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การรายงานดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ในพื้นท่ีภาคกลาง รวมภาคตะวันออก 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Manufacturing Sector 
Sentiment Index: MSSI) ซึ่งจัดท าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาทางด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการ
ผลิตส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ 

ขั้นตอนการจัดสร้างดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

การส ารวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตท าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และขนาดใหญ่ควบคู่ไปด้วย โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ
ภาคการผลิตต่างๆ ในสาขาอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงสุด 10 อันดับ  ใน 6 จังหวัดของในพื้นที่ภาคกลาง 
รวมภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร  จ านวน 
600 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ประเภทธุรกิจในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมที่เป็นตัวอย่างมีดังนี้ 

1. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
3. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 
4. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
5. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 
6. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
7. การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
8. การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
9. การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 
จุดประสงค์ของการส ารวจความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบให้กระชับเข้าใจง่าย 
โดยครอบคลุมในประเด็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อธุรกิจในการประมวลผลดัชนีความเชื่อมั่น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธุรกิจ ด้าน (1) ก าไรสุทธิ (2) ปริมาณการผลิต (3) ต้นทุนการประกอบการ 
(4) การจ้างงาน (5) สินค้าคงคลัง และ (6) ยอดรับค าสั่งซื้อสินค้า และความคิดเห็นที่มีต่อเศรษฐกิจของ
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ประเทศโดยรวม และเศรษฐกิจในสาขาธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อภาวะดีขึ้นและ
แย่ลงในธุรกิจ ซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกน าไปประกอบการวิเคราะห์ผลของดัชนีความเชื่อมั่น 

การค านวณและแปลความหมายค่าดัชนี 

ผลการส ารวจจัดท าเป็นดัชนี 2 ชุดคือ (1) ดัชนีเดือนปัจจุบัน และ (2) ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 
ค่าดัชนีค านวณจากคะแนนที่ให้ในแต่ละค าตอบ โดยให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 1.0 ส าหรับค าตอบ “สูงขึ้น/ ดีขึ้น/ 
เพิ่มขึ้น” และให้คะแนน 0.5 และ 0 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และ “แย่ลง/ลดลง” ตามล าดับ การแปล
ความหมายที่ได้ ค่าดัชนีที่ได้อาจมีค่า ต่ ากว่า 50, 50 หรือ สูงกว่า 50 ถ้า 

MSSI < 50 แสดงว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เชื่อมั่นว่าภาวะการณ์ด้านนั้นๆ จะมีสภาพแย่ลงหรืออยู่ในระดับที่ไม่ดี 

MSSI = 50 แสดงว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เชื่อมั่นว่าภาวะการณ์ด้านนั้นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรืออยู่ในสภาพทรงตัว 

MSSI > 50 แสดงว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เชื่อมั่นว่าภาวะการณ์ด้านนั้นๆ จะมีสภาพดีขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ดี 
การค านวณและแปลความหมายด้านต้นทุนน้ัน ด าเนินการให้คะแนนแบบผกผัน คือ ให้คะแนนเทา่กับ 1.0 ส าหรับค าตอบ 
“ลดลง” ให้คะแนน 0.5 และ 0 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และ “สูงขึ้น” ตามล าดับ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาค
ตะวันออก ของไตรมาสที่ 2/2556  ซึ่งมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกสาขาการผลิต เท่ากับ 45.27 ทั้งนี้ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาต้นทุนการประกอบการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือ
เนื่องจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท   

  สาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ สาขาเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (47.01) 
สาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นต่ าที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม (44.26)     ส าหรับดัชนีคาดการณ์ส าหรับไตรมาสที่ 3/2556  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก มีการคาดการณ์ที่สูงขึ้นเป็น 50.53 ซึ่งทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีดัชนี
เชื่อมั่นคาดการณ์ส าหรับไตรมาสที่ 3/2556 สูงขึ้นทั้งสิ้น  โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ส าหรับ
ไตรมาสที่ 3/2556  สูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (52.21) ส่วนสาขา
อุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ต่ าที่สุด คือ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 
(45.14)  ดังแสดงในภาพที่ 1  แต่ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาสที่ 2/2556 ของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
รวมทั้งดัชนีคาดการณ์ไตรมาสที่ 3/2556 ของแต่ละสาขาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ภาพที่ 1    ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิต ไตรมาสที่ 1-2/2556 และดัชนีคาดการณ์ไตรมาสที่ 3/2556 

จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 
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ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบ
ของปัจจัยก าหนดค่าดัชนีภาคการผลิต ได้แก่ ยอดรับค าสั่งซื้อโดยรวม  ปริมาณการผลิต สินค้าคงคลัง 
ต้นทุนการประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจ้างงาน  โดยดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าที่
สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยทุกองค์ประกอบ ดังภาพที่ 2  

 

 
 

ภาพที่ 2  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตในแต่ละองค์ประกอบ ไตรมาสที ่1-2/2556 และคาดการณ์ 
              ไตรมาสที่ 3/2556  
 

สาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนียอดรับค าสั่งซื้อรวมสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสิ่งถัก 
59.76   ดัชนีปริมาณการผลิตสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (46.09)  ส่วน
ดัชนีต้นทุนการประกอบการสูงสุดได้แก่ การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี (45.31)  ต่ าสุดได้แก่ 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนและการผลิตที่มิได้จัดไว้ที่อ่ืน (32.14) ค่าดัชนีก าไรสุทธิ สูงสุดได้แก่ สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก (49.30)  ส่วนดัชนีการจ้างงานสูงสุด ได้แก่
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอสิ่งถัก (56.76)  

ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก อยู่ในระดับสูงกว่าปัจจัยอ่ืนได้แก่ คือ ราคาต้นทุน
สินค้า/ค่าแรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าส่งผลต่อการด าเนินงานในระดับมาก  รอลงมาได้แก่ต้นทุนค่า
ขนส่ง/ราคาน้ ามัน การแข่งขันในตลาด และเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
กิจการ หรือท าให้ผู้ประกอบการมีความวิตกกังวลใน 3 เดือนข้างหน้าเช่นกัน 
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ภาพที่ 3  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของ SMEs  

   ไตรมาสที่ 2/2556 และคาดการณ์ไตรมาสที่ 3/2556  
 

1.  สถานการณ์ท่ัวไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาค
ตะวันออกในไตรมาสที่ 2/2556  

สถานการณ์ทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกใน
ไตรมาส 2/2556 เนื่องจากการส่งออกสินค้าที่ลดลงและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัว  ท าให้การ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวและผู้ประกอบการบางส่วนชะลอการลงทุนออกไป โดยดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการหดตัวของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ กุ้งแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม นอกจากนี้ การผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวชะลอลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรกฎาคม 2556)  แต่อย่างไรก็ตาม
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2556 ของภาคกลางและภาคตะวันออก
เท่ากับ  97.80 และ 105.60 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเดือนมีนาคม และเมษายน 2556 และคาดการณ์อีก 3 
เดือนข้างหน้าจะสูงขึ้น  (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรกฎาคม 2556)   

 ด้านการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2556 มีการส่งออกสินค้าที่ลดลงตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ยัง
เปราะบาง ประกอบกับปัญหาด้านอุปทานจากการขาดแคลนกุ้งเนื่องจากประสบปัญหาโรคระบาด  รวมถึง
ปัจจัยชั่วคราวจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม และผลจากฐานสูงในปีก่อนที่มีการเร่งส่งออก
หลังจากผลกระทบของมหาอุทกภัยคลี่คลายลงส่งผลให้การส่งออกมีมูลค่า 19,494 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัว
ร้อยละ 5.1 จากระยะเดียวกันปีก่อนตามการส่งออกสินค้าเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรกฎาคม 2556)  แต่อย่างไรก็ตามส าหรับภาคอุตสาหกรรมทั้งกลุ่มเน้นตลาด
ในประเทศ และกลุ่มเน้นต่างประเทศมีดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนพฤษภาคม 2556 สูงกว่าเดือนเมษายน 
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และมีนาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 95.10 และ 89.50 ตามล าดับ  (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรกฎาคม 
2556) 

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนพฤษภาคม 2556 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราเงิน
เฟ้อชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.27 ตามการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและ
ราคาอาหารสด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรกฎาคม 2556)   

ส าหรับสภาวะแวดล้อมในการด าเนินกิจการในเดือนพฤษภาคม  2556 จากการส ารวจพบว่า
ผู้ประกอบการมีความกังวลในประเด็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุด  รองลงมา คือ สภาวะ
เศรษฐกิจโลก ราคาน้ ามัน สถานการณ์การเมืองในประเทศ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยผู้ประกอบการมี
ความกังวลเพิ่มขึ้นในปัจจัย สภาวะเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ (สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, กรกฎาคม 2556) 

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะของภูมิภาคตะวันออกที่ยังคงมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งการเติบโตดังกล่าวส่งผลให้
รายได้ของคนในท้องถิ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น สังคมเมืองเจริญเติบโต ผู้บริโภคมีก าลังซื้อมากขึ้น บวกกับผลจาก
การที่แรงงานย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาท างานในภูมิภาค ท าให้อุปสงค์ที่อยู่อาศัยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโต และเกิดการลงทุนของห้างสรรพสินค้าค้าปลีกรายใหญ่เพื่อ
ตอบสนองอุปสงค์ของประชากร ในพื้นที่ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่งในภาคตะวันออก
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2556 (http://www.ksmecare.com, กรกฎาคม 2556) 

 

2. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามสาขา     

   อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคกลาง ของไตรมาสที่ 2/2556  

ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่ภาคกลาง รวม
ภาคตะวันออก ของไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงกว่าไตรมาสก่อนเล็กน้อยจาก 47.22ลดลงเหลือ 45.27 และ
ดัชนีคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้าลดลงเช่นกันจาก 52.20 ลดลงเหลือ 50.53 ทั้งนี้เพราะความไม่มั่นใจ
ของภาวะเศรษฐกิจโลก วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป หน้าผาการคลังของสหรัฐ รวมทั้งความกังวลของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับต้นทุนและราคาน้ ามันที่สูงขึ้น  ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแยกตามสาขาอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 1 พบว่า ไตรมาสที่ 2/2556 สาขาการผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีมีระดับดัชนีความเชื่อมั่นที่สูงที่สุดเท่ากับ 47.01 ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มี
ดัชนีความเชื่อมั่นต่ าท่ีสุดคือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเท่ากับ 44.26  

http://www.ksmecare.com/
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ส าหรับค่าดัชนีคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า ทุกสาขามีค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ใน 3 เดือน
ข้างหน้าเพิ่มขึ้น สาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์สูงสุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์เคมี เท่ากับ 47.01 ทั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน
บ้านท าให้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น  และจากการด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับทิศทางนโยบายการพัฒนาโดยการสร้างรายได้ให้กับฐานรากเศรษฐกิจ มี
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น และสาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ใน 3 เดือน
ข้างหน้าต่ าที่สุดคือ  สาขาอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เท่ากับ 45.14 ทั้งนี้
เพราะความกังวลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าและราคาน้ ามันที่สูงขึ้น  และยอดค าสั่งซื้อที่ลดลง 

ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2/2556 
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ดัชนีรวมภาคการผลิต  
จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน

ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน

ข้างหน้า 

1. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 46.06 52.75 44.26 50.46 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 48.36 54.46 45.54 52.11 
3. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 48.05 53.26 47.01 52.21 
4. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 46.08 52.21 44.36 51.96 
5. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 50.86 52.30 45.40 47.41 
6. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเครื่องจักร
และอุปกรณ์ 47.58 52.56 45.91 51.36 
7. การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 44.95 50.80 44.33 50.00 
8. การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 46.88 50.00 44.64 49.85 
9. การผลิตสิ่งทอส่ิงถัก 48.87 51.80 46.85 49.10 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 48.61 50.00 44.44 45.14 

รวม 47.22 52.20 45.27 50.53 

 

3. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบ
ของปัจจัยก าหนดค่าดัชนีภาคการผลิตของ SMEs  

 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบ
ของปัจจัยก าหนดค่าดัชนีภาคการผลิตทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ยอดรับค าสั่งซื้อโดยรวม ปริมาณการผลิต 
สินค้าคงคลัง ต้นทุนการประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจ้างงาน ภาพรวมแสดงดังตารางที่ 2 และจ าแนก
รายสาขาอุตสาหกรรม แสดงดังตารางที่ 3 รายละเอียดของผลดัชนคีวามเชื่อมั่น แต่ละองค์ประกอบดังนี้  
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ยอดรับค าสั่งซื้อโดยรวม ค่าดัชนีความมั่นของด้านยอดรับค าสั่งซื้อรวมส าหรับไตรมาสที่ 2/2556 
ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เท่ากับ 53.17 สาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่น
ของยอดรับค าสั่งซื้อรวมสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอสิ่งถักเท่ากับ 56.76 โดยเฉพาะยอด
รับค าสั่งซื้อในประเทศมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงที่สุดเช่นกันเท่ากับ 56.76   ทั้งนี้เพราะนโยบายของรัฐบาลที่
มีการปรับทิศทางนโยบายการพัฒนาโดยการสร้างรายได้ให้กับฐานรากเศรษฐกิจ มีการลดภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เป็นต้น  ส าหรับยอดรับค าสั่งซื้อต่างประเทศมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเท่ากับ 70.83 ทั้งนี้เพราะความต้องการน าเข้าสินค้าขั้นกลางของ
ผู้ผลิตญี่ปุ่นที่มีมากขึ้นเพื่อน าไปผลิตสินค้าขั้นปลายส าหรับรองรับการขยายตัวของความต้องการทั้งใน
ประเทศและการส่งออกที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ต่ าที่สุดคือ 
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน เท่ากับ 44.12 ทั้งนี้เพราะความกังวลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า และ
ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น   

ส าหรับค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของยอดรับค าสั่งซื้อรวมมีการคาดการณ์ที่
ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของไตรมาสก่อน แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าของยอดรับค าสั่งซื้อรวมของไตรมาส 2/2556 ก็ยังมีการคาดการณ์ที่สูงขึ้นเท่ากับ 58.94 
โดยเฉพาะยอดรับค าสั่งซื้อในประเทศมีสัดส่วนการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าที่สูงขึ้นเท่ากับ 58.94 ทุก
สาขาอุตสาหกรรมมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของยอดรับค าสั่งซื้อรวมที่สูงขึ้น  
ยกเว้น สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอสิ่งถัก และ สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษมี
การคาดการณ์ที่ลดลงเล็กน้อย  ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าสูงที่สุดคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 63.38 และ การผลิตโลหะขั้นมูล
ฐาน เท่ากับ 63.24 ทั้งนี้เพราะภาวะเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศและต่างประเทศเริ่มฟื้นตัวและขยายตัว
ดีขึ้นกว่าปีก่อน  ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าต่ าที่สุดคือ 
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เท่ากับ 54.17  ทั้งนี้เพราะความไม่มั่นใจในสถานการณ์
การเมือง และการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการของภาครัฐ 

ปริมาณการผลิต  ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของปริมาณการผลิตส าหรับไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงกว่า
ไตรมาสก่อนจาก  49.11  ลดลงเป็น 43.9  สาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นปริมาณการผลิตสูง
ที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีเท่ากับ 46.09 ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ที่ดี
ขึ้นของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน และส่วนสาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่น
ปริมาณการผลิตต่ าที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อ่ืน เท่ากับ 41.07 ทั้งนี้เพราะต้นทุนที่สูงขึ้นที่มาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท แต่อย่างไรก็ตามค่า
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการผลิตของไตรมาส 2/2556 ทุกสาขาอุตสาหร
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รมมีการคาดการณ์ที่สูงขึ้นเท่ากับ 54.69 สาขาที่มีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าสูงที่สุดคือ การผลิต
เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี เท่ากับ 54.69 และสาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าต่ า
ที่สุด คือ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษเท่ากับ 41.67  

สินค้าคงคลัง ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของสินค้าคงคลังส าหรับไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงกว่าไตรมาส
ก่อนจาก 47.16 ลดลงเหลือ 43.33 สาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี เท่ากับ 49.22 ส่วนสาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นต่ าที่สุด 
คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงเท่ากับ 37.93 ทั้งนี้เพราะความต้องการ
ของผู้บริโภคลดลงเพราะได้ใช้สิทธินโยบายรถคันแรกเมื่อปีก่อน ส าหรับค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้าของสินค้าคงคลังมีค่าลดลงกว่าไตรมาสก่อน  แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของสินค้าคงคลังของไตรมาส 2/2556 เท่ากับ 49.27 ทุกสาขาอุตสาหกรรมมี
การคาดการณ์ที่สูงขึ้น ยกเว้น สาขาอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษมีการ
คาดการณ์ลดลงเท่ากับ 37.50 ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบไม่มั่นใจเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า ราคาน้ ามันและค่าเงิน
บาทที่ผันผวน 

ต้นทุนการประกอบการ ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของต้นทุนการประกอบการส าหรับไตรมาสที่ 
2/2556 สูงกว่าไตรมาสก่อนจาก 34.20 สูงขึ้นเป็น 36.99 สาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงที่สุด
คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีเท่ากับ 45.31 สาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความ
เชื่อมั่นต่ าที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืนเท่ากับ 
32.14 ทั้งนี้เพราะผลของการปรับค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท และราคาน้ ามันที่ค่อนข้างผันผวน  ส าหรับค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของต้นทุนประกอบการมีการคาดการณ์ที่สูงขึ้นเท่ากับ 40.73 
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของต้นทุนประกอบการสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีเท่ากับ 47.66 และสาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าต่ าที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงเท่ากับ 36.21  

ก าไรสุทธิ ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของก าไรสุทธิส าหรับไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงกว่าไตรมาสก่อน
จาก 46.03 ลดลงเหลือ 43.33 สาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 49.30 ทั้งนี้เพราะการปรับตัวที่สูงขึ้นของราคายาง อีก
ทั้งความต้องการซื้อจากประเทศจีนและญี่ปุ่นมีจ านวนมากขึ้นจึงส่งผลท าให้มีก าไรสุทธิที่สูงขึ้น ส่วนสาขา
อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีต่ าที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเท่ากับ 
36.67 ทั้งนี้เพราะความผันผวนของค่าเงินบาท ต้นทุนของสินค้าและราคาน้ ามันที่สูงขึ้น  ส าหรับค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีการคาดการณ์ที่ลดลงกว่าไตรมาสก่อน แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของก าไรสุทธิของไตรมาส 2/2556 สูงขึ้นเท่ากับ 48.94 ท้ังนี้เพราะ



ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของ SMEs ในพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก  
ไตรมาสที ่2/2556 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา 10 

มีการคาดการณ์ยอดค าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น  ทุกสาขาอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าสูงขึ้น โดย
สาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
และผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 53.52 และสาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าต่ าที่สุด
คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เท่ากับ 36.67 

การจ้างงาน ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของการจ้างงานส าหรับไตรมาสที่ 2/2556 ลดลงกว่าไตรมาส
ก่อนจาก  53.57 ลดลงเหลือ 50.89  สาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เท่ากับ 56.76  ส่วนสาขาอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีต่ าที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการ
ผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีเท่ากับ 46.88 ทั้งนี้เพราะเกิดต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ
ค่าจ้างแรงงานที่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามนโยบายของภาครัฐ ส าหรับค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้ามีการการคาดการณ์ที่ต่ ากว่าไตรมาสก่อน แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้าของการจ้างของไตรมาส 2/2556 สูงขึ้นเท่ากับ 53.25 ทุกสาขาอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์ 
3 เดือนข้างหนา้สูงขึ้น สาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าสูงที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืนเท่ากับ 58.04 และสาขาอุตสาหกรรมที่มีการ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าต่ าที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีเท่ากับ 
50.00  

ตารางที่ 2  ดัชนีความเชื่อมั่นในแต่ละปัจจัย ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสท่ี 2/2556 
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

ดัชนีรวม 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 53.24 59.00 53.17 58.94 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 51.54 58.43 53.17 58.94 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 58.84 59.12 64.18 64.18 
2. ปริมาณการผลิต 49.11 58.35 43.90 52.03 
3. สินค้าคงคลัง 47.16 52.11 43.33 49.27 
4. ต้นทุนการประกอบการ 34.20 36.95 36.99 40.73 
5. ก าไรสุทธ ิ 46.03 51.30 43.33 48.94 
6. การจา้งงาน 53.57 55.51 50.89 53.25 
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ตารางที่ 3  ดัชนีความเชื่อมั่นในแต่ละปัจจัย ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2/2556 
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกรายสาขาอุตสาหกรรม  

ดัชนีรวม 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

1. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม     

1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 52.20 56.04 55.00 57.22 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 50.00 55.49 55.00 57.22 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 56.00 54.00 70.83 68.75 
2. ปริมาณการผลิต 50.00 59.34 44.44 51.67 
3. สินค้าคงคลัง 45.60 54.95 42.78 49.44 
4. ต้นทุนการประกอบการ 30.77 37.36 36.11 42.22 
5. ก าไรสุทธ ิ 42.86 52.75 36.67 48.89 
6. การจา้งงาน 54.95 56.04 50.56 53.33 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑพ์ลาสติก     
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 54.23 64.08 52.11 63.38 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 53.52 64.08 52.11 63.38 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 61.76 67.65 53.85 61.54 
2. ปริมาณการผลิต 45.77 61.97 42.25 54.23 
3. สินค้าคงคลัง 43.66 55.63 40.14 52.11 
4. ต้นทุนการประกอบการ 33.80 31.69 36.62 37.32 
5. ก าไรสุทธ ิ 54.23 56.34 49.30 53.52 
6. การจา้งงาน 58.45 57.04 52.82 52.11 
3. การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภัณฑ์เคม ี     
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 50.00 56.25 51.56 57.81 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 48.44 57.81 51.56 57.81 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 54.17 56.25 70.00 65.00 
2. ปริมาณการผลิต 50.00 58.59 46.09 54.69 
3. สินค้าคงคลัง 47.66 56.25 49.22 54.69 
4. ต้นทุนการประกอบการ 42.97 40.63 45.31 47.66 
5. ก าไรสุทธ ิ 46.88 53.91 42.97 48.44 
6. การจา้งงาน 50.78 53.91 46.88 50.00 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  

ดัชนีรวม 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

4. การผลิตโลหะขัน้มูลฐาน     
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 51.47 60.29 44.12 63.24 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 48.53 60.29 44.12 63.24 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 75.00 65.00 56.25 56.25 
2. ปริมาณการผลิต 47.06 55.88 44.12 52.94 
3. สินค้าคงคลัง 44.12 48.53 47.06 50.00 
4. ต้นทุนการประกอบการ 33.82 36.76 35.29 41.18 
5. ก าไรสุทธ ิ 47.06 55.88 45.59 51.47 
6. การจา้งงาน 52.94 55.88 50.00 52.94 
5. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง     
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 63.79 65.52 53.45 58.62 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 60.34 62.07 53.45 58.62 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 67.86 64.29 66.67 61.11 
2. ปริมาณการผลิต 51.72 58.62 43.10 44.83 
3. สินค้าคงคลัง 46.55 53.45 37.93 43.10 
4. ต้นทุนการประกอบการ 39.66 31.03 37.93 36.21 
5. ก าไรสุทธ ิ 48.28 48.28 48.28 48.28 
6. การจา้งงาน 55.17 56.90 51.72 53.45 
6. การผลิตผลิตภัณฑท์ี่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเวน้เครื่องจักรและอุปกรณ ์
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 54.27 58.55 54.31 59.91 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 53.85 57.26 54.31 60.34 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 62.90 59.68 63.64 61.36 
2. ปริมาณการผลิต 50.43 59.83 44.83 54.31 
3. สินค้าคงคลัง 51.28 52.14 43.97 49.14 
4. ต้นทุนการประกอบการ 31.20 38.46 34.48 40.09 
5. ก าไรสุทธ ิ 46.58 50.85 46.12 50.43 
6. การจา้งงาน 51.71 55.56 51.72 54.31 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  

ดัชนีรวม 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

7. การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 50.53 59.04 52.66 57.45 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 48.40 57.45 52.66 57.45 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 58.70 60.87 59.38 62.50 
2. ปริมาณการผลิต 48.94 57.98 44.68 54.26 
3. สินค้าคงคลงั 43.62 47.87 43.62 48.94 
4. ต้นทุนการประกอบการ 33.51 38.83 37.23 40.43 
5. ก าไรสุทธ ิ 41.49 47.34 38.83 46.28 
6. การจา้งงาน 51.60 53.72 48.94 52.66 
8. การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในที่อืน่ 
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 50.00 56.25 53.57 59.82 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 48.21 56.25 53.57 59.82 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 47.73 54.55 65.38 65.38 
2. ปริมาณการผลิต 46.43 54.46 41.07 46.43 
3. สินค้าคงคลัง 49.11 49.11 43.75 49.11 
4. ต้นทุนการประกอบการ 33.93 33.93 32.14 37.50 
5. ก าไรสุทธ ิ 47.32 49.11 47.32 48.21 
6. การจา้งงาน 54.46 57.14 50.00 58.04 
9. การผลิตสิ่งทอสิ่งถกั     
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 56.76 59.46 56.76 55.41 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 54.05 58.11 56.76 55.41 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 55.56 61.11 58.33 58.33 
2. ปริมาณการผลิต 52.70 56.76 43.24 51.35 
3. สินค้าคงคลัง 50.00 52.70 40.54 47.30 
4. ต้นทุนการประกอบการ 35.14 37.84 43.24 43.24 
5. ก าไรสุทธ ิ 43.24 48.65 40.54 44.59 
6. การจา้งงาน 55.41 55.41 56.76 52.70 
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ตารางที่ 3  (ต่อ)  

ดัชนีรวม 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ     
1. ยอดรับค าส่ังซื้อโดยรวม 60.42 60.42 56.25 54.17 
   1.1 ยอดรับค าส่ังซื้อในประเทศ (ถ้ามี) 58.33 62.50 56.25 52.08 
   1.2 ยอดรับค าส่ังซื้อตา่งประเทศ (ถ้ามี) 58.33 50.00 66.67 100.00 
2. ปริมาณการผลิต 47.92 52.08 41.67 41.67 
3. สินค้าคงคลัง 52.08 45.83 39.58 37.50 
4. ต้นทุนการประกอบการ 35.42 39.58 33.33 39.58 
5. ก าไรสุทธ ิ 43.75 47.92 41.67 45.83 
6. การจา้งงาน 52.08 54.17 54.17 52.08 

 

4. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  

ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสท่ี 2/2556 แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งพบว่าดัชนี
ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศลดลงกว่าไตรมาสก่อนจาก 55.11 ลดลงเหลือ 53.09  และมี
การคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าที่สูงขึ้นเท่ากับ 57.89 ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะของธุรกิจตนเอง
ค่อนข้างทรงตัวเช่นเดียวกับไตรมาสก่อนเท่ากับ 49.35 ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการยังไม่มั่นใจในการประกอบ
กิจการของตนเนื่องจากค่าแรงงานและราคาน้ ามันที่สูงขึ้น อีกทั้งค่าเงินบาทเกิดการผันผวน  แต่อย่างไรก็
ตามผู้ประกอบการมีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าที่สูงขึ้น เท่ากับ 56.83 ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่มีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของก าไรสุทธิ ยอดรับค าสั่งซื้อ และปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นซึ่ง
สามารถส่งผลต่อธุรกิจตนเองให้ดีขึ้น 

ตารางที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจ ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก 
ไตรมาสที่ 2/2556 

ดัชน ี

ไตรมาสที ่1/2556 ไตรมาสที ่2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

ภาวะเศรษฐกิจประเทศ 55.11 58.43 53.09 57.89 
ธุรกิจตนเอง 49.43 59.40 49.35 56.83 
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5. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามการส่งออก  

  ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามร้อยละของ
การส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เน้นตลาดภายในประเทศ (กลุ่มที่มีการส่งออกน้อย
กว่าร้อยละ 50 ของยอดขาย) กับกลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ (กลุ่มที่มีการส่งออกต้ังแต่ร้อยละ 50 ของ
ยอดขายขึ้นไป) แสดงดังตารางที่ 5 พบว่า ไตรมาส 2/2556 ทั้งกลุ่มที่เน้นตลาดภายในประเทศ และกลุ่มที่
เน้นตลาดต่างประเทศมีดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงกว่าไตรมาสก่อนจาก 47.04 ลดลงเหลือ 45.37 และ 
41.11 ลดลงเหลือ 38.89 ตามล าดับ ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของทั้ง 2 กลุ่มมี
การคาดการณ์ที่สูงขึ้น นั่นคือ กลุ่มเน้นตลาดภายในประเทศเท่ากับ 50.56 และกลุ่มเน้นตลาดต่างประเทศ
เท่ากับ 42.59 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่5 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมจ าแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย ในพื้นที่
ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2/2556จ าแนกรายสาขาอุตสาหกรรม 

ดัชนีสัดส่วนการส่งออกต่อยอดขาย 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

เน้นตลาดภายในประเทศ (การส่งออกไม่เกิน 50 %) 47.40 52.35 45.37 50.65 
เน้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป) 41.11 46.11 38.89 42.59 

 

กลุ่มที่เน้นตลาดภายในประเทศ (กลุ่มที่มีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขาย) ในไตร
มาส 2/2556 ทุกสาขาอุตสาหกรรมมีดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงกว่าไตรมาสก่อน สาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนี
ความเชื่อมั่นสูงที่สุด 3 ล าดับแรก  คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  การผลิต
สิ่งทอสิ่งถัก และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ นั่นคือ 47.22, 46.85 และ 45.91 ตามล าดับ 
ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นต่ าที่สุด 3 ล าดับเรียงตามระดับความเชื่อมั่นน้อยไปมาก 
ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น) และการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน นั่นคือ 44.28, 44.33 และ 44.36 ตามล าดับ  ส าหรับดัชนี
ความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าทุกสาขาอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์ที่สูงขึ้น  โดยสาขาที่มีการ
คาดการณ์ที่สูงที่สุด 3 ล าดับแรก คือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี เท่ากับ 
52.25  การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ  52.14 และ การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
เท่ากับร้อยละ 51.96  ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ต่ าที่สุดโดยเรียงตามระดับความเชื่อมั่น
น้อยไปมาก ได้แก่ การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เท่ากับ 45.14  การผลิตยานยนต์ รถพ่วง
และรถกึ่งรถพ่วง เท่ากับ 47.92  และ การผลิตสิ่งทอสิ่งถัก เท่ากับ 49.10   
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ตารางที่ 6 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมจ าแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย ในพื้นที่
ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2/2556 จ าแนกรายสาขาอุตสาหกรรม 

ดัชนีสัดส่วนการส่งออกต่อยอดขาย 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

เน้นตลาดภายในประเทศ (การส่งออกไมเ่กนิ 50 %)     
1. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 46.46 52.68 44.28 50.48 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 48.55 54.47 45.24 52.14 
3. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคม ี 48.54 53.57 47.22 52.25 
4. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 46.08 52.21 44.36 51.96 
5. การผลิตยานยนต ์รถพ่วงและรถกึ่งรถพว่ง 51.49 52.98 45.83 47.92 
6. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ ์ยกเว้นเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 47.46 52.61 45.91 51.36 
7. การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 44.66 50.82 44.33 50.00 
8. การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 47.48 50.94 45.52 50.77 
9. การผลิตสิ่งทอส่ิงถกั 48.87 51.80 46.85 49.10 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 48.61 50.00 44.44 45.14 
เน้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป)     
1. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 37.50 54.17 43.75 50.00 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 41.67 54.17 66.67 50.00 
3. การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคม ี 16.67 33.33 33.33 50.00 
4. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน - - - - 
5. การผลิตยานยนต ์รถพ่วงและรถกึ่งรถพว่ง 33.33 33.33 33.33 33.33 
6. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ ์ยกเว้นเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ 54.17 50.00 - - 
7. การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 58.33 50.00 - - 
8. การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในท่ีอื่น 36.11 33.33 20.83 25.00 
9. การผลิตสิ่งทอส่ิงถกั - - - - 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ - - - - 

 

กลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ (กลุ่มที่มีการส่งออกต้ังแต่ร้อยละ 50 ของยอดขายขึ้นไป) ในไต
มาส 2/2556 มีหลายสาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงกว่าไตรมาสก่อน  ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติกจาก 41.67 สูงขึ้นเป็น 66.67 ถือว่าเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่
มีดัชนีความเชื่อมั่นที่สูงที่สุด   สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมจาก 37.50 สูงขึ้น
เป็น 43.75 เป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นสูงรองลงมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก   และสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีจาก 16.67 สูงขึ้นเป็น 
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33.33 ส่วนสาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นลดลงจากไตรมาสก่อนคือ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืนจาก 36.11 ลดลงเหลือ 20.83  ซึ่งถือว่ามีดัชนีความ
เชื่อมั่นที่ต่ าที่สุด  ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า สาขาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการ
คาดการณ์ที่สูงขึ้น โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ที่สูงที่สุด 3 ล าดับแรกคือ สาขาอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
และสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากัน คือ 50.00 
ยกเว้นสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีดัชนีความเชื่อมั่นเท่าเดิม คือ 33.33  
ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมที่มีดัชนีความเชื่อมั่นในระดับต่ าที่สุด ยังคงเป็นสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง
เรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน ทั้งนี้มีดัชนีความเชื่อมั่นลดลงเหลือ 25.00 

 
  6. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ประจ าไตรมาสที่ 2/2556  

ตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสที่ 2/2556 โดยเปรียบเทียบทั้งใน
ปัจจุบัน และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า โดย มีปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการเห็นว่าส่งผลต่อการด าเนิน งาน
ของกิจการ ได้แก่ ต้นทุนสินค้า ราคาน้ ามัน การแข่งขันในตลาด เศรษฐกิจในประเทศ การหดตัวของความ
ต้องการสินค้า มาตรการรัฐ คุณภาพสาธารณูปโภค สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การเมือง 
อัตราแลกเปลี่ยน  สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในระดับมาก 
ปานกลาง และน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในระดับมาก 

 1) ต้นทุนสินค้า เป็นองค์ประกอบที่ผู้ประกอบการเห็นว่าส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการ
เป็นล าดับแรก ในไตรมาสที่ 2/2556 ผู้ประกอบการเห็นว่าต้นทุนสินค้าส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการที่
สูงกว่าไตรมาสก่อนจาก 2.38 สูงขึ้นเป็น 2.46 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส าหรับการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ผู้ประกอบการมีการคาดการณ์ที่ลดลงเหลือ 2.38 แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
ต้นทุนสินค้าที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานที่สูงขึ้นจะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้ามี
การคาดการณ์ที่สูงกว่าไตรมาสก่อน แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการก็ยังมองว่าต้นทุนสินค้าจะส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของกิจการในระดับมาก ทั้งนี้เพราะราคาวัตถุดิบ ราคาขายปลีกน้ ามันทั้งเบนซินและ
ดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการปรับขึ้นของค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าขนส่ง รวมทั้งนโยบายรัฐบาลท่ี
ก าหนดค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการผลิตและอาจเกิดการชะลอตัวในภาคการลงทุนได้ 
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในระดับปานกลาง  ได้แก่ ราคาน้ ามัน การ
แข่งขันในตลาด เศรษฐกิจในประเทศ การหดตัวของความต้องการสินค้า มาตรการรัฐ คุณภาพ
สาธารณูปโภค สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้สามารถจัดล าดับ 3 ล าดับแรก ได้ดังนี้  

 1) ระดับราคาน้ ามัน ในไตรมาส 2/2556 ผู้ประกอบการเห็นว่าราคาน้ ามันส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกิจการที่สูงกว่าไตรมาสก่อนจาก 2.04 สูงขึ้นเป็น 2.14 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเป็นล าดับที่ 1   
ส าหรับการคาดการณ์ 3 เดือนข้าหน้าผู้ประกอบการเห็นว่าสถานการณ์ราคาน้ ามันใน 3 เดือนข้างหน้าจะ
ยังคงส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการอยู่ จะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
สูงขึ้นเป็น 2.16  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเป็นล าดับที่ 1 เช่นเดิม  ทั้งนี้เพราะราคาน้ ามันโลกอยู่ระหว่าง 90-
118 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล  และไตรมาสที่ 2 ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ ามันดิบเวสต์เทกซัสปิดบวก 
เล็กน้อยจากแรงหนุนของสต็อกน้ ามันดิบ ณ จุดส่งมอบ คุชชิ่ง โอกลาโฮมา ที่ปรับลดลง เนื่องจากก าลังการ
ขนส่งน้ ามันดิบของท่อขนส่งน้ ามันที่ปรับเพิ่มมากขึ้น (http://www.bangkokbiznews.com, กรกฎาคม 2556) 

 2) การแข่งขันในตลาด ในไตรมาส 2/2556 ผู้ประกอบการเห็นว่าการแข่งขันในตลาดส่งผล
ต่อการด าเนินงานของกิจการที่ลดลงเล็กน้อยกว่าไตรมาสก่อนจาก 1.94 ลดลงเหลือ 1.90 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางเป็นล าดับที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามยอดรับค าสั่งซื้อรวมก็มีสัดส่วนที่ลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย
เช่นกัน  ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการเห็นว่าการแข่งขันในตลาดส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกิจการลดลงเหลือ 1.86 แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันในตลาดในการคาดการณ์ของ
ผู้ประกอบการมองว่าสถานการณ์การแข่งขันในตลาดจะลดความตึงเครียดลงจากเดิม ทั้งนี้เพราะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่มักตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่นหรือตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  
ขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่งตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้าท าให้วิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ รวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันกับสินค้าในท้องถิ่นหรือในประเทศที่ผลิตโดยกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น (http://uhost.rmutp.ac.th, กรกฎาคม 2556) 

 3) เศรษฐกิจในประเทศ ในไตรมาส 2/2556 ผู้ประกอบการเห็นว่าเศรษฐกิจในประเทศส่งผล
ต่อการด าเนินงานของกิจการที่สูงกว่าไตรมาสก่อนจาก 1.82 สูงขึ้นเป็น 1.88 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเป็น
ล าดับที่ 3  และผู้ประกอบการเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศใน 3 เดือนข้างหน้าคาดว่ายังคง
ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการจะเห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับปัจจุบันนั่นคือ 1.87 ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการไม่มั่นใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศใน
ปัจจุบันซึ่งจะเห็นได้จากการส่งออกสินค้าลดลง และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวท าให้การผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมหดตัวและผู้ประกอบการบางส่วนชะลอการลงทุนออกไปโดยดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.8  อีกทั้งอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อชะลอลงต่อเนื่อง
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จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.27 ตามการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและราคาอาหารสด 
(http://www.bot.or.th, กรกฎาคม 2556) 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในระดับน้อย ได้แก่ การเมือง และอัตรา
แลกเปลี่ยน สามารถเรียงล าดับการส่งผลกระทบจากคะแนนมากไปน้อย ดังนี้  

 1) การเมือง ในไตรมาส 2/2556 ผู้ประกอบการเห็นว่าการเมืองส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กิจการใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนจาก 1.32 เป็น 1.33 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย และดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือน
ข้างหน้าผู้ประกอบการเห็นว่าการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานสูงขึ้นเล็กน้อยนั่นคือ 1.35 ทั้งนี้
เพราะผู้ประกอบการยังมั่นใจในนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับทิศทางนโยบายการพัฒนาโดยการสร้าง
รายได้ให้กับฐานรากเศรษฐกิจ มีการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น  

 2) อัตราแลกเปลี่ยน ในไตรมาส 2/2556 ผู้ประกอบการเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานที่สูงกว่าไตรมาสก่อนจาก 1.08 สูงขึ้นเป็น 1.15 ซึ่งอยู่ในระดับน้อย ส าหรับการ
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลต่อการ
ด าเนินงานลดลงเล็กน้อย แต่ก็มีการคาดการณ์ที่สูงกว่าไตรมาสก่อนจาก 1.08 สูงขึ้นเป็น 1.13 ทั้งนี้เพราะ
ผู้ประกอบการไม่มั่นใจเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาท 

ตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในพื้นที่ภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสท่ี 2/2556 

ดัชนีองคป์ระกอบที่มีผลตอ่
กิจการ 

ไตรมาสที่ 1/2556 ไตรมาสที่ 2/2556 นัยต่ออุตสาหกรรม 
(ระดับผลกระทบ

ปัจจุบัน) 
ปัจจุบัน คาดการณ์ 

3 เดือน
ข้างหน้า 

ปัจจุบัน คาดการณ์ 
3 เดือน
ข้างหน้า 

ต้นทุนสินค้า 2.38 2.30 2.46 2.38 มาก 
ราคาน้ ามัน 2.04 2.03 2.14 2.16 ปานกลาง   
การแข่งขันในตลาด  1.94 1.88 1.90 1.86 ปานกลาง   
เศรษฐกิจในประเทศ  1.82 1.83 1.88 1.87 ปานกลาง   
การหดตวัของความต้องการสินคา้  1.67 1.62 1.62 1.57 ปานกลาง   
มาตรการรัฐ  1.67 1.67 1.67 1.67 ปานกลาง   
คุณภาพสาธารณูปโภค  1.65 1.65 1.64 1.65 ปานกลาง   
สภาวะเศรษฐกิจโลก  1.64 1.65 1.71 1.73 ปานกลาง   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ 1.58 1.61 1.66 1.67 ปานกลาง   
การเมือง  1.32 1.33 1.33 1.35 น้อย 
อัตราแลกเปล่ียน 1.08 1.08 1.15 1.13 น้อย   

หมายเหตุ : แบ่งระดับผลกระทบเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0-0.75 หมายถึงไม่มีผลกระทบ  0.76-1.5 หมายถึงมี
ผลกระทบน้อย  1.51-2.25 หมายถึงมีผลกระทบปานกลาง  2.26-3.00 หมายถึงมีผลกระทบมาก 
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จากตารางที่ 7 พอจะสรุปได้ว่า ในไตรมาส 2/2556 ผู้ประกอบการเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินของกิจการอยู่ในระดับมากคือ ต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นคือ ราคาน้ ามัน
ที่สูงขึ้น การแข่งขันในตลาดซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่มักตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในท้องถิ่นหรือตลาดภายในประเทศ และยังขาดความรู้ความสามารถในด้านการตลาด 
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  และความไม่มั่นใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศที่เกิดจากการผลิต การลงทุน 
และการส่งออกที่ชะลอตัวลง และเกิดจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลก วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป 
หน้าผาการคลังของสหรัฐ ด้วย 

 


