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รายงานดชันีความเช่ือมั่นภาคการผลติ (ภูมิภาคเหนือ) 
(Manufacturing Sector Sentiment Index: MSSI) 

ประจ าไตรมาสที่ 4/2557 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

              

            ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (MSSI) ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคเหนือ ประจ า
ไตรมาสท่ี 4/2557 ภาพรวมในปัจจุบนัอยูใ่นระดบั 39.0 ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่ว่าภาวการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี โดยเฉพาะผูป้ระกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมสาขาการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่าดชันีต ่ากว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยค่าดชันีอยู่ท่ี
ระดบั 32.7 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าดชันีปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบ
กบัดชันีในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 50.3 จากค่าดชันีท่ีปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัมากกว่า 50.0 
เล็กนอ้ย สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อสถานะการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยู่
ในระดบัค่อนขา้งคงท่ี และเม่ือพิจารณาค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบวา่
ค่าดชันีปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า 50.0 ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสาขา
อาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย และ สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ์  เม่ือ
พิจารณาดชันีแยกตามองคป์ระกอบพบวา่ดชันีส่วนใหญ่ของเดือนปัจจุบนัไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือ ดา้น
ตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0  โดยเฉพาะดา้นตน้ทุน
ประกอบการท่ีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่องคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบ
ปัญหาเก่ียวกับต้นทุนในการประกอบการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ไดแ้ก่ ระดบัราคาน ้ ามนั
และค่าขนส่ง ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน
ลดลง การแข่งขนัในตลาดสูงข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการลดลง และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
รัฐบาลยงัไม่ประสบความส าเร็จ ส่งผลให้ค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 อยา่งไรก็
ตามดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า แยกตามองค์ประกอบ เกือบทุกองค์ประกอบปรับตวัในทิศทางท่ี
เพิ่มข้ึน และอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 50.0 ยกเวน้ องคป์ระกอบดา้นตน้ทุนท่ีค่าดชันียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก
คือ 2.9 ซ่ึงจากผลการส ารวจพบว่าองค์ประกอบดา้นตน้ทุนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั ท่ีฉุดดึงค่าดชันีใน
ภาพรวมลดลง  
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ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ได้ด าเนินการส ารวจความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต ใน 
4 จงัหวดัของภูมิภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าปาง นครสวรรค์ และพิษณุโลก จ านวน 600 ราย 
ครอบคลุม 10 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตหลกัของภาคเหนือไดแ้ก่ (1) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืม (2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั (3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย (4) สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์
จากไม ้(5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ  (6) สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
(7) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ (8) สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ์ (9) สาขาการผลิต
เคร่ืองจกัรกล และ (10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน (เฟอร์นิเจอร์) 

พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตในปัจจุบนัจ าแนกตามสาขามีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
เกือบทุกสาขา ยกเวน้สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย ท่ีค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 50.4 ส าหรับสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก สาขาการผลิตไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ สาขาการผลิต
กระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จาก
แร่อโลหะ สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ์ สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล และสาขาการผลิตเคร่ือง
เรือน (เฟอร์นิเจอร์) ค่าดชันีของเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 32.7, 42.5, 46.1, 47.0, 40.5, 45.7, 44.3, 44.0 และ 
46.8 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนในทุกสาขา 
ส าหรับสาขาท่ีค่าดชันีมีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัมากกวา่ 50.0 มี 3 สาขา ไดแ้ก่
สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย และสาขาการผลิตเหล็ก โลหะ 
และผลิตภณัฑ ์โดยดชันีปรับมาอยูท่ี่ระดบั 50.3, 55.5 และ 51.5 ตามล าดบั ส าหรับสาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 
สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ สาขาการผลิต
เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล และสาขา
การผลิตเคร่ืองเรือน (เฟอร์นิเจอร์) ค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ีระดับ 49.1, 50.0, 49.2, 45.1, 
45.7, 50.0 และ 48.4 ตามล าดบั (แสดงตามภาพท่ี 1) 

ภาพที ่1 ดัชนีความเช่ือมั่นเดือนปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 
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ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตจ าแนกตามองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี ประกอบดว้ย (1) 
ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต (3) สินคา้คงคลงั (4) ตน้ทุนประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ 
(6) การจา้งงาน พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ในเดือนปัจจุบนัจ าแนกตามองค์ประกอบดชันี องคป์ระกอบท่ีมีค่า
ดชันีอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 50.0 ไดแ้ก่ดา้นปริมาณการผลิตและดา้นสินคา้คงคลงั โดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 51.4 
และ 51.3 ตามล าดบั ส าหรับองคป์ระกอบดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไร
สุทธิ และด้านการจ้างงาน ค่าดัชนีอยู่ท่ีระดับ 43.8, 0.8, 36.8 และ 49.8 ตามล าดับ จากค่าดัชนีแยกตาม
องคป์ระกอบส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัต ่ากว่า 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่
ในระดบัท่ีไม่ดี  โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนประกอบการท่ีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
องค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ คือ อยู่ท่ีระดับ 0.8 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความกังวลเก่ียวกับต้นทุน
ประกอบการของธุรกิจค่อนขา้งมาก  

เม่ือพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ทุกองค์ประกอบ
ยกเวน้องคป์ระกอบดา้นตน้ทุนการประกอบการ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 
โดยองคป์ระกอบดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และ 
ดา้นการจา้งงาน ค่าดชันีปรับตวัข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 61.2, 64.1, 64.0, 55.6 และ 51.1 ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็น
วา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดีในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับค่าดชันีความ
เช่ือมัน่ดา้นตน้ทุนประกอบการยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก คืออยูท่ี่ระดบั 2.9 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการยงั
ตอ้งประสบกบัปัญหาตน้ทุนท่ีอยูใ่นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง (แสดงตามภาพท่ี 2) 

ภาพที ่2 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ จ าแนกตามองค์ประกอบของดัชนี 

 

 

 

 

 
 

 

ดชันีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบนั (ธันวาคม 2557) และต่อธุรกิจตนเองอยู่ท่ี
ระดบั 89.8 และ 27.4 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า (มีนาคม 2558) ดชันีความเช่ือมัน่ต่อ
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ภาวะเศรษฐกิจประเทศอยู่ในระดับท่ีไม่แตกต่างจากเดือนปัจจุบันมากนักคือ 89.7 จากค่าดัชนีท่ีอยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ 50.0 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศ อยูใ่นระดบัท่ีดี  

ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ต่อธุรกิจตนเอง ค่าดชันีปรับลดลงอยูท่ี่ระดบั 25.7 ผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อธุรกิจตนเองในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ลดลง และอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่น
ระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 (รายละเอียดหนา้ 33) 

ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต จ าแนกตามตลาดเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มท่ีเน้นตลาด
ภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) และ (2) กลุ่มท่ี เน้นตลาด
ต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั (เดือน
ธนัวาคม พ.ศ.2557) ของทั้งสองกลุ่มอยู่ท่ีระดบั 38.9 และ 42.4 ตามล าดบั จากค่าดชันีท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากว่า 
50.0 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการทั้งสองกลุ่มมีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ (เดือนมีนาคมพ.ศ. 2558) กลุ่มท่ีเนน้ตลาด
ภายในประเทศ ค่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 50.1 จากค่าดชันีท่ีปรับเพิ่มข้ึนมาอยู่
ในระดบัใกลเ้คียง 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการกลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ มีความเช่ือมัน่ต่อ
ภาวะการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขา้งหน้าอยู่ในระดบัท่ีทรงตวั ส าหรับกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ ค่า
ดชันีปรับเพิ่มข้ึนมาอยู่ท่ีระดบั 43.5 ถึงแมค้่าดชันีมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มข้ึน แต่ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 
50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขา้งหน้า 
อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่  ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่
ได้แก่ สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาได้แก่สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 
(รายละเอียดหนา้ 34) 

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ระดบัราคาน ้ามนั
และค่าขนส่ง ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 
การแข่งขนัในตลาดสูงข้ึน ความตอ้งการสินคา้และบริการลดลง และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาล
ยงัไม่ประสบความส าเร็จ (รายละเอียดหนา้ 36) 

 ดา้นขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการต่อรัฐบาล จากการส ารวจประจ าไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 พบวา่
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาล หามาตรการในการกระตุน้เศรษฐกิจให้ดีข้ึน ส่งเสริมการตลาด 
เพื่อให้ผูป้ระกอบการขายสินคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึน ช่วยควบคุมตน้ทุนในการผลิตของผูป้ระกอบการให้ลดต ่าลง 
แกไ้ขปัญหาดา้นตน้ทุนในการประกอบการท่ีอยู่ในระดบัท่ีสูง ลดหย่อนภาษีดา้นต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผูป้ระกอบการ ควบคุมค่าครองชีพไม่ให้สูงเกินไป สร้างความมัน่ใจให้กบันักลงทุน และฟ้ืนฟู
ความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค  (รายละเอียดหนา้ 39) 
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2. ข้อช้ีแจง การรายงานดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ 
 

ข้อช้ีแจง 
การรายงานดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ 

 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Manufacturing Sector 
Sentiment Index : MSSI) ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยความร่วมมือระหวา่ง ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการพฒันาทางดา้นสถิติ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตส าหรับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และผูป้ระกอบการในภูมิภาคเหนือ 

ข้ันตอนการจัดสร้างดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกจิ 

 การส ารวจความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการคา้และบริการท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสุ่มตวัอยา่งจากผูป้ระกอบการภาคการผลิตต่าง ๆ ใน 4 จงัหวดั
ของภูมิภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง พิษณุโลก และนครสวรรค์ จ  านวน 600 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งประจ าประกอบดว้ยสถานประกอบการในภาคการผลิต จ านวน 10 สาขา ประกอบดว้ย (1) สาขาการ
ผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม (2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั (3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย (4) สาขา
การผลิตไม ้และผลิตภณัฑ์จากไม  ้(5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ  (6) สาขาการผลิต
เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี (7) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ (8) สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และ
ผลิตภณัฑ ์(9) สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล และ (10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 

 เน่ืองจากจุดประสงค์ของการส ารวจความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบให้กระชับ
เขา้ใจง่ายโดยครอบคลุมในประเด็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อธุรกิจในการประมวลผลดชันีความ
เช่ือมัน่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยองค์ประกอบของธุรกิจ ในดา้น (1) ก าไร (2) ปริมาณการผลิต (3) ตน้ทุนธุรกิจ 
(4) การจา้งงาน (5) สินคา้คงคลงั (6) ยอดรับค าสั่งซ้ือสินคา้ รวมถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม และเศรษฐกิจในสาขาธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะดีข้ึนและแย่ลง
ของธุรกิจ ซ่ึงความคิดเห็นเหล่าน้ีจะถูกน าไปประกอบการวเิคราะห์ผลของดชันีความเช่ือมัน่ 
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การค านวณและแปลความหมายค่าดัชนี 
 ผลการส ารวจแต่ละไตรมาสจะได้ดัชนี 2 ชุดคือ (1) ดัชนีในเดือนท่ีถามซ่ึงเรียกว่า ดัชนีเดือน
ปัจจุบัน (2) ดัชนีการคาดการณ์ในอนาคตท่ีประเมินจากเดือนท่ีถามซ่ึงเรียกว่า ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ ค่าดชันีค านวณจากคะแนนท่ีให้ในแต่ละค าตอบ (คือแปลงขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ) โดย
ให้คะแนนสูงสุดเท่ากบั 1.00 ส าหรับค าตอบ “สูงข้ึน/ดีข้ึน/เพิ่มข้ึน” และให้คะแนน 0.50 และ 0.00 ส าหรับ
ค าตอบ “คงเดิม” และ “แยล่ง/ลดลง” ตามล าดบั การแปลความหมายท่ีได ้ค่าดชันีท่ีไดอ้าจมีค่า ต ่ากวา่ 50.0, 
เท่ากบั 50.0 หรือ สูงกวา่ 50.0 

 MSSI < 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่สถานการณ์ดา้นนั้น ๆ มีสภาพแยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

 MSSI = 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ดา้นนั้น ๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรืออยูใ่นสภาพทรงตวั 

 MSSI > 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ดา้นนั้น ๆ มีสภาพดีข้ึนหรืออยูใ่นระดบัท่ีดี 

*หมายเหตุ : การค านวณและแปลความหมายด้านต้นทุนนั้น ด าเนินการให้คะแนนแบบผกผัน คือ ให้
คะแนนเท่ากับ 1.00ส าหรับค าตอบ “ลดลง” ให้คะแนน 0.50 และ 0.00 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และ 
“สูงขึน้” ตามล าดับ 

การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการ 
ส าหรับการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 
 มาก 3 
 ปานกลาง 2 
 นอ้ย 1 
 ไม่มี 0 

 คะแนนค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายตามเกณฑท่ี์แบ่งเป็นช่วง ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.06 – 3.00 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.05 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.76 – 1.50 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.00 – 0.75 หมายถึง ไม่มีผลกระทบ 
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3. สถานการณ์ทัว่ไปของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ ในไตรมาสที ่4/2557 

 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยรวมชะลอลงจากเดือนก่อน
มากกวา่ท่ีคาด1 การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยงัฟ้ืนตวัชา้ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลชะลอลง
จากเดือนก่อน แมจ้ะพยายามเบิกจ่ายเพื่อการปรับปรุงซ่อมสร้างมากข้ึน สอดคลอ้งกบัดชันีในภาคการผลิต
ลดลง ทั้งสินคา้อุตสาหกรรมและสินคา้เกษตร มีเพียงภาคการท่องเท่ียวท่ียงัคงขยายตวัต่อเน่ืองในฤดูกาล
ท่องเท่ียวของภาคเหนือ ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศโดยทัว่ไปไม่ต่างจากเดือนก่อน ทั้งอตัราการ
วา่งงานและอตัราเงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่า ส าหรับเงินฝากของธนาคารพาณิชยป์รับเพิ่มข้ึน แต่สินเช่ือยงัชะลอ
ตวัต่อเน่ือง 

ดา้นการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2557 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจาก
ระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 2.7 โดยการบริโภคสินคา้ในหมวดยานยนตย์งัลดลง จากภาวะซบเซาของก าลงั
ซ้ือภาคครัวเรือน ประกอบกับรายได้เกษตรกรและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคปรับลดลงจากเดือนก่อน 
เน่ืองจากความกังวลเก่ียวกับการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ประกอบกับเงินหมุนเวียนจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจยงัเขา้ไปสู่ระบบเศรษฐกิจไดไ้ม่เต็มท่ี อยา่งไรก็ดี การท างานล่วงเวลาของแรงงานนอกภาคเกษตร 
การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือให้แก่ชาวนาและการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเท่ียวมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้
สินคา้จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคยงัขยายตวัไดบ้า้ง สะทอ้นจากปริมาณการจดทะเบียนรถยนตน์ัง่ รถยนต์
เพื่อการพาณิชย ์รถจกัรยานยนต์ และยอดขายสินคา้คงทนอ่ืนลดลง ขณะท่ียอดขายสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการ
อุปโภคบริโภค เช่นอาหารสดยงัขยายตวั รวมถึงยอดขายในห้างสรรพสินคา้ ท่ีไดป้ระโยชน์จากการจบัจ่าย
ใชส้อยของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีจงัหวดัท่องเท่ียวส าคญั 

 ดา้นผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2557 ลดลงจากระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 7.3 ท่ีส าคญั
เป็นผลจากอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ท่ีเดือนเดียวกนัในปีก่อนมีการเร่งผลิต หลงัจากมีความชดัเจนเร่ืองการ
ปรับโครงสร้างภาษี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารลดลงตามวตัถุดิบขา้งเปลือกท่ีประสบภยัแลง้และการผลิต
น ้าตาลลดลงจากการเล่ือนเวลาในการเปิดหีบออ้ย การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง เพราะไดเ้ร่งผลิตไป
ในช่วงก่อนหน้าเพื่อส่งมอบสินคา้ก่อนช่วงเทศกาล การผลิตวสัดุก่อสร้างลดลงตามกิจกรรมการก่อสร้าง
ของภาคเอกชนเป็นส าคญั อยา่งไรก็ดี การผลิตช้ินเลนส์ในอุปกรณ์ถ่ายภาพ เคร่ืองใชเ้ซรามิกบนโต๊ะอาหาร 
เคร่ืองประดบั และเฟอร์นิเจอร์ ยงัขยายตวั 

 

 

                                                           
1ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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ด้านการลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2557 ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน    
ร้อยละ 4.1 เคร่ืองช้ีส าคญั ได้แก่ รายได้ค่าธรรมเนียมท่ีดิน ลดลงร้อยละ 16.1 ตามการชะลอตวัของภาค
อสังหาริมทรัพย ์ปริมาณการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 1.8 ตามการชะลอตวัของงานก่อสร้างใน
ภาคเอกชน ประกอบกบังานก่อสร้างภาครัฐยงัไม่มีโครงการใหม่มาสนับสนุน มีเพียงความต่อเน่ืองของ
โครงการเดิมโดยเฉพาะงานปรับปรุงและพฒันาโครงข่ายถนน และอุโมงคท์างลอด เป็นตน้ ปริมาณการจด
ทะเบียนรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์และมูลค่าน าเขา้เคร่ืองจกัรผา่นด่านศุลกากรภาคเหนือ ตกลงร้อยละ 25.4 และ 
38.1 อย่างไรก็ดี พื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.8 ส่วนหน่ึงเป็นปัจจยัชัว่คราว
จากการอนุญาตก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ตามแผนขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade ประเภคคา้วสัดุ
ก่อสร้าง และความสนใจต่อการลงทุนในระยะต่อไป สะทอ้นจากมูลค่าเงินลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัส่งเสริมจาก 
BOI ทั้งส้ิน 11 โครงการ มูลค่ารวม 3,917.8 ลา้นบาท เป็นการลงทุนในหมวดบริการและสาธารณูปโภค ใน
กลุ่มธุรกิจพลงังานทดทแน เป็นส าคญั 

ด้านการส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน ปี 2557 มีมูลค่าสูง 444.1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกนัปีก่อนเพียงร้อยละ 2.2 โดยการส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน
ขยายตวัในเกฎฑ์ดี ตามการส่งออกไปประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะเมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภค 
บริโภค โทรศพัท์พร้อมอุปกรณ์ และน ้ ามนัเช่ือเพลิง ส่วนการส่งออกไปญ่ีปุ่น จีน และกลุ่มประเทศยุโรป 
หดตวัตามการส่งออกสินคา้ประเภทช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นโทรศพัทมื์อถือและกลอ้งถ่ายรูป 
เน่ืองจากไดเ้ร่งผลิตและส่งออกในเดือนก่อนแลว้ 

การน าเข้ามีมูลค่า 142.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4 ตามการ
น าเขา้วตัถุดิบและสินคา้ชั้นกลาง ส่วนการน าเขา้ผา่นด่านชายแดนยงัขยายตวัร้อยละ 19.6 ตามการน าเขา้โค 
กระบือมีชีวติ เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงประดิษฐท่ี์ท าดว้ยไม ้และสินคา้เกตรท่ีใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีจากเมียนมาร์ 

 ด้านการท่องเท่ียวในเดือนพฤศจิกายน 2557 การท่องเท่ียว ยงัขยายตัวต่อเน่ืองในช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวซ่ึงมีการจดักิจกรรมส่ิงเสริมการท่องเท่ียวของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การแข่งขนัชยัง
ใหม่กอลืฟคลาสสิค การจดัโรดโชวไ์ปตามหัวเมืองส าคญัในจีน โดยมีเท่ียวบินตรงและเช่าเหมาล าเพิ่มข้ึน
ชดัเจน เคร่ืองช้ีส าคญัภาคการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ จ  านวนผูโ้ดยสารผา่นท่าอากาศยานเพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกนัปี
ก่อนร้อยละ 26.9 โดยขยายตวัจากท่าอากาศยานส าคญั เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เชียงราย และ
พิษณุโลก ร้อยละ 25.1, 20.0 และ 87.9 ตามล าดบั อตัราเขา้พกัอยู่ท่ีร้อยละ 62.7 ลดลงจากร้อยละ 70.3 ใน
ระยะเดียวกนัปีก่อน แต่เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 54.1 ในเดือนก่อน ส่วนราคาห้องพกัเฉล่ียอยู่ท่ี 1,601.6 บาทต่อ
คืน การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภตัตาคาร เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกนัปีก่อน ร้อยละ 4.8 
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ดา้นการจา้งงาน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 การจา้งงานโดยรวมของภาคเหนือลดลงตามการ
จา้งงานในภาคเกษตรกรรม ขณะท่ีการจา้งงานนอกภาคเกษตรปรับเพิ่มข้ึน ดา้นอตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบั
ต ่า การจา้งงาน ผูมี้งานท ามีจ านวน 6.5 ลา้นคน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากระยะเดียวกนัปีก่อนตามการ
ลดลงของการจา้งงานภาคเกษตร เน่ืองจากราคาสินคา้เกษตรลดลง จึงไม่จูงใจให้เกิดการจา้งงานเพิ่ม อยา่งไร
ก็ดี การจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.5 จากการจา้งงานในภาคการผลิต ส่วนภาคการบริการ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.2 ตามแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีดีข้ึน และยงัส่งผลต่อการจา้งงานในภาคการคา้ขยายตวั
เล็กน้อยร้อยละ 1.5 อย่างไรก็ตาม การจา้งงานในภาคการก่อสร้างลดลงร้อยละ 8.3 จากอุปสงค์ในตลาด
อสังหาริมทรัพยล์ดลงและผลจากฐานดชันีสูงในปีก่อนหนา้ 

อตัราการวา่งงาน ลดลงจากเดือนก่อนและระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 0.4 มีผูว้า่งงานจ านวน 24,740 
คน ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มการศึกษาระดบัมธัยนศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ในจ านวนผูว้า่งงานทั้งหมด 
พบวา่ร้อยละ 50.4 เป็นผูเ้คยท างานมาก่อน ส่วนใหญ่เคยท างานในภาคเกษตรเป็นส าคญั 
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4. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคเหนือ 
 ตารางที ่1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจ าแนกตามสาขา

อุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ 

ดัชนีรวมภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 32.7 50.3 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 42.5 49.1 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 50.4 55.5 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 46.1 50.0 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 47.0 49.2 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 40.5 45.1 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 45.7 45.7 
8. สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ ์ 44.3 51.5 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล 44.0 50.0 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 46.8 48.4 

จากตารางท่ี 1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม พบว่าดชันีเกือบทุก
สาขาอุตสาหกรรมในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ยกเวน้สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกายท่ีค่าอุตสาหกรรม
อยู่ท่ีเหนือระดบั 50.0 เพียงเล็กน้อย แสดงวา่ผูป้ระกอบการในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่ว่าภาวการณ์ของ
ธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ทุกสาขาอุตสาหกรรม 
ค่าดัชนีมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับดัชนีของเดือนปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความเช่ือมั่น
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ส่วนใหญ่แยกตามสาขาอุตสาหกรรมยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าหรือเท่ากบั 50.0 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่สภาวการณ์ทางธุรกิจอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยใูนระดบัท่ีไม่ดี 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 32.7 แสดง
ให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์
ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่ท่ีระดบัต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน อยู่ท่ีระดบั 50.3 จากค่าดชันีท่ีอยู่เหนือ
ระดบั 50.0 เพียงเล็กนอ้ย สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ อยู่
ในภาวะทรงตวั 
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(2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก ดัชนีความเช่ือมั่นในปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ  42.5 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่ท่ีระดบัต ่ากวา่ 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามี
แนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน อยูท่ี่ระดบั 49.1 ถึงแมค้่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่
ยงัคงอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหน้า 
อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 50.4 จากค่าดชันีอยู่ใน
ระดบัเหนือกวา่ 50.0 เพียงเล็กนอ้ย แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคร่ืองแต่งกาย มีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งคงท่ี ส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 55.5 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน และสภาวการณ์ทางธุรกิจอยูใ่นระดบัท่ีดี 

 (4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 46.1 แสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่ท่ีระดบัต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนมาอยู่ท่ีระดับ 50.0 สะท้อนให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นภาวะทรงตวั 

 (5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 47.0 
แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ มีความเช่ือมัน่ว่า
ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 ส าหรับดชันีความ
เช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน อยู่ท่ีระดบั 49.2 ถึงแมค้่าดชันีมี
แนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ยงัคงอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

 (6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 40.5 แสดง
ให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทาง
ธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดัชนีอยู่ท่ีระดับต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่น
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน อยู่ท่ีระดบั 45.1 ถึงแมค้่าดชันีมีแนวโน้ม
ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ยงัคงอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่
ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
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(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 45.7 แสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่ท่ีระดบัต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 
เดือนขา้งหนา้ยงัคงท่ีอยูท่ี่ระดบั 45.7 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือน
ขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

 (8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ และผลิตภัณฑ์ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 44.3 แสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ ์มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจ
ในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่ท่ีระดบัต ่ากว่า 50.0 ส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 
เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 51.5 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมี
ความเช่ือมัน่ว่าธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหน้า มีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน และสภาวการณ์ทางธุรกิจอยู่ใน
ระดบัท่ีดี 

(9) สาขาการผลิตเคร่ืองจักรกล ดัชนีความเช่ือมั่นในปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 44.0 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคร่ืองจกัรกล มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่ท่ีระดบัต ่ากวา่ 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามี
แนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นภาวะทรงตวั 

 (10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน  ดัชนีความเช่ือมั่นในปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 46.8 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคร่ืองเรือน มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบั
ท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดัชนีอยู่ท่ีระดับต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามี
แนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน อยูท่ี่ระดบั 48.4 ถึงแมค้่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่
ยงัคงอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่ธุรกิจในช่วง 3 เดือนขา้งหน้า 
อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
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ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม  

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม   
 ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์ 28.0 56.8 
 ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ ์ 

                 จากสัตวน์ ้า 
20.8 66.7 

 ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 31.1 48.7 
 ISIC 1514 การผลิตน ้ามนัจากพืชน ้ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจาก 

                  สัตว*์ 
41.7 75.0 

 ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 36.1 36.1 
 ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 38.9 53.9 
 ISIC 1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช 36.9 36.9 
 ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 32.4 47.2 
 ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 25.0 50.5 
 ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้าตาล* 8.3 66.7 
 ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีวุน้ 

                  เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
27.6 60.3 

 ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว ้
                 ในท่ีอ่ืน 

32.7 38.5 

 ISIC 1551 การกลัน่การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรา 
รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกั* 

41.7 75.0 

 ISIC 1552 การผลิตไวน์* 41.7 75.0 
 ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิต          

                  น ้าแร่บรรจุขวด 
32.1 36.9 

*หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก   
 ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ 

                  ส่ิงทอ 
41.7 52.8 

 ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ** 37.5 37.5 
 ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 43.5 50.0 

(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   
 ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก 
                 ขนสัตว ์

50.4 55.5 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภัณฑ์จากไม้   
 ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้ 50.0 54.2 
 ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ือง 
                 ประกอบอาคาร 

46.4 46.4 

 ISIC 2029 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีท าจากไมร้วมทั้งการผลิต 
                 ส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน 

42.9 48.7 

(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
 ISIC 2101 การผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 49.0 43.8 
 ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแขง็ลูกฟกูและ 
                 การผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็* 

41.7 75.0 

 ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและ 
กระดาษแขง็* 

41.7 41.7 

*หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(6) สาขาการผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์   
 ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ 

                  สารประกอบไนโตรเจน 
41.7 40.3 

 ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 40.6 48.3 
 ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 40.6 39.6 

 ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษา 
                 โรคและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสมุนไพร 

41.7 29.2 

 ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
                 ท่ีอ่ืน 

39.4 51.1 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ   
 ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงาน 
                 ก่อสร้าง 

48.1 48.1 

 ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 52.8 47.2 
 ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละ 
                 ปูนปลาสเตอร์ 

41.7 43.2 

*หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 4/2557  (หนา้ 16) 
 

ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ  และผลติภัณฑ์   
 ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 44.4 61.1 
 ISIC 2812 การผลิตถงัน ้าท่ีเก็บน ้าและภาชนะบรรจุท่ีท าจาก 

                 โลหะ* 
41.7 41.7 

 ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนโดยวธีิการตีการกด 
                 การตอกพิมพแ์ละการรีดในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการ 
                 ผสมโลหะผง* 

66.7 66.7 

 ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนิน 
                 การเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกลโดยไดรั้บ 
                 ค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการท าสัญญาจา้ง 

42.9 40.5 

 ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ือง 
                 โลหะทัว่ไป* 

41.7 66.7 

 ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดั 
                 ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

41.7 41.7 

(9) สาขาการผลติเคร่ืองจักรกล   
 ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนต ์
                 ท่ีใชก้บัอากาศยานยานยนตแ์ละรถจกัรยาน/ 
                 รถจกัรยานยนต์ 

37.5 33.3 

 ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 46.7 58.3 
 ISIC 2919 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** 41.7 41.7 
 ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม ้ 38.3 50.0 
 ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 66.7 66.7 
 ISIC 2929 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ 45.8 47.2 

*หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 4/2557  (หนา้ 17) 
 

ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน   
 ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 47.8 48.9 
 ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและ 
                  ของท่ีเก่ียวขอ้ง 

41.7 41.7 

 ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา** 50.0 50.0 
 ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 41.7 39.6 
 ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 37.5 54.2 

*หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 4/2557  (หนา้ 18) 
 

ตารางที่ 3 การเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตาม
สาขายอ่ยของแต่ละอุตสาหกรรม (เปรียบเทียบดชันีของเดือนปัจจุบนักบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้) 

 MSSI > 50 MSSI ≤ 50 

MSSI 
ปรับตวั
เพิม่ขึน้ 

ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์
ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑจ์ากสัตวน์ ้ า 
ISIC 1514 การผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว*์ 
ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 
ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 
ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล** 
ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี 
                 วุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
ISIC 1551 การกลัน่การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรา 
                  รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกั* 
ISIC 1552 การผลิตไวน์* 
ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ ส่ิงทอ 
ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก ขนสัตว ์
ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้
ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะที่ท  าจากกระดาษ** 
ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 
ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ืองโลหะ 
                  ทัว่ไป* 
ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 
ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

(18 กลุ่มย่อย) 

ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 
ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 
ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 
ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิตน ้ าแร่ 
                  บรรจุขวด 
ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ISIC 2029 การผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อก ฟางและ 
                  วสัดุถกัสาน 
ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 
ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละ 
                  ปูนปลาสเตอร์ 
ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ 
ISIC 2929 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ 
ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11 กลุ่มย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 3 การเปล่ียนแปลงดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตาม
สาขายอ่ยของแต่ละอุตสาหกรรม (เปรียบเทียบดชันีของเดือนปัจจุบนักบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า) 
(ต่อ) 

 MSSI > 50 MSSI ≤ 50 

MSSI 
ปรับตวัลดลง 

ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการ
ผสมโลหะผง* 
ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 กลุ่มย่อย) 

ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 
ISIC 1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช 
ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ** 
ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร 
 ISIC 2101 การผลิตเยือ่กระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 
ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็* 
ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและสารประกอบ 
                 ไนโตรเจน 
ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 
ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรค 
                  และสมุนไพร 
ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง 
ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 
ISIC 2812 การผลิตถงัน ้ าท่ีเก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ* 
ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนินการ 
                 เก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐอ่ื์นๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว  ้
                 ในท่ีอ่ืน 
ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหันยกเวน้เคร่ืองยนต ์ท่ีใช ้
                  กบัอากาศยาน ยานยนตแ์ละ  รถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต ์
ISIC 2919 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** 
ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง** 
ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา** 
ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 
 

(19 กลุ่มย่อย) 

MSSIคงที ่

 
 
 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

 
 
 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

 

 

จากตารางท่ี 2 และ 3 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตาม
สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม ท าการเปรียบเทียบค่าดชันีของเดือนปัจจุบนักบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ พบวา่ค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ สาขายอ่ยของแต่ละอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

*หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 4/2557  (หนา้ 20) 
 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นมากกว่า 50.0 มีจ านวน 18 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว์
อุตสาหกรรมการแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์จากสัตวน์ ้ า อุตสาหกรรมการผลิตน ้ ามนั
จากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว*์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการโม่-สีธัญพืช อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ อุตสาหกรรมการผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล** 
อุตสาหกรรมการผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีวุน้เส้นและผลิตภณัฑ์อาหารประเภทแป้งท่ี
คลา้ยกนั อุตสาหกรรมการกลัน่การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรารวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีได้
จากการหมกั* อุตสาหกรรมการผลิตไวน์* อุตสาหกรรมการจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการ
ทอ ส่ิงทอ อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก ขนสัตว ์อุตสาหกรรมการเล่ือย
ไม้และการไสไม้ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษ ** 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมี
โครงสร้างเป็นโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือและเคร่ืองโลหะทั่วไป* 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาล์ว และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 11 กลุ่มย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลไม้และผกั
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ อุตสาหกรรมการ
ผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อก ฟางและวสัดุถกัสาน
อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์จากคอนกรีตซีเมนต์
และปูนปลาสเตอร์ อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม้ อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ และอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับที่ค่าความเช่ือมั่น
มากกว่า 50.0 มีจ านวน 2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและ
การผสมโลหะผง* และอุตสาหกรรมการผลิตอาวธุและกระสุน* 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับที่ค่าความเช่ือมั่น
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 19 กลุ่มย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากนม
อุตสาหกรรมการผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑ์จากสตาร์ช อุตสาหกรรมการแต่งส าเร็จส่ิงทอ** อุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษกระดาษ
และกระดาษแข็ง อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง* อุตสาหกรรมการ
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ผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกในขั้นตน้
และยางสังเคราะห์  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ทางเภสัชกรรมเคมีภณัฑ์ท่ีใช้รักษาโรคและสมุนไพร
อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑเ์ซรา
มิกชนิดทนไฟ  อุตสาหกรรมการผลิตถังน ้ าท่ีเก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ* อุตสาหกรรมการ
ตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้ งการด าเนินการเก่ียวกับวิศวกรรมเคร่ืองกล  อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองยนต์และเคร่ือง
กงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนต ์ท่ีใชก้บัอากาศยาน ยานยนตแ์ละรถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง** 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองกีฬา** อุตสาหกรรมการผลิตของเล่นเกมและของเล่น 

ไม่มีสาขาย่อยใดในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ คงที่อยู่ที่ระดับเดิม ในระดับที่ค่า

ความเช่ือมั่นมากกว่า 50.0 

ไม่มีสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ คงที่อยู่ที่ระดับเดิม ในระดับที่ค่า

ความเช่ือมั่นน้อยกว่าหรือเท่ากบั 50.0 
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5.  ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบของปัจจัย
ก าหนดค่าดัชนีภาคการผลติของ SMEs  

ตารางที่  4 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตาม
องคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 43.8 61.2  
 1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 43.8 61.2  
 1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 48.6 49.3  
2.  ปริมาณการผลิต 51.4 64.1  
3.  สินคา้คงคลงั 51.3 64.0  
4.  ตน้ทุนการประกอบการ 0.8 2.9  
5.  ก าไรสุทธิ 36.8 55.6  
6.  การจา้งงาน 49.8 51.1  

จากตารางท่ี 4 ดัชนีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตาม
องคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิต ประกอบดว้ย (1) ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณ
การผลิต (3) สินคา้คงคลัง (4) ตน้ทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ (6) การจา้งงาน พบว่าค่าดชันี
ความเช่ือมัน่ภาคการผลิตในปัจจุบนัเกือบทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 ยกเวน้ดา้นปริมาณการ
ผลิต และดา้นสินคา้คงคลงั ค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 51.4 และ 51.3 ตามล าดบั จากค่าดชันีแยกตามองค์ประกอบ
ส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  
โดยเฉพาะองค์ประกอบดา้นตน้ทุนประกอบการท่ีค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองค์ประกอบ
ดา้นอ่ืน ๆ คือ อยู่ท่ีระดบั 0.8 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความกงัวลเก่ียวกบัตน้ทุนประกอบการของ
ธุรกิจค่อนขา้งมาก และเม่ือพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า พบว่าดชันีความเช่ือมัน่
เกือบทุกองคป์ระกอบยกเวน้องคป์ระกอบดา้นตน้ทุนการประกอบการ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยูใ่น
ระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดีในอีก 3 
เดือนขา้งหนา้ ส าหรับค่าดชันีความเช่ือมัน่ดา้นตน้ทุนประกอบการยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก คืออยูท่ี่ระดบั 2.9  

 (1) ยอดรับค าส่ังซ้ือ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 43.8 
ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ี
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ระดบั 61.2 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศเดือนปัจจุบนั อยูท่ี่ระดบั 43.8 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ 
ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 61.2 และดชันีความเช่ือมัน่ 
ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 48.6 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 49.3 จากค่าดชันีสะทอ้นให้เห็นว่า ยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ และยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศของเดือนปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
เน่ืองจากค่าดชันีอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม และ
ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากดชันีปรับตวัเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัท่ี
มากกวา่ 50.0 แต่ส าหรับยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 

 (2) ปริมาณการผลิต ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ปริมาณการผลิตเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 51.4 แสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ปริมาณการผลิตในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่
ในระดบัท่ีสูงกวา่ 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นปริมาณการผลิต คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวั
ในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดับ 64.1 แสดงให้เห็นว่าผู ้ประกอบการมีความเช่ือมั่นว่าปริมาณการผลิต
คาดการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดี  

 (3) สินค้าคงคลัง ดชันีความเช่ือมัน่ฯ สินคา้คงคลงัเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 51.3 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่สินคา้คงคลงัในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีดีเน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ี
สูงกว่า 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นสินคา้คงคลงั คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัในทิศทางท่ี
เพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 64.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่สินคา้คงคลงัคาดการณ์ในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีดี 

(4) ต้นทุนการประกอบการ ดชันีความเช่ือมัน่ฯตน้ทุนการประกอบการ เดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 0.8 
และดชันีความเช่ือมัน่ฯ ตน้ทุนการประกอบการคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูท่ี่ระดบั 2.9 จากค่าดชันีท่ีอยู่
ในระดับท่ีต ่ามาก แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการ SMEs เช่ือมั่นว่าต้นทุนการประกอบการทั้งในเดือน
ปัจจุบนัและในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีค่อนขา้งมาก สะทอ้นให้เห็นวา่ปัจจยัดา้นตน้ทุนการ
ประกอบการเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประกอบการ SMEs 

 (5) ก าไรสุทธิ ดัชนีความเช่ือมั่นฯ ก าไรสุทธิเดือนปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 36.8 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ก าไรสุทธิในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ี
ต ่ากวา่ 50.0 อยา่งไรก็ตามดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นก าไรสุทธิ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ี
เพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 55.6 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ว่าก าไรสุทธิคาดการณ์ในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีดี 
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 (6) การจ้างงาน ดัชนีความเช่ือมั่นฯ การจา้งงานเดือนปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 49.8 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่การจา้งงานในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่นระดบั
ท่ีต ่ากว่า 50.0 อย่างไรก็ตามดัชนีความเช่ือมัน่ฯ ด้านการจา้งงาน คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตวัใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 51.1 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่ การจา้งงานคาดการณ์ในอีก 
3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีดี 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 30.0 59.9 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 30.0 59.9 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 38.9 40.3 
2. ปริมาณการผลิต 43.6 64.7 
3. สินคา้คงคลงั 43.6 64.5 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 1.0 3.0 
5. ก าไรสุทธิ 28.7 59.2 
6. การจา้งงาน 49.5 50.7 
(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 50.0 57.9 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 50.0 57.9 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 57.9 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 57.9 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 7.9 13.2 
5. ก าไรสุทธิ 47.4 57.9 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 68.3 72.0 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 68.3 72.0 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 61.5 57.7 
2. ปริมาณการผลิต 69.5 72.0 
3. สินคา้คงคลงั 69.5 72.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 1.2 
5. ก าไรสุทธิ 45.1 62.2 
6. การจา้งงาน 50.0 53.7 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 60.0 65.0 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 60.0 65.0 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 66.7 66.7 
2. ปริมาณการผลิต 60.0 65.0 
3. สินคา้คงคลงั 60.0 65.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 0.0 
5. ก าไรสุทธิ 46.7 55.0 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 63.6 63.6 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 63.6 63.6 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 63.6 63.6 
3. สินคา้คงคลงั 63.6 63.6 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 0.0 
5. ก าไรสุทธิ 40.9 54.5 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(6) สาขาการผลติเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม ี   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 46.9 53.1 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 46.9 53.1 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 56.3 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 57.3 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 1.0 2.1 
5. ก าไรสุทธิ 44.8 52.1 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 60.9 56.5 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 60.9 56.5 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 56.5 54.3 
3. สินคา้คงคลงั 54.3 52.2 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 4.3 
5. ก าไรสุทธิ 52.2 54.3 
6. การจา้งงาน 50.0 52.2 
(8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ และผลติภัณฑ์   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 56.8 72.7 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 56.8 72.7 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 59.1 72.7 
3. สินคา้คงคลงั 59.1 72.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 0.0 
5. ก าไรสุทธิ 40.9 40.9 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(9) สาขาการผลติเคร่ืองจกัรกล   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 55.4 67.9 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 55.4 67.9 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 57.1 67.9 
3. สินคา้คงคลงั 57.1 67.9 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 1.8 
5. ก าไรสุทธิ 44.6 44.6 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 60.0 60.0 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 60.0 60.0 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 61.1 66.7 
2. ปริมาณการผลิต 63.3 62.7 
3. สินคา้คงคลงั 63.3 62.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 4.0 
5. ก าไรสุทธิ 44.0 48.0 
6. การจา้งงาน 50.0 53.3 

จากตารางท่ี 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตาม
สาขาและองค์ประกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องค์ประกอบ ประกอบดว้ย (1) ยอดรับ 
ค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต (3) สินค้าคงคลงั (4) ต้นทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ     
(6) การจา้งงาน  

 (1) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ดา้นปริมาณการผลิต ด้านสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ด้านก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานใน
ปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 30.0, 43.6, 43.6, 1.0, 28.7 และ 49.5 ตามล าดบั แสดงวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ใน
ดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีทุกองคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 ดา้นดชันีความ
เช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานโดยปรับเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 
59.9, 64.7, 64.5, 59.2 และ 50.7 ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบ
ดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีดีในอีก  3 เดือนขา้งหน้า ส าหรับองค์ประกอบตน้ทุนการประกอบการค่าดชันีอยู่ใน
ระดบัท่ีต ่าสุดทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุน
การประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมและ
ดา้นก าไรสุทธิในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ซ่ึงค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 
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 (2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ด้านสินค้าคงคลัง และด้านการจ้างงานในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดับ 50.0, 50.0, 50.0 และ 50.0 ตามล าดับ 
แสดงวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ดา้นตน้ทุน
ประกอบการ และดา้นก าไรสุทธิ อยูท่ี่ระดบั 7.9 และ 47.4 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่
ดา้นตน้ทุนประกอบการและดา้นก าไรสุทธิ อยู่ในระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 
ดา้นดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค า
สั่งซ้ือโดยรวม ด้านปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั และด้านก าไรสุทธิ โดยปรับเพิ่มข้ึนมาอยู่ท่ีระดบั 
57.9 เท่ากนั ส่วนดชันีดา้นการจา้งงานคงท่ีอยูท่ี่ระดบัเดิม จากค่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่ปรับข้ึนมาอยูใ่น
ระดบัมากกวา่ 50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ี
ดีในอีก 3 เดือนขา้งหน้า อย่างไรก็ตามองค์ประกอบดา้นตน้ทุนประกอบการค่าดชันียงัคงอยูท่ี่ระดบัต ่า คือ 
13.2 จากค่าดชันีแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 (3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ด้านปริมาณ 
การผลิต และดา้นสินคา้คงคลงั ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 68.3, 69.5 และ 69.5 ตามล าดบั แสดงวา่ผูป้ระกอบการ
มีความเช่ือมั่นในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีดี เน่ืองจากค่าดัชนีส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 50.0 
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ดา้นการจา้งงานอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี โดยค่าดชันีเท่ากบั 50.0 ส าหรับ
ด้านต้นทุนประกอบการและด้านก าไรสุทธิ  ค่ าดัชนีอยู่ ท่ี ระดับ  0.0 และ 45.1 สะท้อนให้ เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการและก าไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ดา้นดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานโดยค่าดชันีปรับข้ึนมา
อยู่ท่ีระดบั 72.0, 72.0, 72.0, 62.2 และ 53.7 ตามล าดบั จากค่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากกว่า 
50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดีในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้ อย่างไรก็ตามองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนประกอบการ ค่าดชันียงัคงอยูท่ี่ระดบัต ่ามาก คือ 1.2 จากค่า
ดชันีแสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

(4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต และด้านสินคา้คงคลงั ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 60.0 เท่ากนั แสดงว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมั่นในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีดี เน่ืองจากค่าดัชนีส่วนใหญ่อยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 50.0 นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ดา้นการจา้งงานอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี โดยค่าดชันีเท่ากบั 50.0 ส าหรับดา้นตน้ทุน
ประกอบการและดา้นก าไรสุทธิ ค่าดชันีอยู่ท่ีระดบั 0.0 และ 46.7 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการและก าไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ดา้นดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 
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3 เดือนขา้งหนา้ ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ด้านสินค้าคงคลัง และด้านก าไรสุทธิ โดยค่าดัชนีปรับข้ึนมาอยู่ท่ีระดับ 65.0, 65.0, 65.0 และ 55.0 
ตามล าดบั จากค่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากกว่า 50.0 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดีในอีก 3 เดือนขา้งหน้า อยา่งไรก็ตามองค์ประกอบดา้น
ต้นทุนประกอบการ ค่าดัชนียงัคงอยู่ท่ีระดับต ่าท่ีสุด คือ 0.0 จากค่าดัชนีแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ
ประสบปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 (5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ด้านปริมาณการผลิต และด้านสินค้าคงคลัง ในปัจจุบันอยู่ ท่ีระดับ 63.6 เท่ ากัน แสดงว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดี เน่ืองจากค่าดชันีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 
50.0 นอกจากน้ีผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ด้านการจา้งงานอยู่ในระดบัท่ีคงท่ี โดยค่าดัชนีเท่ากับ 50.0 
ส าหรับด้านตน้ทุนประกอบการและด้านก าไรสุทธิ ค่าดัชนีอยู่ท่ีระดับ 0.0 และ 40.9 สะท้อนให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการและก าไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ดา้นดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั และดา้นก าไรสุทธิ โดยค่าดชันีปรับข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 63.6, 
63.6, 63.6 และ 54.5 ตามล าดบั จากค่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากกว่า 50.0 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบดา้นดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีดีในอีก 3 เดือนขา้งหน้า อยา่งไรก็
ตามองค์ประกอบดา้นตน้ทุนประกอบการ ค่าดชันียงัคงอยู่ท่ีระดบัต ่าท่ีสุด คือ 0.0 จากค่าดชันีแสดงให้เห็น
วา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

(6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ดา้นปริมาณการผลิต ด้านสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ด้านก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานใน
ปัจจุบันอยู่ท่ีระดบั 46.9, 50.0, 50.0, 1.0, 44.8 และ 50.0 ตามล าดบั จากค่าดัชนีท่ีอยู่ในระดับต ่ากว่า หรือ
เท่ากบั 50.0 แสดงว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ดา้นดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ด้านสินค้าคงคลัง และด้านก าไรสุทธิ โดยค่าดัชนีปรับข้ึนมาอยู่ท่ีระดับ 53.1, 56.3, 57.3 และ 52.1 
ตามล าดบั จากค่าดชันีคาดการณ์ท่ีมีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัมากกวา่ 50.0 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อดา้นดงักล่าวในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีดี อยา่งไรก็ตามดา้นตน้ทุน
ประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่ามาก แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุนการประกอบการ
ยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
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(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต ด้านสินค้าคงคลัง และด้านก าไรสุทธิในปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 60.9, 56.5, 54.3 และ 52.2 
ตามล าดบั แสดงว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดี เน่ืองจากค่าดชันีส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 50.0 นอกจากน้ีผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ดา้นการจา้งงานอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี โดยค่า
ดชันีเท่ากบั 50.0 ส าหรับดา้นตน้ทุนประกอบการ ค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 0.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมี
ความเช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ดา้นดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้น
สินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานโดยค่าดชันีปรับข้ึนมาอยู่ท่ีระดบั 56.5, 54.3, 52.2, 54.3 
และ 52.2 ตามล าดบั จากค่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากกวา่ 50.0 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการ
มีความเช่ือมั่นต่อองค์ประกอบด้านดังกล่าวอยู่ในระดับท่ี ดีในอีก 3 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม
องคป์ระกอบดา้นตน้ทุนประกอบการ ค่าดชันียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก คือ 4.3 จากค่าดชันีแสดงให้เห็นวา่
ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 (8) สาขาการผลติเหล็ก โลหะ และผลติภัณฑ์ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต และด้านสินค้าคงคลัง ในปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 56.8, 59.1 และ 59.1 ตามล าดับ แสดงว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดี เน่ืองจากค่าดชันีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 
50.0 นอกจากน้ีผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ด้านการจา้งงานอยู่ในระดบัท่ีคงท่ี โดยค่าดัชนีเท่ากับ 50.0 
ส าหรับด้านตน้ทุนประกอบการและด้านก าไรสุทธิ ค่าดัชนีอยู่ท่ีระดับ 0.0 และ 40.9 สะท้อนให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการและก าไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ดา้นดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต และดา้นสินคา้คงคลงั โดยค่าดชันีปรับข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 72.7 เท่ากนั จากค่า
ดัชนีคาดการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากกว่า 50.0 แสดงให้เห็นว่าผู ้ประกอบการมีความเช่ือมั่นต่อ
องค์ประกอบด้านดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีดีในอีก 3 เดือนขา้งหน้า อย่างไรก็ตามองค์ประกอบด้านต้นทุน
ประกอบการ ค่าดัชนียงัคงอยู่ท่ีระดบัต ่าท่ีสุด คือ 0.0 จากค่าดัชนีแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการประสบ
ปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ความเช่ือมัน่ดา้นก าไรอยูใ่น
ระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
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(9) สาขาการผลิตเคร่ืองจักรกล ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต และดา้นสินคา้คงคลงั ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 55.4, 57.1 และ 57.1 ตามล าดบั แสดงว่าผูป้ระกอบการมี
ความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดี เน่ืองจากค่าดชันีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 50.0 นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ดา้นการจา้งงานอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี โดยค่าดชันีเท่ากบั 50.0 ส าหรับดา้นตน้ทุน
ประกอบการและดา้นก าไรสุทธิ ค่าดชันีอยู่ท่ีระดบั 0.0 และ 44.6 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการและก าไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ดา้นดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 
3 เดือนขา้งหนา้ ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต และดา้นสินคา้คงคลงั โดยค่าดชันีปรับข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 67.9 เท่ากนั จากค่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัมากกวา่ 50.0 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบั
ท่ีดีในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนประกอบการ ค่าดชันียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่า
มาก คือ 1.8 จากค่าดัชนีแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการประสบปัญหาด้านต้นทุนการประกอบการท่ีมี
แนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้วามเช่ือมัน่ดา้นก าไรอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 

(10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต และดา้นสินคา้คงคลงั ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 60.0, 63.3 และ 63.3 ตามล าดบั แสดงว่าผูป้ระกอบการมี
ความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดี เน่ืองจากค่าดชันีส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ 50.0 นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ดา้นการจา้งงานอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี โดยค่าดชันีเท่ากบั 50.0 ส าหรับดา้นตน้ทุน
ประกอบการและดา้นก าไรสุทธิ ค่าดชันีอยู่ท่ีระดบั 0.0 และ 44.0 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการและก าไรสุทธิของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ดา้นดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 
3 เดือนขา้งหนา้ ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ด้านสินคา้คงคลงั และด้านการจา้งงาน โดยค่าดชันีปรับข้ึนมาอยู่ท่ีระดบั 60.0, 62.7, 62.7 และ 53.3 
ตามล าดบั จากค่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากกว่า 50.0 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีดีในอีก 3 เดือนขา้งหน้า อยา่งไรก็ตามองค์ประกอบดา้น
ตน้ทุนประกอบการ ค่าดชันียงัคงอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก คือ 4.0 จากค่าดชันีแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ
ประสบปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้วามเช่ือมัน่ดา้นก าไร
อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
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6. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติต่อภาวะเศรษฐกจิประเทศและธุรกจิตนเองของวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 
 ตารางที่ 6  ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจของตนเองของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ 
ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ภาวะเศรษฐกิจประเทศ 89.8 89.7 
2.  ธุรกิจตนเอง 27.4 25.7 

จากตารางท่ี 6 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและ
ธุรกิจของตนเอง พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบนั (ธันวาคม 2557) และต่อ
ธุรกิจตนเองอยู่ท่ีระดบั 89.8 และ 27.4 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า (มีนาคม 2558) 
ดชันีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศอยูใ่นระดบัท่ีไม่แตกต่างจากเดือนปัจจุบนัมากนกัคือ 89.7 จาก
ค่าดชันีท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศ 
อยูใ่นระดบัท่ีดี  

ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ต่อธุรกิจตนเอง ค่าดชันีปรับลดลงอยูท่ี่ระดบั 25.7 ผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อธุรกิจตนเองในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ลดลง และอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่น
ระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 4/2557  (หนา้ 34) 
 

7. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามการส่งออก 
 ตารางที่ 7 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามสาขา
และร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมี
การส่งออกน้อยกวา่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่   
ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) 

ดชันีสัดส่วนการส่งออกต่อยอดขาย 
ไตรมาสที ่4/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดอืนข้างหน้า 

กลุ่มทีเ่น้นตลาดภายในประเทศ (การส่งออกไม่เกนิร้อยละ 50) 38.9 50.1 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 32.4 50.7 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 42.6 50.0 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 85.6 56.3 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 46.3 50.3 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 47.5 50.0 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 40.5 45.1 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 45.7 45.7 
8. สาขาการผลิตเหลก็ โลหะ และผลิตภณัฑ ์ 44.3 51.5 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล 44.2 50.6 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 46.8 48.4 
กลุ่มทีเ่น้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป) 42.4 43.5 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 41.3 42.9 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั** 41.7 41.7 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 47.9 47.9 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม*้ 41.7 41.7 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ* 41.7 41.7 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี - - 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ - - 
8. สาขาการผลิตเหลก็ โลหะ และผลิตภณัฑ ์ - - 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล** 41.7 41.7 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน - - 
*หมายเหต:ุ   จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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จากตารางท่ี 7 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตาม
สาขาและร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ (กลุ่มท่ี
มีการส่งออกน้อยกวา่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่
ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั (เดือนธนัวาคม พ.ศ.2557) ของทั้งสองกลุ่มอยู่
ท่ีระดบั 38.9 และ 42.4 ตามล าดบั จากค่าดชันีท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการทั้ง
สองกลุ่มมีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

ดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์  3 เดือนข้างหน้า  (เดือนมีนาคมพ.ศ. 2558) ก ลุ่มท่ี เน้นตลาด
ภายในประเทศ ค่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 50.1 จากค่าดชันีท่ีปรับเพิ่มข้ึนมาอยู่
ในระดบัใกลเ้คียง 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการกลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ มีความเช่ือมัน่ต่อ
ภาวะการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีทรงตวั 

ส าหรับกลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ ค่าดชันีปรับเพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 43.5 ถึงแมค้่าดชันีมีแนวโนม้
ปรับตวัเพิ่มข้ึน แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีมีความเช่ือมัน่ต่อ
ภาวะการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

ส าหรับกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่  ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สาขา
การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาไดแ้ก่สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย  
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8. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสที ่4/2557 

 ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 4/2557 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อ 
การด าเนินงานของกจิการ 

ระดบัคะแนนแสดงผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ 
(0 = ไม่มผีลกระทบ, 1 = น้อย, 2 = ปานกลาง, 3 = มาก) 

ปัจจุบัน แปลผล 
คาดการณ์  

3 เดอืน 
ข้างหน้า 

แปลผล 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 2.89 มาก 2.89 มาก 
2. ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 2.96 มาก 2.96 มาก 
3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 0.15 ไม่มี 0.14 ไม่มี 
4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 1.19 นอ้ย 1.20 นอ้ย 
5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 1.26 นอ้ย 1.22 นอ้ย 
6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 2.60 มาก 2.53 มาก 
7. การลดลงของความตอ้งการสินคา้และบริการ 2.38 มาก 2.27 มาก 
8. การแข่งขนัในตลาด 2.21 มาก 2.21 มาก 
9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 0.17 ไม่มี 0.18 ไม่มี 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 0.16 ไม่มี 0.17 ไม่มี 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 2.76 มาก 2.65 มาก 

 จากตารางท่ี 8 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์  3 เดือนข้างหน้า  ของไตรมาสท่ี  4/2557 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง  
ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง และการลด
ความต้องการสินค้าและบริการ การแข่งขนัในตลาด และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของ
รัฐบาล 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั และสภาวะเศรษฐกิจโลก 

ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลกระทบต่อกิจการหรือถ้ามีก็มีผลกระทบในระดับน้อยท่ีสุดได้แก่ อัตรา
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค และสถานการณ์ความขดัแขง้ทางการเมือง 
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกิจการในปัจจุบนัของภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาส
ท่ี 4/2557 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของกจิการ 

ไตรมาสที ่4/2557 
มผีลกระทบต่อ 
อุตสาหกรรมใน

ระดบั 
ไม่ม ี

ม ี

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 0.0 0.2 10.5 89.3 มาก 
2. ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 0.0 0.0 4.0 96.0 มาก 
3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 86.0 13.3 0.7 0.0 ไม่มี 
4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 0.7 79.7 19.3 0.3 นอ้ย 
5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.0 75.6 23.2 1.2 นอ้ย 
6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 0.0 0.7 38.8 60.5 มาก 
7. การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ 0.0 3.2 55.5 41.3 ปานกลาง 
8. การแข่งขนัในตลาด 0.1 8.7 61.5 29.7 ปานกลาง 
9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 84.8 13.4 1.8 0.0 ไม่มี 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 85.3 13.0 1.7 0.0 ไม่มี 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 0.0 0.2 23.8 76.0 มาก 

จากตารางท่ี  9 แสดงจ านวนร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนั ไตรมาสท่ี 4 /2557 ของภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม  

 ผลกระทบจากระดับราคาน ้ามันและค่าขนส่ง ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระดบัราคา
น ้ามนั และค่าขนส่ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ราคาตน้ทุน
สินคา้ และค่าแรง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนใน
ปัจจุบนั ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มีในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากอตัราเงินกู้ในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 
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ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ภาวะเศรษฐกิจในโลก
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และอ านาจซ้ือของประชาชนลดลงส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากการลดลงของความต้องการสินค้าและบริการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
วา่การลดลงของความตอ้งการสินคา้และบริการส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัปาน
กลางจนถึงระดบัมาก 

ผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการแข่งขนัในตลาด 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัปานกลางจนถึงระดบัมาก 

ผลกระทบจากคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่คุณภาพ
ของบริการสาธารณูปโภค ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มี
ในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกิจการ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นวา่
ความขดัแยง้ทางการเมือง ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มี
ในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลต่อกิจการ ผูป้ระกอบการ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 
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9. ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัความตอ้งการการให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากภาครัฐบาล ประจ าไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ.2557 พบว่า มีผู ้ประกอบจ านวน 541 รายท่ีให้
ขอ้เสนอแนะ หรือคิดเป็นร้อยละ 90 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
ใหรั้ฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ และสนบัสนุน มีดงัน้ี 
ตารางที ่10 แสดงร้อยละของขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ 
ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ความถี่ ร้อยละ 

1 หามาตรการในการกระตุน้เศรษฐกิจใหดี้ข้ึน 63 11.6 
2 ส่งเสริมการตลาด เพื่อใหผู้ป้ระกอบการขายสินคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึน 51 9.4 
3 ช่วยควบคุมตน้ทุนในการผลิตของผูป้ระกอบการใหล้ดต ่าลง 51 9.4 
4 แกไ้ขปัญหาดา้นตน้ทุนในการประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูง 40 7.4 
5 ลดหยอ่นภาษีดา้นต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายผูป้ระกอบการ 38 7.0 
6 ควบคุมค่าครองชีพไม่ใหสู้งเกินไป 35 6.5 
7 สร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน 34 6.3 
8 ฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 32 5.9 
9 หาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า 27 5.0 

10 ส่งเสริมการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 25 4.6 
11 ช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs อยา่งจริงจงั 24 4.4 
12 ระดมทุนเพื่อการพฒันาประเทศ 21 3.9 
13 ดูแลและแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของภาคธุรกิจ 21 3.9 
14 แกไ้ขผลกระทบจากนโยบายค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาท 20 3.7 
15 ผลกัดนัการส่งออก โดยเฉพาะสินคา้เกษตร 15 2.8 
16 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผุป้ระกอบการ 14 2.6 
17 สร้างความสามคัคีของคนในประเทศ 8 1.5 
18 แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ 6 1.1 
19 จดัการเลือกตั้งใหม่ 4 0.7 
20 แกไ้ขปัญหาคอรัปชัน่อยา่งจริงจงั 4 0.7 
21 อยากใหรั้ฐด าเนินการตามนโยบายอยา่งจริงจงั และท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 3 0.6 
22 แกไ้ขปัญหาความวุน่วายทางสังคม 2 0.4 
23 ช่วยกระจายสินคา้ของผูป้ระกอบการ 2 0.4 
24 ขั้นตอนในการสนบัสนุนเงินช่วยเหลือของรัฐบาล ควรมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว 1 0.2 
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10. ข้อมูลสนับสนุนเพิม่เติม 

ตารางที่ 10 แสดงอัตราค่าจ้างข้ันต ่า (เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคเหนือ)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2546 – 1 มกราคม พ.ศ.2556 

พืน้ที ่

อตัราค่าจ้าง  
1 ม.ค. 56 

ปรับเพิม่จาก 
(บาท/วนั) 

อตัราค่าจ้างขั้นต า่ (บาท/วนั) 

1 เม.ย.
2555 

1 ม.ค.
2546 

1 ม.ค.  
2556 

1 เม.ย. 
2555 

1 ม.ค.  
2554 

1 ม.ค. 
2553 

1 ม.ค. 
2551 

1 ม.ค. 
2550 

1 ม.ค. 
2549 

1 ม.ค. 
2548 

1 ม.ค. 
2547 

1 ม.ค. 
2546 

เชียงใหม่ 49 157 300 251 180 171 159 159 155 149 145 143 

เชียงราย 68 167 300 232 166 157 146 146 142 137 133 133 

ล าพนู 64 163 300 236 169 160 152 149 145 141 137 137 

ล าปาง 70 167 300 230 165 156 149 149 145 139 135 133 

พะเยา 78 167 300 222 159 151 144 144 140 137 133 133 

แพร่ 73 167 300 227 163 151 146 144 140 137 133 133 

น่าน 75 167 300 225 161 152 144 143 140 137 133 133 

แม่ฮ่องสอน 73 167 300 227 163 151 147 145 141 137 133 133 

อุตรดิตถ ์ 73 167 300 227 163 153 147 147 143 139 135 133 

ก าแพงเพชร 66 165 300 234 168 158 149 147 143 140 136 135 

นครสวรรค ์ 68 167 300 232 166 158 150 147 143 139 135 133 

เพชรบูรณ์ 68 165 300 232 166 155 150 147 143 139 135 135 

พิษณุโลก 73 167 300 227 163 153 148 147 143 139 135 133 

ตาก 74 167 300 226 162 153 147 147 143 139 135 133 

สุโขทยั 70 163 300 230 165 153 149 149 145 141 137 137 

พิจิตร 73 167 300 227 163 151 146 145 141 138 134 133 

อุทยัธานี 66 165 300 234 168 158 150 146 142 139 135 135 

ท่ีมา : กระทรวงแรงงาน 

 

 

 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 4/2557  (หนา้ 41) 
 

ตารางที ่11 แสดงราคาขายปลกีน า้มันกทม. และ ปริมณฑล (ยงัไม่รวมค่าขนส่งน า้มันไปยงัแต่ละภูมิภาค) 
วนัที ่ UGR91 UGR95 91 E10 95 E10 95 E20 95 E85 HSD NGV 

5 ม.ค. 53 35.64 - 31.24 32.04 29.74 18.72 27.99 8.5 
2 ธ.ค. 53 36.64 - 31.34 32.84 30.54 19.52 29.79 8.5 
6 ม.ค. 54 38.64 - 31.84 34.34 30.94 20.12 29.99 8.5 
11 ธ.ค. 54 34.57 - 31.54 33.29 30.54 20.72 29.19 8.5 
5 ม.ค. 55 35.77 - 32.74 34.49 31.74 21.42 29.39 8.5 
7 ธ.ค. 55 43.25 - 34.88 37.33 31.88 21.38 29.79 10.5 
1 ม.ค. 56 43.75 46.25 35.38 37.83 32.38 21.68 29.79 10.5 

5 ก.ค. 56 - 46.85 36.88 39.33 34.38 23.08 29.99 10.5 

21 ธ.ค. 56 - 47.45 37.48 39.93 34.98 23.88 29.99 10.5 
4 ม.ค. 57 - 48.45 38.48 40.93 35.98 24.58 29.99 10.5 
5 มี.ค. 57 - 48.55 38.58 41.03 36.08 24.68 29.99 10.5 

10 เม.ย. 57 - 48.45 38.58 40.93 35.98 24.58 29.99 10.5 
3 พ.ค. 57 - 48.95 38.58 41.03 36.08 24.68 29.99 10.5 
1 มิ.ย. 57 - 49.15 39.08 41.53 36.58 24.98 29.99 10.5 

25 ก.ค. 57 - 48.75 37.78 40.23 35.28 24.28 29.85 10.5 
7 ส.ค. 57 - 48.75 37.48 39.93 34.98 24.28 29.85 10.5 
1 ต.ค. 57 - 44.86 35.78 37.8 33.98 24.28 29.99 11.5 
5 พ.ย. 57 - 42.86 33.78 35.8 32.48 22.88 29.69 11.5 
2 ธ.ค. 57 - 40.76 31.68 33.7 30.38 22.88 28.79 11.5 
3 ม.ค. 58 - 36.56 27.78 29.5 26.18 22.28 26.39 12.5 

13 ม.ค. 58 - 34.96 26.58 27.9 25.18 22.08 26.09 12.5 
เปลีย่นแปลง - -11.29 -4.66 -4.14 -4.56 3.36 -1.9 4 

ท่ีมา : บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหต:ุการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบราคาน า้มนั ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2553 กับวนัท่ี 13 มกราคม 2558 (บาท/ลิตร) 
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ภาพที ่3 อตัราแลกเปลี่ยนอ้างองิค่าเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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