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 และมีสัญญาณการผ่อนคลายมาตรการควบคุม 
โรคระบาดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ที่อนุญาตให้ธุรกิจบางแห่งเปิดให้บริการได้ภายใต้เงื่อนไข 
โดยสอดคล้องกับ Facebook movement range และ Google mobility index ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนย้ายของ
ผู้คน ที่เพ่ิมขึ้นชัดเจนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บ่งชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดย
องค์ประกอบของดัชนีด้านค าสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ การลงทุน ก าไร และการจ้างงาน ปัจจุบันเพิ่ม
ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 21.5 22.9 34.0 21.3 และ 41.0 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบด้านต้นทุนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่
ระดบั 51.0 และดัชนี SMESI ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ในเดือนนี้เพิ่มข้ึนมาอยู่ที่ระดับ 31.8 36.0 
และ 29.0 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามค่าดัชนี SMESI ยังค่อนข้างต่ าจาก 50 อยู่มาก สะท้อนว่าผู้ประกอบการ SME 
ส่วนใหญ่ยังกังวลต่อภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป  

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของผู้ประกอบการ SME รายภูมิภาค ได้แก่ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่
ที่ 30.7 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 26.6 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากค่าเดิมที่ต่ าที่สุดเมื่อเดือนก่อนหน้า 
จากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคในพ้ืนที่ ท าให้ธุรกิจหลายประเภทกลับมาเปิดด าเนินกิจการและให้บริการ
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร และการผลิตอาหาร แม้จะมีข้อจ ากัดในการนั่งรับประทานที่ร้าน แต่ยัง
สามารถขายผ่านเดลิเวอรี่ได้  

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ 29.4 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 28.7 ภาพรวม
ของธุรกิจปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากภาคการผลิต และการขนส่งสินค้าขยายตัว แต่พ้ืนที่ยังมีข้อจ ากัดในการจัด
กิจกรรมทางสังคมอยู่มาก ท าให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการรวมกลุ่มของผู้คนยังคงชะลอตัวอยู่ เช่น ธุรกิจสันทนาการ/
วัฒนธรรม/กีฬา เป็นต้น  

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 30.7 ค่อนข้างทรงจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 
30.6 จากผลกระทบกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานและสถานประกอบการ และมีปัญหาอุทกภัยน้ าท่วมในพ้ืนที่ ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ 



 

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ 28.2 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 27.4 หลาย
ธุรกิจมีการขยายตัวของยอดค าสั่งซื้อ เช่น ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก แต่ธุรกิจโรงแรมและ
ที่พักในพ้ืนที่ยังคงซบเซาอย่างมาก ส่งผลต่อรายได้และสภาพคล่องของภาคธุรกิจหลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราว 
อีกทั้งพบคลัสเตอร์การแพร่ระบาดหลายแห่ง และราคาล าไยปรับตัวลดลงส่งผลต่อรายได้ภาคการเกษตรท าให้ค่า
ดัชนีรวมของพ้ืนที่น้อยท่ีสุดโดยเปรียบเทียบ 

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ 36.8  เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 35.9 จากธุรกิจ
ส่วนใหญ่ยังเปิดด าเนินกิจการได้ และได้รับผลบวกจากโครงการ Phuket Sandbox อย่างไรก็ตาม จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่มากนัก และมักอยู่ในเฉพาะพ้ืนที่โรงแรม/ที่พัก หรือท่องเที่ยวใกล้ที่พักเท่านั้น ท าให้
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวไม่ได้รับผลบวกเท่าที่ควร   ส่วนภาคเกษตรกรมีรายได้ปรับตัวดีขึ้น ตามราคา
สินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา 

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 34.5 เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าที่
ระดับ 33.4  เนื่องจากพ้ืนที่มีข้อจ ากัดในการเดินทางค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทียบ ท าให้หลายธุรกิจยังพอ
ด าเนินการได้ โดยเฉพาะร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป และธุรกิจด้านความงาม รวมไปถึงการผลิตอาหาร 
และกลุ่มงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านที่ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 

ส่าหรับดัชนีความเชื่อม่ันฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 45.2 ปรับเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน
หน้าที่ระดับ 41.9 เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายมากยิ่งขึ้น และ
สามารถด าเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น มีผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเมื่อเทียบกับปัจจุบัน โ ดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งมีความคาดหวังว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง high season ของ
ปลายปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่น่าจะด าเนินธุรกิจได้มากขึ้น ภายใต้ข้อก าหนดการควบคุมโรค  

ส่วนปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ SME ประเทศในเดือนนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ด้านผู้บริโภคและ
ก าลังซื้อ 2. ด้านต้นทุน 3. ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 4. ด้านคู่แข่งขัน และ 5. ด้านแรงงาน 
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หมายเหตุ 
ก. สสว.จัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME จาก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ค าสั่งซื้อ การผลิต  

การลงทุน ต้นทุน ก าไร และการจ้างงาน โดยให้น้ าหนักเท่ากันทุกองค์ประกอบ และแปรผกผันส าหรับต้นทุน 
ข. การอ่านค่าดัชนี SMESI  
ดัชนี > 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ดีขึ้น” จากเดือนก่อนหน้า 
ดัชนี = 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ทรงตัว” จากเดือนก่อนหน้า 
ดัชนี < 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ลดลง” จากเดือนก่อนหน้า 
ค. ดัชนี SMESI เดือนสิงหาคม 2564 ประมวลจากการส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 15-31 สิงหาคม 2564 

จากผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง จ านวน 2,606 ราย และเก็บข้อมูลจาก 26 จังหวัด  
ใน 6 ภูมิภาค (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และ 
ภาคตะวันออก) 

* * * * * * * * * * 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: นายเจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว. 
โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 Email : charoenchai@sme.go.th 
ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ : มณีรัตน์ มีรัตน์ (ฝน) บริษัท มาดี มาร์เกตติ้ง จากัด 
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mailto:charoenchai@sme.go.th
mailto:mmaneerat@madeemarketing.com
mailto:rain_0191@hotmail.com

