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สสว. เผยดัชนีความเชื่อม่ันผู้ประกอบการ SME เดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
สะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของธุรกิจ SME 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยรายงาน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) ประจ าเดือนกันยายน 2564 ว่าดัชนี
ความเชื่อมั่นฯ ปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคม 2564 ที่ระดับ 31.9 มาอยู่ที่ระดับ 35.9 สะท้อนสัญญาณ
การฟื้นตัวของธุรกิจ SME หลังวิกฤตโควิด-19 ระลอก 3 เป็นผลจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ/เสียชีวิต และ
จ านวนผู้ที่ได้รับวัคซีนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการผ่อนคลายมาตรการให้ธุรกิจเปิดด าเนินการได้มากขึ้น 
ประชาชนมีความม่ันใจและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตามค่าดัชนี SMESI ยังต่ าจากระดับค่าฐาน 
(50) อยู่มาก บ่งชี้ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังมีความกังวลต่อภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจแม้จะมี
แนวโน้มดีขึ้นจากก่อนหน้าก็ตาม  

องค์ประกอบของดัชนีด้านค าสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ การลงทุน ก าไร และการจ้างงาน 
ปัจจุบันเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 27.1 28.3 39.0 27.0 และ 43.5 ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบด้านต้นทุนปรับตัว
ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.4 และดัชนี SMESI ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ในเดือนนี้เพ่ิมขึ้นทั้งหมดมา
อยู่ที่ระดับ 35.7 38.5 และ 34.1 ตามล าดับ  

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ของผู้ประกอบการ SME รายภูมิภาค ปรับตัวเพ่ิมขึ้นทั้งหมด ได้แก่ เขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่ที่ 35.6 เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 30.7 เป็นการปรับตัวดีขึ้นมากท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับภูมิภาคอ่ืนๆ จากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคเป็นส าคัญ และดัชนี SMESI ภาคบริการ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
ชัดเจน จากการเปิดให้บริการของสายการบิน และบริษัทขนส่งสาธารณะ ท าให้ผู้คนสามารถเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่
ได้มากขึ้น ส่งผลให้ค าสั่งซื้อปรับตัวเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาธุรกิจที่พัก/โรงแรม และสาขา
จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ 33.4 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 29.4 ภาพรวม
ธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของการออกมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน รวมไปถึงการเปิดด าเนิน
ธุรกิจของพ้ืนที่สีแดงเข้มได้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการขนส่ง (ไม่ประจ าทาง) และบริการเสริมความงาม  

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 34.1 ปรับเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 
30.7  จากการขยายตัวของธุรกิจภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวส าคัญ เช่น พัทยา ที่คนเลือกไป
พักผ่อนในช่วงวันหยุด ส่วนภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ ในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตอาหาร และ
เครื่องดื่ม ที่มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนชัดเจน 



 

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ 32.5 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 28.2 จากภาค
การท่องเที่ยวขยายตัว ตามก าลังซื้อของนักท่องเที่ยวในประเทศ โดยเป็นการเดินทางแบบกลุ่ มขนาดเล็ก และใช้
รถยนต์ส่วนตัว และเน้นท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท าให้ยอดจองห้องพักในเขตนอกเมืองปรับเพ่ิมขึ้น และส่งผลดีต่อ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค โดยเฉพาะสินค้าพ้ืนเมือง ของฝาก และของที่ระลึก อย่างไรก็ตามปัญหาอุทกภัยที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีมีแนวโน้มส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจได้ในอนาคต  

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ 39.8 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 36.8 จากการ
ขยายตัวของกลุ่มบริการ เช่น บริการเสริมความงาม ที่พักโรงแรม รวมถึงร้านอาหารที่สามารถกลับมาให้นั่งกิน  
ในร้านได้ อีกทั้ง ประชาชนออกมาเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้นในช่วงวันหยุด อย่างไรก็ตามก าลัง
ซื้อในภาคการเกษตรปรับตัวลดลงจากปัจจัยฤดูกาลที่ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลงและการหมดฤดูกาลผลไม้
บางอย่าง เช่น เงาะ และมังคุด  

ดัชนีความเชื่อม่ันฯ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 37.8 เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าที่
ระดับ 34.5 ธุรกิจภาพรวมยังมีการขยายตัวต่อเนื่องจากการใช้จ่ายที่มากขึ้นโดยเฉพาะในหมวดสินค้าอุปโภค
บริโภค อย่างไรก็ตามผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในบางพ้ืนที่ของภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อความเสียหายขอ ง
ผลผลิตทางการเกษตร และรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจมีผลต่อก าลังซื้อได้ในอนาคต 

ส าหรับดัชนีความเชื่อม่ันฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 49.9 ปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนหน้าที่ระดับ 45.2 การคาดการณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจในช่วงสิ้นปีปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยมา
จากแนวโน้มสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่คลี่คลาย และมีการผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในหลายพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ที่จะส่งผลต่อการออกมาจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากขึ้นในช่วงสิ้นปี 
และผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวทางธุรกิจโดยเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศมากขึ้น และรอความชัดเจนจากภาครัฐใน
การเปิดรับลูกค้า/นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอนาคต  

ส่วนปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อกิจการ SME ประเทศในเดือนนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ด้านผู้บริโภค
และก าลังซื้อ 2. ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน/ภาครัฐ 3. ด้านต้นทุน  4. ด้านคู่แข่งขัน และ 5. ด้าน
หนี้สินกิจการ แม้ในเดือนปัจจุบันจะมีการออกมาใช้จ่ายของผู้บริโภคมากขึ้น แต่การใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ
ที่ต่ า อีกทั้งจากการชะลอตัวของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ยังมีธุรกิจบางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงด้านความช่วยเหลือจาก
หน่วยงาน/ภาครัฐ และมีความกังวลด้านต้นทุนกิจการที่มีสัญญาณการปรับเพ่ิมข้ึนในหลายรายการ 
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 หมายเหตุ 
ก. สสว. จัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME จาก 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ค าสั่งซื้อ ปริมาณการ

ผลิต/การค้า/การบริการ การลงทุน ต้นทุน ก าไร และการจ้างงาน โดยให้น้ าหนักเท่ากันทุกองค์ประกอบ และ
แปรผกผันส าหรับต้นทุน 

ข. การอ่านค่าดัชนี SMESI  
ดัชนี > 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ดีขึ้น” จากเดือนก่อนหน้า  
(จ านวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีมากกว่าจ านวนผู้ตอบว่าแย่ลง) 
ดัชนี = 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ทรงตัว” จากเดือนก่อนหน้า 
(จ านวนผู้ตอบว่าดีขึ้นเท่ากับจ านวนผู้ตอบว่าแย่ลง) 
ดัชนี < 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ “ลดลง” จากเดือนก่อนหน้า 
(จ านวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีน้อยกว่าจ านวนผู้ตอบว่าแย่ลง) 

ค. ส าหรับดัชนีคาดการณ์ เป็นการเปรียบเทียบสถานการณ์ 3 เดือนข้างหน้าเทียบกับเดือนปัจจุบัน 
ง. ดัชนี SMESI เดือนกันยายน 2564 ประมวลจากการส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 15-22 กันยายน 2564 

จากผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง จ านวน 2,607 ราย และเก็บข้อมูลจาก 26 จังหวัด ใน 6 
ภูมิภาค (กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก) 

* * * * * * * * * * 
 
 
 

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 
โทร. 063 915 6999 Email: mmaneerat@madeemarketing.com, rain_0191@hotmail.com 
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