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

ประจ าไตรมาสที่ 2/2558 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

              
            ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (MSSI) ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคเหนือ ประจ า

ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2558 ภาพรวมในปัจจุบนัอยู่ในระดบั 37.2 ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่วา่ภาวการณ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีความ

เช่ือมัน่เดือนปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 โดยเฉพาะผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาการผลิตส่ิง

ทอ ส่ิงถกั และสาขาเคร่ืองแต่งกาย ท่ีมีระดบัค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่าท่ีสุดเป็น 2 อนัดบัสุดท้าย คืออยู่ท่ี

ระดับ 21.1 และ 30.7 ตามล าดับ ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีปรับตวัใน

ทิศทางท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัดชันีในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 25.6 จากค่าดชันีท่ีปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงและอยู่

ในระดบัต ่ากว่า 50.0 สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อสถานะการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 

เดือนขา้งหนา้ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เม่ือพิจารณาดชันีของเดือนปัจจุบนัแยกตามองคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้น

ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ 

และด้านการจ้างงาน พบว่าค่าดัชนีทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า 50.0 โดยเฉพาะด้านต้นทุน

ประกอบการท่ีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาเก่ียวกบัตน้ทุน

ในการประกอบการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และเม่ือพิจารณาดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า

แยกตามองค์ประกอบพบว่า ค่าดชันีส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง นอกจากน้ีแลว้ปัจจยั

ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ไดแ้ก่ ระดบั

ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือ

ของประชาชนท่ีลดลง ส่งผลให้ค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า อยู่ในระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 

ส าหรับข้อเสนอแนะของผูป้ระกอบการในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2558 ผูป้ระกอบการอยากให้รัฐบาล เร่ง

กระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ดี ข้ึน  ลดอัตราภาษี  ลดต้นทุนวัตถุดิบ และลดต้นทุนการผลิตให้กับ

ผูป้ระกอบการ SMEs แกไ้ขปัญหาคอรัปชั่นอย่างจริงจงั และส าหรับโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง 

ผูป้ระกอบการแนะน าวา่ควรจะมีการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ  



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 2/2558  (หนา้ 2) 
 

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 
ทุกสาขา โดยสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั สาขาการผลิตเคร่ือง
แต่งกาย สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ สาขาการ
ผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และ
ผลิตภณัฑ์ สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล และสาขาการผลิตเคร่ืองเรือน (เฟอร์นิเจอร์) ค่าดัชนีของเดือน
ปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 37.6, 21.1, 30.7, 41.7, 38.6, 41.7, 38.4, 38.6, 41.7 และ 36.3 ตามล าดับ  ส าหรับดัชนี
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ค่าดชันีมีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงในทุกสาขาอุตสาหกรรม ยกเวน้
สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี ท่ีค่าดชันีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งคงท่ีคือ 41.8 ส าหรับสาขาการผลิต
ผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย สาขาการผลิตไมแ้ละ
ผลิตภณัฑ์จากไม ้สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ 
สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล และสาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 
(เฟอร์นิเจอร์) ดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 26.4, 17.1, 18.9, 26.1, 25.8, 31.2, 17.0, 18.2 และ 21.6 
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 พบวา่ค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตในปัจจุบนัทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
โดยดชันีดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือ ด้านปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไร
สุทธิ และดา้นการจา้งงาน อยู่ท่ีระดบั 42.3, 43.3, 43.3, 2.4, 42.3 และ 50.0 ตามล าดบั จากค่าดชันีแยกตาม
องคป์ระกอบส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัต ่ากว่า 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่
ในระดับท่ีไม่ดี  ส่วนองค์ประกอบด้านต้นทุนประกอบการท่ีค่าดชันีอยู่ในระดับท่ีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
องค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ คือ อยู่ท่ีระดับ 2.4 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความกังวลเก่ียวกับต้นทุน
ประกอบการของธุรกิจค่อนขา้งมาก และเม่ือพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า พบว่า
ดชันีความเช่ือมัน่เกือบทุกองคป์ระกอบ ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงและอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ธุรกิจ SMEs ในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีไม่
ดี (แสดงตามภาพท่ี 2) 

ภาพที ่2 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ จ าแนกตามองค์ประกอบของดัชนี 

 

 

 

 

 
 
 

ดชันีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบนั (มิถุนายน 2558) และต่อธุรกิจตนเองอยู่ท่ี
ระดบั 0.7 และ 41.8 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า (กนัยายน 2558) ดชันีความเช่ือมัน่
ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 0.1 และดชันีความเช่ือมัน่ต่อธุรกิจตนเอง 
ปรับตัวในทิศทางท่ีลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 20.8 จากค่าดัชนีท่ีอยู่ในระดับต ่ ากว่า 50.0 สะท้อนให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศทั้งในปัจจุบนั และคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่น
ระดบัท่ีไม่ดี โดยเฉพาะความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการ SMEs ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศอยู่ในระดบัท่ีต ่า
มาก (รายละเอียดหนา้ 31) 
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ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต จ าแนกตามตลาดเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มท่ีเน้นตลาด
ภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) และ (2) กลุ่มท่ี เน้นตลาด
ต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั (เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2558) ของกลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศอยูท่ี่ระดบั 37.0 จากค่าดชันีของเดือนปัจจุบนัอยูใ่น
ระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี 
อยา่งไรก็ตาม ดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ (เดือนกนัยายน 2558) มีแนวโนม้ปรับตวัลดลงมา
อยูท่ี่ระดบั 24.6 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการคาดการณ์วา่ภาวการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่น
ระดบัท่ีไม่ดี 

กลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ ค่าดัชนีเดือนปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 39.8 และดัชนีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ ปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 35.8 จากค่าดชันีท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการ
ในกลุ่มน้ีมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

ส าหรับกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่  ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สาขา
การผลิตเคร่ืองจกัรกล รองลงมาไดแ้ก่สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน และ
สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม (รายละเอียดหนา้ 32) 

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ระดบัราคาน ้ามนั
และค่าขนส่ง ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน (รายละเอียดหนา้ 34) 

 ดา้นขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการต่อรัฐบาล จากการส ารวจประจ าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 พบวา่
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่อยากใหรั้ฐบาล เร่งกระตุน้เศรษฐกิจให้ดีข้ึน ลดอตัราภาษี ลดตน้ทุนวตัถุดิบและลด
ตน้ทุนการผลิตให้กบัผูป้ระกอบการ SMEs จดัการเลือกตั้งใหม่ ใหพ้ิจารณาโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงอยา่งรอบคอบ แกไ้ขปัญหาคอรัปชัน่ แกไ้ขปัญหาจากผลกระทบค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท และอยากให้รัฐ
ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และใหห้น่วยงานอ่ืนๆ ตรวจสอบได ้(รายละเอียดหนา้ 37) 
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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 ่2/2558 

 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ภาพรวมชะลอลงจากเดือนก่อน จากการ
บริโภคของภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคธุรกิจท่ียงัอ่อนแอ โดยรายไดเ้กษตรกร ความเช่ือมัน่ของ
ผูบ้ริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจปรับลดลงต่อเน่ือง รวมถึงการส่งออกในเดือนน้ีหดตวัตามอุปสงค์จาก
ต่างประเทศ ดา้นปัจจยับวกท่ียงัเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไดแ้ก่ภาคการท่องเท่ียว การคา้ชายแดน 
และการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้าแม้จะชะลอตัวบ้าง อีกทั้ งผลผลิต
อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจากผลผลิตน ้ าตาลและเคร่ืองด่ืม ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจในภาคเหนือโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี อตัราการว่างงานอยู่ในระดบัต ่าและอตัราเงินเฟ้อลดลงเป็นเดือนท่ี 4 ดา้นเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยเ์พิ่มจากเดือนก่อน ส่วนเงินใหสิ้นเช่ือชะลอลงเล็กนอ้ย 

ดา้นการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนเมษายน ปี 2558 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจาก
ระยะเดียวกนัปีก่อนเล็กนอ้ย ในอตัราร้อยละ 0.6 โดยเฉพาะการบริโภคสินคา้ในหมวดยานยนตย์งัลดลงใน
เกณฑ์สูง ส่วนหน่ึงจากก าลังซ้ือของครัวเรือนยงัอยู่ในระดับต ่า รายได้เกษตรกรและความเช่ือมั่นของ
ผูบ้ริโภคปรับลดลงต่อเน่ือง ผนวกกบัความกงัวลในภาระหน้ีอยูใ่นระดบัสูง ครัวเรือนมีแนวโน้มชะลอการ
ใชจ่้าย สถาบนัการเงินก็ยงัเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ืออยู ่แต่มีการบริโภคน ้ ามนัเพิ่มข้ึนจากราคาท่ีลดลงท า
ให้มีการเดินทางมากข้ึน การใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากอากาศร้อน รวมทั้งการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวในหมวด
สินคา้จ าเป็น ท าใหด้ชันีการอุปโภคบริโภคโดยรวมลดลงเพียงเล็กนอ้ย 

 ดา้นผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2558 ดชันีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาเพิ่มข้ึน ใน
เดือนน้ีร้อยละ 2.1 จากผลผลิตหมวดอาหาร ซ่ึงขยายตวัร้อยละ 14.6 ตามการผลิตน ้ าตาลท่ีเพิ่มข้ึนกวา่เท่าตวั 
เน่ืองจากเดือนน้ีมีปริมาณออ้ยเขา้หีบเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน (อย่างไรก็ตาม ผลผลิตออ้ย
รวมทั้งฤดูกาลผลิตปี 57/58 ยงัคงลดลงจากฤดูการผลิตปีก่อน) นอกจากน้ี การแปรรูปผกัและผลไมเ้พิ่มข้ึน
ร้อยละ 9.4 ตามผลผลิตวตัถุดิบ คือ ผกัสดแช่แข็งและอบแห้ง และผา้แปรรูปไม่บรรจุกระป๋องท่ีเพิ่มข้ึน    
ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 13.2 ตามล าดบั ดา้นการผลิตเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.6 ชะลอลงบา้งจากท่ีไดเ้ร่ง
ผลิตไปมากในช่วงก่อนหนา้ 

 ส าหรับผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีลดลงในเดือนน้ีไดแ้ก่ วสัดุก่อสร้าง ตามความตอ้งการท่ีลดลงของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และส่ิงทอ ซ่ึงลดลงตามการส่งออก 

ดา้นการลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือเดือนเมษายน ปี 2558 ในเดือนน้ีการลงทุนภาคเอกชนยงั
อ่อนแอ โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 5.5 ด้วยเหตุผลเดิมเช่นเดียวกับเดือนก่อน คือ
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่มีการลงทุนใหม่ ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ผูป้ระกอบการหลายรายท่ีขอ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสูงในช่วงก่อนหน้าน้ีชะลอการลงทุนออกไป เพราะยงัมีอุปทานเหลืออยู่จ  านวน
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มาก อีกทั้งยงัมีปัจจยับัน่ทอนจากก าลงัซ้ือภาคครัวเรือนยงัอ่อนแอ และสถาบนัการเงินเขม้งวดการใหสิ้นเช่ือ
แก่ภาคธุรกิจ ประกอบกบัการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ สะทอ้นให้เห็นจาก
เคร่ืองช้ีท่ีลดลงทั้ งพื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย ์
ปริมาณจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง และมูลค่าการน าเขา้เคร่ืองจกัผา่นด่านศุลกากร ซ่ึงลดลงร้อยละ 46.9, 14.9, 2.7 
และ 49.9 ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ดี รายไดค้่าธรรมเนียมท่ีดิน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.5 และมูลค่าเงินลงทุนของโครงการท่ีไดรั้บ
อนุมติัส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ยงัเพิ่มข้ึนในหมวดอุตสหากรรมเบา สะทอ้นความสนใจในการลงทุนของ
ภาคเอกชนท่ียงัมีอยูใ่นระยะต่อไป 

ดา้นการส่งออกผา่นด่านศุลกากรในภาคเหนือ เดือนเมษายน ปี 2558 การส่งออกผ่านด่านศุลกากร
ในภาคเหนือมีมูลค่า 380.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 6.6 ตามการส่งออก
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชใ้นโทรศพัทมื์อถือ ยานยนต ์กลอ้งถ่ายรูป และช้ินส่วนในอุปกรณ์ Hard 
Disk Drive (HDD) ท่ีส่งออกไปญ่ีปุ่น และฮ่องกง ส่วนหน่ึงไดรั้บผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่คา้ และการแข่งขนัสูงทางดา้นราคา อยา่งไรก็ดี การส่งออกผา่นชายแดนยงัขยายตวัร้อยละ 5.7 
แมจ้ะชะลอลงบา้งตามการส่งออกไปลาว และจีนตอนใต ้

การน าเขา้มีมูลค่า 119.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.6 จากท่ีมีการน าเขา้วตัถุดิบและสินคา้
ขั้นกลางเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมส่งออกลดลง ส่วนการน าเขา้ผา่นด่านชายแดนลดลงต่อเน่ืองจากเดือนก่อน
ร้อยละ 18.5 จากนโยบายภาครัฐท่ีเขม้งวดการน าเขา้เฟอร์นิเจอร์ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าด้วยไมจ้ากเมียนมา และ
การน าเขา้สินคา้เกษตรท่ีใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี (AFTA) 

 ดา้นการท่องเท่ียวในเดือนเมษายน ปี 2558 การท่องเท่ียวยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจส าคญัของ
ภาคเหนือแมก้ารขยายตวัชะลอลงบา้ง ซ่ึงเป็นผลจากนกัท่องเท่ียวไทย และต่างชาติท่ียงันิยมเดินทางเขา้มา
ในพื้นท่ีภาคเหนืออยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจีนท่ีมีเท่ียวบินตรง และเช่าเหมาล าจากเมืองต่าง ๆ ท่ี
เปิดให้บริการ อาทิ ปักก่ิง เช่ียงไฮ ้กวางโจว และฉงช่ิง เป็นตน้ รวมทั้งมีคาราวานรถยนต์ท่ีขา้มชายแดนมา
จากจงัหวดัเชียงราย 

 เคร่ืองช้ีส าคญัไดแ้ก่ จ  านวนผูโ้ดยสารผา่นท่าอากาศยานของภาคเหนือ เพิ่มข้ึนในเกณฑ์สูงท่ีร้อยละ 
24.3 โดยท่าอากาศยานจังหวดัเชียงใหม่ พิษณุโลก และล าปาง เพิ่มข้ึนร้อยละ 26.1, 23.2 และ 139.4 
ตามล าดบั อตัราเขา้พกัโรงแรม อยูท่ี่ร้อยละ 52.2 เพิ่มข้ึนจากเดือนน้ีปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 49.1 ราคาห้องพกั
เฉล่ียเดือนเมษายนอยูท่ี่ 1,520.3 ต่อคือ ทั้งน้ีการจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภตัตาคาร เพิ่มข้ึน
จากระยะเดียกวนัปีก่อนร้อยละ 17.9 
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ดา้นการจา้งงาน ในเดือนเมษายน ปี 2558 ผูมี้งานท าโดยรวมของภาคเหลือลดลงจากแรงงานในภาค
เกษตรกรรม ส าหรับนอกภาคเกษตรกรรมยงัคงเพิ่มข้ึน ดา้นอตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัต ่า 

การมีงานท า ผูมี้งานท ามีจ านวน 6.3 ล้านคน ลดลงร้อยละ 2.4 จากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตรท่ีลดลงร้อยละ 8.9 สอดคลอ้งกบัรายไดเ้กษตรกรท่ีลดลง 

ส าหรับผูมี้งานท านอกภาคเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.8 จากภาคการผลิต และการคา้ โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 
7.6 และ 1.2 ตามล าดบั ส าหรับการบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 ตามการขยายตวัของภาคท่องเท่ียว ส าหรับผูมี้
งานท าในภาคก่อสร้างลดลงร้อยละ 15.0 ตามการชะลอตวัของภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์ชะลอการเปิดโครงการ
ใหม ่

อตัราการว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ทรงตวัจากเดือนก่อน แต่เพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกันปีก่อน
เล็กน้อย ผูว้่างงานมีจ านวน 50,510 คน ส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนในกลุ่มจบการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษา โดยในจ านวนผูว้า่งงานทั้งหมดร้อยละ 37 เป็นผูเ้คยท างานมาก่อน ส่วนใหญ่เคยท าในภาคการ
ผลิต และภาคการก่อสร้าง เป็นส าคญั 
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4. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคเหนือ 
 ตารางที ่1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจ าแนกตามสาขา

อุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ 

ดัชนีรวมภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 37.6 26.4 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 21.1 17.1 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 30.7 18.9 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 41.7 26.1 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 38.6 25.8 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 41.7 41.8 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 38.4 31.2 
8. สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ ์ 38.6 17.0 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล 41.7 18.2 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 36.3 21.6 

จากตารางท่ี 1 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม พบว่าทุกสาขา
อุตสาหกรรมมีค่าดชันีในเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 ซ่ึงสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีค่าดชันีต ่าท่ีสุดอยูใ่น 
2 อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั และสาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย จากค่าดชันีแสดงให้เห็น
วา่ผูป้ระกอบการทุกสาขาอุตสาหกรรมมีความเช่ือมัน่ว่าภาวการณ์ของธุรกิจ SMEs ในสาขาของตนอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่ดี และเม่ือพิจารณาค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ทุกสาขาอุตสาหกรรมมีค่าดชันีความเช่ือมัน่
ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัดชันีของเดือนปัจจุบนั ยกเวน้สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์
เคมี ท่ีค่าดัชนีอยู่ในระดับค่อนข้างคงท่ี นอกจากน้ีแล้วค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ทุกสาขา
อุตสาหกรรมอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0  สะทอ้นให้เห็นว่าสภาวการณ์ทางธุรกิจอีก 3 เดือนขา้งหน้าอยู่ใน
ระดบัท่ีไม่ดี 

(1) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 
เดือนขา้งหนา้ อยูท่ี่ระดบั 37.6 และ 26.4 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยู่
ท่ีระดบัต ่ากว่า 50.0  แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม มี
ความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
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(2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก ดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า อยู่ท่ี
ระดบั 21.1 และ 17.1 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0  
แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า อยู่ท่ี
ระดบั 30.7 และ 18.9 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0  
แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคร่ืองแต่งกาย มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า อยู่ท่ีระดบั 41.7 และ 26.1 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยู่ท่ี
ระดับต ่ากว่า 50.0  แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ มีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(5) สาขาการผลิตกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 
เดือนขา้งหนา้ อยูท่ี่ระดบั 38.6 และ 25.8 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยู่
ท่ีระดบัต ่ากวา่ 50.0  แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 
มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้า อยู่ ท่ี ระดับ  41.7 และ 41.8 ตามล าดับ ซ่ึงค่ าดัชนีอยู่ ท่ี ระดับต ่ ากว่า 50.0  แสดงให้ เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ดัชนีความเช่ือมั่นในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า อยู่ท่ีระดบั 38.4 และ 31.2 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยู่ท่ี
ระดับต ่ากว่า 50.0  แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ มีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(8) สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า อยู่ท่ีระดบั 38.6 และ 17.0 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยู่ท่ี
ระดบัต ่ากวา่ 50.0  แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ์ มีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
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 (9) สาขาการผลิตเคร่ืองจักรกล ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า อยู่ท่ี
ระดบั 41.7 และ 18.2 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0  
แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคร่ืองจกัรกล มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า อยู่ท่ี
ระดบั 36.3 และ 21.6 ตามล าดบั ซ่ึงค่าดชันี มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง และอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0  
แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคร่ืองเรือน มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนั และ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
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ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม  

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม   
 ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์ 31.7 16.5 
 ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ ์ 

                 จากสัตวน์ ้า 
27.1 14.6 

 ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 33.3 25.2 
 ISIC 1514 การผลิตน ้ามนัจากพืชน ้ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจาก 

                  สัตว*์ 
8.3 8.3 

 ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 63.9 8.3 
 ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 40.2 36.7 
 ISIC 1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช 41.7 36.9 
 ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 38.6 30.3 
 ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 24.0 9.8 
 ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้าตาล* 8.3 8.3 
 ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีวุน้ 

                  เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
33.3 26.4 

 ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว ้
                 ในท่ีอ่ืน 

45.8 24.4 

 ISIC 1551 การกลัน่การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรา 
รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกั* 

41.7 41.7 

 ISIC 1552 การผลิตไวน์* 41.7 8.3 
 ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิต          

                  น ้าแร่บรรจุขวด 
46.4 41.7 

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

 
 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 2/2558  (หนา้ 14) 
 

ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก   
 ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ 

                  ส่ิงทอ 
23.3 10.0 

 ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ** 25.0 25.0 
 ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 19.4 18.8 

(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   
 ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก 
                 ขนสัตว ์

30.7 18.9 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภัณฑ์จากไม้   
 ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้ 41.7 35.2 
 ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ือง 
                 ประกอบอาคาร 

41.7 23.3 

 ISIC 2029 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีท าจากไมร้วมทั้งการผลิต 
                 ส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน 

41.7 21.2 

(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
 ISIC 2101 การผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 38.0 27.8 
 ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแขง็ลูกฟกูและ 
                 การผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็* 

41.7 16.7 

 ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและ 
                 กระดาษแขง็* 

41.7 16.7 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(6) สาขาการผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์   
 ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ 

                  สารประกอบไนโตรเจน 
41.7 55.0 

 ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 41.7 49.4 
 ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 41.7 42.6 

 ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษา 
                 โรคและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสมุนไพร 

41.7 
35.4 

 ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
                 ท่ีอ่ืน 

41.7 
32.3 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ   
 ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงาน 
                 ก่อสร้าง 

32.4 21.3 

 ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 41.7 19.4 
 ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละ 
                 ปูนปลาสเตอร์ 

42.4 42.4 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ  และผลติภัณฑ์   
 ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 41.7 16.7 
 ISIC 2812 การผลิตถงัน ้าท่ีเก็บน ้าและภาชนะบรรจุท่ีท าจาก 

                 โลหะ* 
41.7 16.7 

 ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนโดยวธีิการตีการกด 
                 การตอกพิมพแ์ละการรีดในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการ 
                 ผสมโลหะผง** 

16.7 12.5 

 ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนิน 
                 การเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกลโดยไดรั้บ 
                 ค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการท าสัญญาจา้ง 

43.3 16.7 

 ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ือง 
                 โลหะทัว่ไป* 

41.7 16.7 

 ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดั 
                 ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

37.5 19.4 

(9) สาขาการผลติเคร่ืองจักรกล   
 ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนต ์
                 ท่ีใชก้บัอากาศยานยานยนตแ์ละรถจกัรยาน/ 
                 รถจกัรยานยนต์ 

41.7 15.0 

 ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 41.7 17.5 
 ISIC 2919 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** 41.7 20.8 
 ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม ้ 41.7 16.7 
 ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 41.7 41.7 
 ISIC 2929 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ 41.7 18.1 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน   
 ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 35.9 21.1 
 ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและ 
                  ของท่ีเก่ียวขอ้ง 

30.6 25.0 

 ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา** 41.7 25.0 
 ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 41.7 25.0 
 ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 41.7 22.2 

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

 MSSI > 50 MSSI ≤ 50 

MSSI 
ปรับตวั
เพิม่ขึน้ 

ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ   
                  สารประกอบไนโตรเจน 
 

(1 กลุ่มย่อย) 

 
 
 

(0 กลุ่มย่อย) 

MSSI 
ปรับตวัลดลง 

ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 
ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 กลุ่มย่อย) 

ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์
ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑจ์ากสัตวน์ ้ า 
ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 
ISIC 1514 การผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว*์ 
ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 
ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 
ISIC 1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช 
ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 
ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 
ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล** 
ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี 
                 วุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 
ISIC 1551 การกลัน่การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรา 
                  รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกั* 
ISIC 1552 การผลิตไวน์* 
ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด 
ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ ส่ิงทอ 
ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ** 
ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก ขนสัตว ์
ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้
ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร 
ISIC 2029 การผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อก ฟางและวสัดุถกัสาน 
ISIC 2101 การผลิตเยือ่กระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 
ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะที่ท  าจากกระดาษ** 
ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็* 
ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรคและสมุนไพร 
ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง 
ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 
ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละปูนปลาสเตอร์ 
ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 
ISIC 2812 การผลิตถงัน ้ าท่ีเก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ* 
ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการผสมโลหะผง** 
ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนินการ 
                 เก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 

(ต่อหน้าถัดไป) 

 *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 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ืองโลหะทัว่ไป* 
ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐอ่ื์นๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหันยกเวน้เคร่ืองยนต ์ท่ีใช ้
                  กบัอากาศยาน ยานยนตแ์ละ  รถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต ์
ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 
ISIC 2919 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** 
ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ 
ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 
ISIC 2929 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ 
ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง** 
ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา** 
ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 
ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

(47 กลุ่มย่อย) 

MSSIคงที ่
 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

 

 
จากตารางท่ี 2 และ 3 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตาม

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม ท าการเปรียบเทียบค่าดชันีของเดือนปัจจุบนักบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ พบวา่ค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ สาขายอ่ยของแต่ละอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นมากกว่า 50.0 มีจ านวน 1 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ
สารประกอบไนโตรเจน 

ไม่มีสาขาย่อยใดในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิม่ขึ้นในระดับทีค่่าความ
เช่ือมั่นน้อยกว่าหรือเท่ากบั 50.0  

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับที่ค่าความเช่ือมั่น
มากกว่า50.0 มีจ านวน 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน และ
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 

*หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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 สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับทีค่่าความเช่ือมั่น
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 47 กลุ่มย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จาก
เน้ือสัตว ์อุตสาหกรรมการแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์จากสัตวน์ ้ า อุตสาหกรรมการ
แปรรูปผลไมแ้ละผกั อุตสาหกรรมการผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว ์อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากนม อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการโม่-สีธัญพืช อุตสาหกรรมการผลิต
สตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์ประเภทอบ อุตสาหกรรมการผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล อุตสาหกรรมการ
ผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี วุน้เส้นและผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งท่ีคล้ายกัน 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆอุตสาหกรรมการกลั่นการกลั่นล าดบัส่วนและการผสมสุรา 
รวมทั้ งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีได้จากการหมัก อุตสาหกรรมการผลิตไวน์ อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด อุตสาหกรรมการจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิง
ทอรวมทั้งการทอ ส่ิงทอ อุตสาหกรรมการแต่งส าเร็จส่ิงทอ อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิได้จดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก ขนสัตว ์อุตสาหกรรม
การเล่ือยไมแ้ละการไสไม้ อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใช้ในการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร
อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อก ฟางและวสัดุถกัสาน อุตสาหกรรมการผลิต
เยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแข็ง อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะท่ีท าจาก
กระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทางเภสัชกรรมเคมีภณัฑ์ท่ีใชรั้กษาโรคและสมุนไพร อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆซ่ึง
มิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์จากคอนกรีตซีเมนต์
และปูนปลาสเตอร์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตถงัน ้ าท่ี
เก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและ
การผสมโลหะผง อุตสาหกรรมการตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้ งการด าเนินการเก่ียวกับ
วิศวกรรมเคร่ืองกล อุตสาหกรรมการผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือและเคร่ืองโลหะทั่วไป 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนต ์ท่ีใชก้บัอากาศยาน ยานยนตแ์ละ  รถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต ์
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม้ อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธและกระสุน* 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรท่ี ใช้ในงานเฉพาะอย่างอ่ืนๆ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิ เจอร์ 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองกีฬา 
อุตสาหกรรมการผลิตของเล่นเกมและของเล่น และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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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 ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 42.3 22.7  
 1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 42.4 22.7  
 1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 49.3 49.3  
2.  ปริมาณการผลิต 43.3 24.3  
3.  สินคา้คงคลงั 43.3 24.3  
4.  ตน้ทุนการประกอบการ 2.4 14.3  
5.  ก าไรสุทธิ 42.3 22.5  
6.  การจา้งงาน 50.0 45.9  

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 ยกเวน้ดา้นการจา้งงาน
ท่ีค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 50.0 พอดี จากค่าดชันีแยกตามองคป์ระกอบส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  และองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนประกอบการ
ท่ีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก และต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองค์ประกอบดา้นอ่ืน ๆ คือ อยู่ท่ีระดบั 2.4 แสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความกงัวลเก่ียวกบัตน้ทุนประกอบการของธุรกิจค่อนขา้งมาก และเม่ือพิจารณาดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ทุกองค์ประกอบ ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง
และอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ภาวการณ์ธุรกิจ SMEs ในช่วง 
3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีดว้ยเช่นกนั 

 (1) ยอดรับค าส่ังซ้ือ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดับ 42.3 
ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยูท่ี่ระดบั 
22.7 ดัชนีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศเดือนปัจจุบัน อยู่ท่ีระดับ 42.4 ดัชนีความเช่ือมัน่ฯ 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 2/2558  (หนา้ 23) 
 

ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัลดลงอยูท่ี่ระดบั 22.7 และดชันีความเช่ือมัน่ 
ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 49.3 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า คงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิม จากค่าดชันีสะทอ้นให้เห็นว่า ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ยอด
รับค าสั่งซ้ือในประเทศ และยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศของเดือนปัจจุบนั และคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
อยูใ่นระดบัท่ีไมดี่ เน่ืองจากค่าดชันีอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0  

 (2) ปริมาณการผลิต ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ปริมาณการผลิตเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 43.3 แสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ปริมาณการผลิตในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันี
อยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านปริมาณการผลิต คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ค่า
ดชันีปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง อยูท่ี่ระดบั 24.3 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่ปริมาณการ
ผลิตคาดการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  

 (3) สินค้าคงคลัง ดชันีความเช่ือมัน่ฯ สินคา้คงคลงัเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 43.3 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่ว่าสินคา้คงคลงัในปัจจุบนัอยู่ในระดับท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยู่ใน
ระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านสินคา้คงคลงั คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัใน
ทิศทางท่ีลดลง อยูท่ี่ระดบั 24.3 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่สินคา้คงคลงัคาดการณ์ในอีก 
3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

(4) ต้นทุนการประกอบการ ดชันีความเช่ือมัน่ฯตน้ทุนการประกอบการ เดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 2.4 
และดชันีความเช่ือมัน่ฯ ตน้ทุนการประกอบการคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูท่ี่ระดบั 14.3 จากค่าดชันีท่ีอยู่
ในระดับท่ีต ่ามาก แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการ SMEs เช่ือมั่นว่าต้นทุนการประกอบการทั้งในเดือน
ปัจจุบนัและในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีค่อนขา้งมาก สะทอ้นให้เห็นวา่ปัจจยัดา้นตน้ทุนการ
ประกอบการเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประกอบการ SMEs 

 (5) ก าไรสุทธิ ดัชนีความเช่ือมั่นฯ ก าไรสุทธิเดือนปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 42.3 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ก าไรสุทธิในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี เน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่นระดบั
ท่ีต ่ากว่า 50.0 ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านก าไรสุทธิ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัในทิศทางท่ี
ลดลง อยู่ท่ีระดบั 22.5 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ว่าก าไรสุทธิคาดการณ์ในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

 (6) การจ้างงาน ดัชนีความเช่ือมั่นฯ การจ้างงานเดือนปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 50.0 และค่าดัชนีมี
แนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงในอีก 3 เดือนขา้งหน้า โดยค่าดชันีปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 45.9 จากค่า
ดชันีท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัลดลงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่
วา่การจา้งงานในเดือนปัจจุบนั และคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 43.6 26.1 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 43.7 26.1 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 48.7 48.7 
2. ปริมาณการผลิต 43.7 26.2 
3. สินคา้คงคลงั 43.7 26.2 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.8 5.9 
5. ก าไรสุทธิ 43.6 25.9 
6. การจา้งงาน 50.0 47.9 
(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 15.8 10.5 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 15.8 10.5 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 21.1 15.8 
3. สินคา้คงคลงั 21.1 15.8 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 2.6 7.9 
5. ก าไรสุทธิ 15.8 10.5 
6. การจา้งงาน 50.0 42.1 
(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 26.8 4.9 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 26.8 4.9 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 31.7 13.4 
3. สินคา้คงคลงั 31.7 13.4 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 17.1 36.6 
5. ก าไรสุทธิ 26.8 4.9 
6. การจา้งงาน 50.0 40.2 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 50.0 23.3 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 50.0 23.3 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 23.3 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 23.3 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 20.0 
5. ก าไรสุทธิ 50.0 23.3 
6. การจา้งงาน 50.0 43.3 
(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 45.5 22.7 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 45.5 22.7 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 45.5 22.7 
3. สินคา้คงคลงั 45.5 22.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 27.3 
5. ก าไรสุทธิ 45.5 22.7 
6. การจา้งงาน 50.0 36.4 
(6) สาขาการผลติเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม ี   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 50.0 51.0 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 51.0 51.0 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 49.0 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 49.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 6.3 
5. ก าไรสุทธิ 50.0 49.0 
6. การจา้งงาน 50.0 46.9 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 39.1 26.1 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 39.1 26.1 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 41.3 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 41.3 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 2.2 2.2 
5. ก าไรสุทธิ 39.1 26.1 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ และผลติภัณฑ์   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 43.2 2.3 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 43.2 2.3 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 43.2 2.3 
3. สินคา้คงคลงั 43.2 2.3 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 9.1 50.0 
5. ก าไรสุทธิ 43.2 2.3 
6. การจา้งงาน 50.0 43.2 
(9) สาขาการผลติเคร่ืองจกัรกล   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 50.0 1.8 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 50.0 1.8 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 7.1 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 7.1 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 44.6 
5. ก าไรสุทธิ 50.0 1.8 
6. การจา้งงาน 50.0 46.4 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 41.3 16.0 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 41.3 16.0 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 41.3 16.7 
3. สินคา้คงคลงั 41.3 16.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 2.7 20.0 
5. ก าไรสุทธิ 41.3 16.7 
6. การจา้งงาน 50.0 43.3 

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
ปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 43.6, 43.7, 43.7, 0.8, 43.6 และ 50.0 ตามล าดับ จากค่าดชันีท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 
แสดงวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 
3 เดือนขา้งหนา้ ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง โดยดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต 
ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน ค่าดชันีปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 26.1, 26.2, 26.2, 25.9 
และ 47.9 ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ดีในอีก  3 เดือนขา้งหน้า ส าหรับองค์ประกอบตน้ทุนการประกอบการค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่าสุดทั้งใน
ปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคง
เป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต  

(2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ด้านปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 
15.8, 21.1, 21.1, 2.6, 15.8 และ 50.0 ตามล าดบั จากค่าดชันีท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 แสดงวา่ผูป้ระกอบการ
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มีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ส่วน
ใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง โดยด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั 
ด้านก าไรสุทธิ และด้านการจ้างงาน ค่าดัชนีปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 10.5, 15.8, 15.8, 10.5 และ 42.1 
ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีใน
อีก  3 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับองคป์ระกอบตน้ทุนการประกอบการค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าสุดทั้งในปัจจุบนั
และคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต  

(3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 
26.8, 31.7, 31.7, 17.1, 26.8 และ  50.0 ตามล าดับ  จากค่ าดัช นี ท่ี อยู่ ใน ระดับ ต ่ าก ว่ า  50.0 แสดงว่ า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง โดยดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้น
สินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน ค่าดชันีปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 4.9, 13.4, 13.4, 4.9 และ 
40.2 ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี
ในอีก  3 เดือนขา้งหนา้  

 (4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดัชนีความเช่ือมั่นฯ ในเดือนปัจจุบัน เกือบทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดบัคงท่ี คือ 50.0 แสดงว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจโดย
รวมอยู่ในสภาวะท่ีทรงตวั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ค่าดชันีมีแนวโน้มปรับตวัท่ีลดลง โดย
ดชันีดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้ง
งาน ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 23.3, 23.3, 23.3, 23.3 และ 43.3 ตามล าดบั ส าหรับดา้นตน้ทุนประกอบการ
ค่าดชันีเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 0.0 และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้อยูท่ี่ระดบั 20.0 สะทอ้นให้เห็นวา่
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี จากค่าดชันีดา้นตน้ทุนประกอบการท่ี
อยูใ่นระดบัต ่ามาก สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนในการประกอบการอยา่งมาก 

(5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้ง
งานในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 45.5, 45.5, 45.5, 0.0, 45.5 และ 50.0 ตามล าดบั จากค่าดชันีท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า 
50.0 แสดงว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีไม่ดี ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่น
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง โดยด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ด้าน
ปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน ค่าดชันีปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 22.7, 
22.7, 22.7, 22.7 และ 36.4 ตามล าดบั สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบ
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ดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีในอีก  3 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับองคป์ระกอบตน้ทุนการประกอบการค่าดชันีอยูใ่น
ระดบัท่ีต ่าสุดทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุน
การประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต 

(6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  ดัชนีความเช่ือมั่นฯ ในเดือนปัจจุบัน เกือบทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดบัคงท่ี คือ 50.0 แสดงว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจโดย
รวมอยู่ในสภาวะท่ีทรงตวั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ค่าดชันีส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตวัท่ี
ลดลง โดยดชันี ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน ปรับตวัลดลงมา
อยู่ท่ีระดบั 49.0, 49.0, 49.0 และ 46.9 ตามล าดบั ส าหรับดา้นตน้ทุนประกอบการค่าดชันีเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ี
ระดบั 0.0 และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าอยู่ท่ีระดบั 6.3 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความ
เช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี จากค่าดชันีดา้นตน้ทุนประกอบการท่ีอยู่ในระดบัต ่ามาก 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนในการประกอบการอยา่งมาก 

(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนั
อยูท่ี่ระดบั 39.1, 50.0, 50.0, 2.2, 39.1 และ 50.0 ตามล าดบั จากค่าดชันีส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นระดบัคงท่ีคือเท่ากบั 
50.0 และต ่ากว่า 50.0 แสดงวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันี
ความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง โดยด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน ค่าดชันีปรับลดลงมาอยู่
ท่ีระดับ 26.1, 41.3, 41.3, 26.1 และ 50.0 ตามล าดบั สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่ต่อ
องคป์ระกอบดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีในอีก  3 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับองคป์ระกอบตน้ทุนการประกอบการ
ค่าดัชนีอยู่ในระดบัท่ีต ่าสุดทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการ
เช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต 

 (8) สาขาการผลติเหล็ก โลหะ และผลติภัณฑ์ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนั
อยู่ท่ีระดบั 43.2, 43.2, 43.2, 9.1, 43.2 และ 50.0 ตามล าดับ จากค่าดชันีท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 แสดงว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง โดยดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้น
สินคา้คงคลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน ค่าดชันีปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 2.3, 2.3, 2.3, 2.3 และ 43.2 
ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีใน
อีก  3 เดือนขา้งหนา้ 
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 (9) สาขาการผลิตเคร่ืองจักรกล ไม้ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ในเดือนปัจจุบนั เกือบทุกองค์ประกอบอยู่
ในระดบัคงท่ี คือ 50.0 แสดงวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยูใ่นสภาวะท่ี
ทรงตวั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ค่าดชันีส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตวัท่ีลดลง โดยดชันีดา้น
ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ด้านปริมาณการผลิต ด้านสินค้าคงคลัง ด้านก าไรสุทธิ และด้านการจ้างงาน 
ปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 1.8, 7.1, 7.1, 1.8 และ 46.4 ตามล าดบั ส าหรับด้านตน้ทุนประกอบการค่าดชันี
เดือนปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 0.0 และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ท่ีระดับ 44.6 สะท้อนให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อตน้ทุนประกอบการอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี จากค่าดชันีดา้นตน้ทุนประกอบการท่ี
อยูใ่นระดบัต ่ามาก สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนในการประกอบการอยา่งมาก 

(10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 
41.3, 41.3, 41.3, 2.7, 41.3 และ 50.0 ตามล าดบั จากค่าดชันีท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 แสดงวา่ผูป้ระกอบการ
มีความเช่ือมัน่ในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ส่วน
ใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง โดยด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั 
ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน ค่าดชันีปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 16.0, 16.7, 16.7, 20.0, 16.7 และ 43.3 
ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีใน
อีก  3 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับองคป์ระกอบตน้ทุนการประกอบการค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าสุดทั้งในปัจจุบนั
และคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต 
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6. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติต่อภาวะเศรษฐกจิประเทศและธุรกจิตนเองของวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 
 ตารางที่ 6  ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจของตนเองของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ 
ไตรมาสที ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ภาวะเศรษฐกิจประเทศ 0.7 0.1 
2.  ธุรกิจตนเอง 41.8 20.8 

จากตารางท่ี 6 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและ
ธุรกิจของตนเอง พบว่าดัชนีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบนั (มิถุนายน 2558) และต่อ
ธุรกิจตนเองอยู่ท่ีระดบั 0.7 และ 41.8 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า (กนัยายน 2558) 
ดชันีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 0.1 และดชันีความ
เช่ือมัน่ต่อธุรกิจตนเอง ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 20.8 จากค่าดชันีท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 
สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศทั้งในปัจจุบนั และคาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้า อยู่ในระดับท่ีไม่ดี โดยเฉพาะความเช่ือมั่นของผูป้ระกอบการ SMEs ต่อภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 2/2558  (หนา้ 32) 
 

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 ่2/2558 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดอืนข้างหน้า 

กลุ่มทีเ่น้นตลาดภายในประเทศ (การส่งออกไม่เกนิร้อยละ 50) 37.0 24.6 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 37.3 25.2 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 14.9 9.5 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 23.3 15.2 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 41.7 25.6 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 38.6 25.8 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 41.7 41.8 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 38.4 31.2 
8. สาขาการผลิตเหลก็ โลหะ และผลิตภณัฑ ์ 38.6 17.0 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล 41.7 17.7 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 35.7 19.2 
กลุ่มทีเ่น้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป) 39.8 35.8 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 40.3 39.3 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 38.3 38.3 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 37.8 26.9 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม*้ 41.7 41.7 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ - - 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี - - 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ - - 
8. สาขาการผลิตเหลก็ โลหะ และผลิตภณัฑ ์ - - 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล** 43.3 22.2 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 41.7 41.7 
*หมายเหต:ุ   จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ   จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 

จากตารางท่ี 7 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตาม
สาขาและร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ (กลุ่มท่ี
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มีการส่งออกน้อยกวา่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่
ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558) ของกลุ่มท่ีเน้น
ตลาดภายในประเทศอยูท่ี่ระดบั 37.0 จากค่าดชันีของเดือนปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 แสดงใหเ้ห็นวา่
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจอยู่ในระดับท่ีไม่ดี อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ (เดือนกนัยายน 2558) มีแนวโนม้ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 24.6 แสดงใหเ้ห็นวา่
ผูป้ระกอบการคาดการณ์วา่ภาวการณ์ทางธุรกิจในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

ส าหรับกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ ค่าดชันีเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 39.8 และดชันีคาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้า ปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 35.8 จากค่าดัชนีท่ีอยู่ในระดับท่ีต ่ ากว่า 50.0 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีมีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่น
ระดบัท่ีไม่ดี 

ส าหรับกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่  ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สาขา
การเคร่ืองจกัรกล รองลงมาไดแ้ก่สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน และสาขา
การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 
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8. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสที ่2/2558 

 ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 2/2558 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อ 
การด าเนินงานของกจิการ 

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

ปัจจุบัน แปลผล 
คาดการณ์  

3 เดอืน 
ข้างหน้า 

แปลผล 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 2.65 มาก 2.68 มาก 
2. ราคาตน้ทุนสินคา้/คา่แรงงาน 2.92 มาก 2.94 มาก 
3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 0.13 ไม่มี 0.13 ไม่มี 
4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 1.00 นอ้ย 1.00 นอ้ย 
5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.95 นอ้ย 0.95 นอ้ย 
6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 2.28 ปานกลาง 2.70 มาก 
7. การลดลงของความตอ้งการสินคา้และบริการ 1.50 ปานกลาง 1.96 ปานกลาง 
8. การแข่งขนัในตลาด 1.38 นอ้ย 1.39 นอ้ย 
9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 1.00 นอ้ย 1.00 นอ้ย 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 1.00 นอ้ย 1.00 นอ้ย 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 1.95 ปานกลาง 1.95 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 8 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์  3 เดือนข้างหน้า  ของไตรมาสท่ี  2/2558 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง  
และราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน  

 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือ
ของประชาชนลดลง มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล และการลดลงของความตอ้งการ
สินคา้และบริการ 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั สภาวะเศรษฐกิจโลก การ
แข่งขนัในตลาด คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค และสถานการณ์ความขดัแขง้ทางการเมือง 
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ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลกระทบต่อกิจการหรือถ้ามีก็มีผลกระทบในระดับน้อยท่ีสุดได้แก่ อัตรา
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั  

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกิจการในปัจจุบนัของภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาส
ท่ี 2/2558 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของกจิการ 

ไตรมาสที ่2/2558 
มผีลกระทบต่อ 
อุตสาหกรรมใน

ระดบั 
ไม่ม ี

ม ี

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 0.0 0.0 34.7 65.3 มาก 
2. ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 0.0 0.0 8.2 91.8 มาก 
3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 87.8 12.0 0.0 0.2 ไม่มี 
4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 0.2 99.6 0.2 0.0 นอ้ย 
5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 5.3 94.7 0.0 0.0 นอ้ย 
6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 0.0 2.66 66.7 30.7 ปานกลาง 
7. การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ 0.0 52.2 45.3 2.5 นอ้ย 
8. การแข่งขนัในตลาด 0.0 62.0 38.0 0.0 นอ้ย 
9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 0.0 100.0 0.0 0.0 นอ้ย 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 0.0 100.0 0.0 0.0 นอ้ย 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 0.0 7.7 89.8 2.5 ปานกลาง 

จากตารางท่ี  9 แสดงจ านวนร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนั ไตรมาสท่ี 2/2558 ของภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 ผลกระทบจากระดับราคาน ้ามันและค่าขนส่ง ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระดบัราคา
น ้ามนั และค่าขนส่ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ราคาตน้ทุน
สินคา้ และค่าแรง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนใน
ปัจจุบนั ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มีในระดบันอ้ย 
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ผลกระทบจากอตัราเงินกู้ในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ภาวะเศรษฐกิจในโลก
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และอ านาจซ้ือของประชาชนลดลงส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการในปัจจุบนัในระดบัปานกลาง 

ผลกระทบจากการลดลงของความต้องการสินค้าและบริการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
วา่การลดลงของความตอ้งการสินคา้และบริการส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการแข่งขนัในตลาด 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่คุณภาพ
ของบริการสาธารณูปโภคส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกิจการ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นวา่
ความขดัแยง้ทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลต่อกิจการ ผูป้ระกอบการ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการในปัจจุบนัในระดบัปานกลาง 
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9. ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัความตอ้งการการให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากภาครัฐบาล ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2558 พบว่า มีผู ้ประกอบจ านวน 490 รายท่ีให้
ขอ้เสนอแนะ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
ใหรั้ฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ และสนบัสนุน มีดงัน้ี 

ตารางที ่10 แสดงร้อยละของขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ความถี่ ร้อยละ 

1 เร่งกระตุน้เศรษฐกิจของไทยใหดี้ข้ึน 127 25.9 
2 ลดอตัราภาษีใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 65 13.3 
3 ลดตน้ทุนวตัถุดิบและลดตน้ทุนการผลิตใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 49 10.0 
4 จดัการเลือกตั้งใหม่ 45 9.2 
5 โครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ควรจะมีการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ 34 6.9 
6 แกไ้ขปัญหาคอรัปชัน่ 26 5.3 
7 ช่วยแกไ้ขปัญหาจากผลกระทบค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท 24 4.9 

8 
อยากใหรั้ฐปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และใหห้น่วยงานอ่ืน ๆ 
ตรวจสอบได ้

23 4.7 

9 ส่งเสริมการส่งออกและหาตลาดต่างประเทศ 19 3.9 
10 ส่งเสริมสินคา้เกษตร และ SMEs ของไทย 19 3.9 
11 ควบคุมราคาสินคา้อุปโภคบริโภคใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 18 3.7 
12 หาแหล่งเงินทุนหรือสนบัสนุนเงินลงทุนใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs 10 2.0 
13 หาแหล่งกระจายสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการ 10 2.0 
14 ดูแลและช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs รวมถึงกลุ่มเกษตรกร 9 1.8 
15 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 7 1.4 
16 เร่งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 5 1.0 
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10. ข้อมูลสนับสนุนเพิม่เติม 

ภาพที ่3 ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs ประจ าภูมิภาคเหนือ 
ตั้งแต่ ไตรมาส 2 ปี 2553 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2558 

 

ท่ีมา : ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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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 บบาท/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 
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ตารางที ่11 แสดงราคาขายปลกีน า้มันกทม. และ ปริมณฑล บยงัไม่รวมค่าขนส่งน 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 
4 ก.พ. 58 - 33.96 26.08 27.4 24.68 21.98 25.09 13 
4 มี.ค. 58 - 36.86 28.98 30.3 27.58 23.48 27.39 13 
4-เม.ย.-58 - 33.46 27.08 27.9 25.68 22.68 28.09 13 
8-พ.ค.-58 - 34.56 28.18 29 26.78 23.28 28.99 13 
5-มิ.ย.-58 - 35.16 28.58 29.4 27.18 23.28 28.99 13 

12-มิ.ย.-58 - 35.66 29.08 29.9 27.68 23.58 28.99 13 
เปลีย่นแปลง - -10.59 -2.16 -2.14 -2.06 4.86 1 4.5 

ท่ีมา : บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหต:ุการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบราคาน า้มนั ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2553 กับวนัท่ี 12 มิถนุายน 2558 (บาท/ลิตร) 
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ภาพที ่4 อตัราแลกเปลี่ยนอ้างองิค่าเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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