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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ตวัชีว้ดัเชงิเศรษฐกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2556 เเละปี 2557

3.1 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิาร ประจ�าปี 2556 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade and Service Sentiment 

Index : TSSI) เป็นดชันีทีส่�านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกบัส�านกัดชันี

เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่สะท้อนสภาวการณ์ 

ภาคการค้าและบริการของประเทศ ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ แสดงถึงความรู้สึกของผู้ประกอบการ

ที่มีต่อสภาวะการประกอบธุรกิจของตนในด้านต่างๆ เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

 การแปลความหมายที่ได้ ค่าดัชนีที่ได้อาจมีค่า ต�่ากว่า 50, 50 หรือ สูงกว่า 50 ถ้า

 TSSI < 50 แสดงว่าภาวะทางด้านธุรกิจแย่ลง

 TSSI = 50 แสดงว่าภาวะทางด้านธุรกิจทรงตัว

 TSSI > 50 แสดงว่าภาวะทางด้านธุรกิจดีขึ้น 

เมือ่พจิารณาดชันคีวามเชือ่ม่ันภาคการค้าและบรกิารของผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม ในปี 2556 พบว่า ดัชนีในปัจจุบันค่าดัชนีอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าฐานที่ 50 ในช่วง

เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ และเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนจะมีเพียงค่าดัชนีความเชื่อมั่น

ในเดือนมีนาคม เมษายน และธันวาคมเท่านั้นที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่า 

ค่าฐานที่ 50 ในขณะที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับที่เกินกว่า 50 

เป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียงค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของเดือนเมษายน 

พฤษภาคม กรกฎาคม และธันวาคมที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวมาอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่า 50  

โดยค่าดัชนีความเชื่อม่ันในปัจจุบันของปีน้ีปรับตัวลงมาอยู่ในระดับต�่าที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม

โดยมค่ีาดัชนคีวามเช่ือม่ันอยูท่ีร่ะดบั 42.7 ในขณะที่ในปี 2555 ค่าดชันอียู่ในระดบัต�า่ทีส่ดุในเดอืน

มิถุนายน ในขณะที่เดือนที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดของปี 2556 ได้แก่ เดือน

มีนาคมโดยค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 55.0 ในขณะที่ค่าดัชนีในปี 2555 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวอยู่
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ในระดับสูงที่สุดในเดือนธันวาคม ส�าหรับค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

ของปี 2556 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบัน และค่า

ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่า 50 เป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียงความเชื่อมั่นคาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้าของเดือนเมษายน กรกฎาคม และธันวาคมที่ค่าดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับ

ที่ต�่ากว่า 50

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการในปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี แต่ในเดือนมีนาคม 2557 กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และปรับตัว

ลดลงอีกในเดือนเมษายน โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมม ี

ความเชื่อมั่นทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับ

เดอืนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัลดลงของค่าดชันีความเชือ่ม่ันในปัจจบุนัเป็นผลมาจากการปรบัตวั

ลดลงของค่าดัชนีความเชื่อมั่นองค์ประกอบด้านยอดจ�าหน่าย การจ้างงานและก�าไรเป็นหลัก 

ยกเว้นด้านต้นทุนและการลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสาขาธุรกิจที่มีการปรับตัวลดลง อาทิ  

ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ค้าปลีกสถานีบริการน�้ามัน และการขนส่ง เป็นต้น สาเหตุท่ีท�าให้ 

ความเชื่อมั่นในเดือนเมษายน 2557 ลดลง เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาที่ด�าเนินการส�ารวจดัชนี

ความเชื่อมั่นในเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการ 

มองว่าหลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์สถานการณ์ด้านการบริโภคจะซึมตัวลงภายหลัง

ประชาชนมกีารเร่งการใช้จ่ายไปแล้วในช่วงเทศกาล ประกอบกบัเป็นช่วงใกล้เปิดเทอมสถานการณ์

การบริโภคภาพรวมจะซึมตัวลงตามปกติ เน่ืองจากพ่อแม่ผู้ปกครองจะชะลอการบริโภคลง 

เพื่อเตรียมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการช�าระค่าเทอมแก่บุตรหลานของตน นอกจากนี้สถานการณ์

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมที่ชะลอตัว ทั้งในส่วนของภาคการเกษตรในเดือนเมษายน 

ที่หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการหดตัวของราคาสินค้าเกษตร  

โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายนปรับลดลงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน อนัเป็นผลมาจากการปรบัตวัลดลงของราคาข้าว ยางพารา และข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นหลกั 

ส่งผลท�าให้เกษตรกรมรีายได้ลดลงร้อยละ 0.5 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในส่วนของสถานการณ์

การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็น 

การปรับลดลงในหมวดยานยนต์เป็นส�าคัญ ส�าหรับการลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงหดตัว 

อย่างต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่13 นบัจากเดอืนเมษายน 2556 โดยในเดอืนนีด้ชันกีารลงทนุภาคเอกชน

ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการลดลงของปริมาณ 

การจ�าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และการน�าเข้าสินค้าทุนเป็นหลัก 
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ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนท้ังการผลิตเพ่ือจ�าหน่ายใน

ประเทศและส่งออก โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายนหดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการอปุโภคภายในประเทศทีช่ะลอตวัต่อเนือ่งจากปัญหาทางการเมอืง

ที่ไม่มีความแน่นอนและยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงอย่างไร ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อการส่งออก (ส่งออกร้อยละ 30-60 ของการผลิตรวม) หดตัวร้อยละ 16.6 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ตามการผลิตยานยนต์เป็นส�าคัญ ส่วนด้านการท่องเทีย่วหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน 

โดยในเดือนเมษายนจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 1.72  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส�าหรับอัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 55.1 ลดลงจาก

ปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 63.7 ตามอัตราการเข้าพักในภาคกลางที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ด้านการค้า

ระหว่างประเทศในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่อเน่ืองจากเดือนก่อน โดยมีการส่งออกปรับตัว 

ลดลงร้อยละ 0.87 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน หรอืมมีลูค่าท้ังสิน้ 17,249.4 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

ของเดือนนี้มีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลง โดยในเดือนนี้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณา 

ในแต่ละองค์ประกอบทัง้ในปัจจบุนัและคาดการณ์ 3 เดอืนข้างหน้าอยู่ในระดบัท่ีไม่ดนีกั เนือ่งจาก

ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าฐานที่ 50 เป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียงความเชื่อมั่นใน 

องค์ประกอบด้านการจ้างงาน และการลงทุนทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนค่าดัชน ี

ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 50 
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ภาพที ่3.1 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการค้าและบรกิาร ปี 2556 - เมษายน 2557
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จะเข�าสู�ช�วงเทศกาลสงกรานต�รัฐบาลประกาศ

วันหยุดเพิ�มเติมป�น�้มีวันหยุดยาวเพิ�มมากขึ้น 

ส�งผลให�ประชาชนมีการเดินทางท�องเที่ยว

และเดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น 

เน��องมาจากการท�องเที่ยวกลับมาคึกคัก 

สถานการณ�ภาคการเกษตรปรับตัวดีขึ้น 

ส�งผลให�การบริโภคในภาพรวม

กลับเข�าสู�ภาวะปกติ

ภาคเกษตรภาพรวมปรับดีขึ้น การส�งออกไทย 

เริ�มดีขึ้นจากเศรษฐกิจประเทศคู�ค�าเริ�มฟ��นตัว 

การท�องเที่ยวสามารถขยายตัวได�ต�อเน��อง

แม�จะชะลอตัวก็ตาม 

เข�าสู�ช�วงเทศกาลท�องเที่ยว 

ภาคเกษตรปรับตัวเพิ�มขึ้น การลงทุนใน 

ตลาดหลักทรัพย� Set Index ปรับตัวเพิ�มขึ้น 

ระดับราคาน้ำมันทรงตัว 

TSSI เดือนป�จจุบัน คาดการณ� 3 เดือน

20

ผ�านพ�นช�วงเทศกาลป�ใหม� สถานการณ� 

ด�านการบริโภคชะลอตัวลง มีความกังวล 

ต�อต�นทุนประกอบการสูง ทั้งระดับราคา 

ขายปลีกน้ำมันที่เพิ�มขึ้น การปรับค�าแรงขั้นต่ำ 

300 บาทต�อวันทั�วประเทศ 

และค�าครองชีพที่เพิ�มขึ้น 

เข�าสู�ฤดูฝนและการเป�ดภาคเรียน 

ส�งผลให�เกิดการชะลอตัวทั้งในด�านการบริโภค

โดยรวมการเดินทาง ขนส�ง รวมถึง 

สถานการณ�ด�านการท�องเที่ยวและธุรกิจ

ที่เกี่ยวเน��องที่ถือเป�นช�วง Low Season 

สถานการณ�เศรษฐกิจของประเทศ

ในภาพรวมมีแนวโน�มซึมตัวลง 

การบริโภคและการลงทุนสัญญาณ

การชะลอตัวที่ค�อนข�างชัดเจน 

สถานการณ�เศรษฐกิจของประเทศ

ชะลอตัวลงอย�างต�อเน��อง 

ทั้งการบริโภคภาคเอกชน 

การลงทุนและการท�องเที่ยว  

ผลจากสถานการณ�ความขัดแย�ง

ทางการเมือง 

ประชาชนเร�งการใช�จ�ายไปมากใน

ช�วงเทศกาลสงกรานต� ต�อไป 

จะเริ�มเข�าสู�ช�วงเป�ดภาคการศึกษา

ประชาชนระมัดระวังการใช�จ�าย

เพิ�มขึ้น ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ 

ค�าครองชีพที่ยังคงปรับเพิ�มสูง
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

องค์ประกอบของปัจจยัก�าหนดค่าดชันใีนปัจจบุนั ได้แก่ ด้านยอดจ�าหน่าย การจ้างงาน ต้นทนุ 

การลงทุน และก�าไร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่น�ามาใช้ในการค�านวณดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้า

และบริการ พบว่า 

• ดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่าย และก�าไรมีการเคลื่อนไหวของค่าดัชนีในระดับและ

ทิศทางที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในด้านยอดจ�าหน่ายและก�าไร

ในระดับที่ไม่ดีนกั เนือ่งจากค่าดชันอียู่ในระดบัทีต่�า่กว่าค่าฐานท่ี 50 ได้ถงึ 9 ใน 12 เดือน จะมเีพียง 

เดือนมีนาคม เมษายน และธันวาคม เท่านั้นที่ค่าดัชนีอยู่ในระดับสูงเกินกว่าค่าฐานที่ 50 

• องค์ประกอบด้านการจ้างงาน และการลงทนุค่าดชันคีวามเชือ่มัน่มกีารเคลือ่นไหวในระดบั

ที่มีเสถียรภาพ โดยมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าฐานที่ 50 โดยตลอด 

• ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นด้านต้นทุน เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวที่มีการเคลื่อนไหวอยู่

ในระดับที่ต�่ากว่าค่าฐานโดยตลอด 

พิจารณาแล้วพบว่า ดัชนีความเชื่อม่ันที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดค่าดัชนีความเชื่อมั่น 

ในภาพรวม ได้แก่ ความเชื่อมั่นในองค์ประกอบด้านยอดจ�าหน่าย และก�าไรเป็นหลัก 

องค์ประกอบของปัจจัยก�าหนดค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จะมีการเคลื่อนไหวของ

ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในทิศทางที่ไม่แตกต่างจากค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันมากนัก

• ค่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดจ�าหน่ายและก�าไรจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ

เคล่ือนไหวของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าในระดับสูงเช่นเดียวกับค่าดัชนี

ความเชื่อมั่นในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการมีความเชื่อม่ันในองค์ประกอบด้านยอดจ�าหน่ายและ

ก�าไรในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 50 เป็นส่วนใหญ่ โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบด้าน

ยอดจ�าหน่าย อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าฐานที่ 50 ในเดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม และ

ธันวาคม ในขณะที่ค่าดัชนีความเชื่อม่ันในองค์ประกอบด้านก�าไรคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าฐานในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม และเดือนธันวาคม 

• ค่าดัชนคีวามเชือ่มัน่ด้านการจ้างงาน และการลงทนุ ค่าดัชนคีวามเชือ่มัน่เคลือ่นไหวอย่างมี

เสถียรภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าฐานอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 

• องค์ประกอบด้านต้นทุนที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า มีค่าดัชนี 

ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า 50 โดยตลอด 
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ภาพที ่3.2  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
  แยกตามองค์ประกอบของปัจจยัก�าหนดค่าดชันี

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ภาพที ่3.3 การเปรยีบเทยีบดชันคีวามเชือ่มัน่ 4 ภาคธรุกจิ (ค่าฐาน = 100)

หมายเหตุ : ค่าดัชนี TSSI และ BSI ได้ท�าการค�านวณปรับฐาน 100

การเปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นในส่วนต่างๆ ในปี 2556 โดยปรับให้เป็นฐานเดียวกัน 

 การพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของค่าดัชนีความเชื่อมั่นที่ด�าเนินการจัดท�าโดย 

หน่วยงานต่างๆ ในปี 2556 ทั้งในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ  

(Trade and Service Sentiment Index : TSSI) ที่ด�าเนินการจัดท�าโดยส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ดชันคีวามเชือ่ม่ันภาคอตุสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index 

: TISI) ที่ด�าเนินการจัดท�าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

(Business Sentiment Index) ที่ด�าเนินการจัดท�าโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และดัชนีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index : CCI) ที่ด�าเนินการจัดท�าโดยศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเมื่อน�ามาพิจารณาร่วมกันโดยการปรับฐาน

ของดัชนีให้เป็นฐานเดียวกัน (ค่าฐาน = 100)  การเคลื่อนไหวของค่าดัชนีความเชื่อมั่นทั้ง 4 ดัชนี

ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
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 • ค่าดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ค่าดัชนีความเชื่อมั่น

เคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัว โดยปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม และปรับตัวลดลง

ในเดือนพฤศจิกายน และค่าดัชนีความเชื่อม่ันกลับมาปรับตัวในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นอีกในเดือน

ธนัวาคม ซึง่ค่าดชันคีวามเชือ่มัน่ในปัจจบุนัอยู่ในระดบัทีต่�า่กว่าค่าฐานท่ี 100 ในเดือนตุลาคมและ

พฤศจกิายน  และปรับตัวเพิม่ขึน้มาอยู่ในระดบัทีเ่กนิกว่าค่าฐานในเดอืนธันวาคม โดยองค์ประกอบ

ที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของค่าดัชนี ได้แก่ ความเชื่อมั่นในองค์ประกอบด้านยอดจ�าหน่าย 

และก�าไรเป็นหลัก ในขณะท่ีองค์ประกอบที่ผู้ประกอบการมีความกังวลสูงสุดได้แก่องค์ประกอบ

ด้านต้นทนุ  โดยในเดือนเมษายน 2557 ดชันคีวามเชือ่มัน่ TSSI ปรบัตวัลดลงจากทกุองค์ประกอบ

โดยเฉพาะด้านก�าไรและยอดจ�าหน่าย เนื่องจากประชาชนได้มีการเร่งการใช้จ่ายไปมากในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ และในระยะต่อไปจะเริม่เข้าสูช่่วงเปิดภาคการศกึษาส่งผลให้ประชาชนมคีวาม

ระมัดระวังด้านการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ยังคง 

ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 • ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางท่ี 

เพิม่ขึน้ในเดอืนตลุาคม และค่าดชันคีวามเชือ่มัน่กลบัมาปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งในเดอืนพฤศจกิายน 

และธันวาคม โดยค่าดัชนีความเชื่อม่ันในปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าค่าฐานท่ี 100  

โดยตลอด โดยองค์ประกอบทีม่อีทิธพิลต่อการปรบัตวัของค่าดชันคีวามเชือ่มัน่ ได้แก่ ความเชือ่มัน่

ในองค์ประกอบด้านยอดค�าสัง่ซือ้โดยรวม ยอดขายโดยรวม ปรมิาณการผลติ และผลประกอบการ

เป็นหลัก ขณะที่องค์ประกอบที่ผู ้ประกอบการมีความกังวลมากที่สุดได้แก่ ความเชื่อมั่นใน 

องค์ประกอบด้านต้นทุน ที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าฐานมากที่สุด โดยในเดือน

เมษายน ดัชนีความเชื่อมั่น TISI ปรับตัวลดลง จากองค์ประกอบด้านยอดค�าสั่งซื้อโดยรวม  

ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ ปัจจัยส่งผลต่อความเชื่อมั่นได้แก่  

ความกงัวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกจิในประเทศ จากการที่ไม่มรีฐับาลท่ีมอี�านาจในการตัดสนิใจ

ในการแก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ประกอบการเรียกร้องให้ยุติปัญหาการเมือง

ภายในประเทศโดยเร็ว เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและ 

นกัลงทนุ นอกจากนีย้งัมคีวามกงัวลต่อปัญหาต้นทนุการผลิตทีสู่งข้ึน โดยเฉพาะต้นทุนด้านวัตถดิุบ

และพลังงานรวมทั้งการขาดสภาพคล่อง และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs   
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

 • ค่าดชันคีวามเช่ือมัน่ผูบ้รโิภค (CCI) ค่าดชันีความเชือ่มัน่ปรบัตวัในทศิทางทีล่ดลงต่อเนือ่ง

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า

ค่าฐานที่ 100 โดยตลอด ซึ่งการปรับตัวลดลงของค่าดัชนีเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลง 

ของความเชือ่มัน่เกีย่วกบัเศรษฐกจิโดยรวม ความเชือ่ม่ันเกีย่วกบัโอกาสในการหางาน และความ

เชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตในทิศทางเดียวกันกับค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในภาพรวม 

ทุกเดือน  โดยในเดือนเมษายน ดัชนีความเชื่อมั่น CCI ปรับตัวลดลงทุกรายการ เนื่องจากความ

กงัวลเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเมืองไทย การชะลอตวัลงของเศรษฐกจิไทย และความไม่แน่นอน

ของการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก ซึง่อาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อทศิทางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย

และรายได้ของผู้บริโภคในอนาคต

 • ค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (BSI) ค่าดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 

ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในปัจจุบันอยู่ใน

ระดบัทีต่�า่กว่าค่าฐานที ่100 โดยตลอด  โดยผู้ประกอบการมคีวามเชือ่มัน่ในแทบทุกองค์ประกอบ 

ในปัจจุบันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จะมีเพียงความเชื่อมั่นในองค์ประกอบด้านการจ้างงาน 

และการลงทุนในปัจจุบันที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง เนื่องจากค่าดัชน ี

ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 100 ในขณะที่มีความเชื่อมั่นในองค์ประกอบด้าน 

ผลประกอบการ ยอดจ�าหน่าย ต้นทุนการประกอบการ และการผลิต อยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดย 

ในเดือนเมษายน ดัชนีความเชื่อม่ัน BSI ปรับตัวลดลง โดยดัชนีปรับตัวลดลงทุกองค์ประกอบ 

ได้แก่ ด้านค�าสั่งซื้อ ต้นทุนการลงทุน การจ้างงาน การผลิตและ ผลประกอบการ สะท้อนความ

เชื่อมั่นที่ยังเปราะบางของผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคที่มิใช่อุตสาหกรรม 

ต่อปัญหาการเมืองและภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยดัชนีฯ ในเดือนนี้ลดลงจากเดือนก่อน 

ในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะความเชื่อม่ันด้านการผลิต และด้านค่าสั่งซื้อ ส่วนหนึ่ง 

เป็นผลจากปัจจยัฤดูกาลทีมี่จ�านวนวนัท�าการน้อยเม่ือเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า รวมทัง้สถานการณ์

การเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อ
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการในปี 2556

 เมื่อพิจารณาคะแนนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมภาคการค้าและบริการในปี 2556 (ตารางที่ 3.1) ทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือน 

ข้างหน้า ในปี 2556 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อกจิการในระดับสงูท่ีสดุ 

ได้แก่ ผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด ผลกระทบจากการหดตัวของความต้องการสินค้าและ

บริการ รองลงมาได้แก่ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอ�านาจซื้อของประชาชน 

ผลกระทบจากราคาต้นทนุสนิค้าและค่าแรงงานทีเ่พิม่สงูขึน้ และผลกระทบจากระดบัราคาวตัถดุบิ/

น�้ามันและค่าขนส่ง ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผู้ประกอบการมองว่าส่งผล 

กระทบด้านบวกต่อกิจการในระดับที่ไม่มากนัก และในส่วนของผลกระทบจากมาตรการปรับขึ้น

ค่าแรงขัน้ต�า่ 300 บาท และผลกระทบจากการแขง็ค่าและความผันผวนของค่าเงนิบาท ผูป้ระกอบการ

มองว่าส่งผลกระทบต่อกิจการในระดับที่ไม่มากนักเช่นกัน 

 เมื่อพิจารณาในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการในช่วงปี 2556 เทียบกับปัจจัยท่ี 

ส่งผลกระทบต่อกจิการในช่วงปี 2555 จะมลีกัษณะทีค่่อนข้างคล้ายคลงึกนั กล่าวคือ ผูป้ระกอบการ

จะมีความกังวลในส่วนของการแข่งขันในตลาด ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ก�าลังซื้อของ 

ผูบ้รโิภค รวมถงึสถานการณ์ด้านต้นทนุการประกอบการเป็นหลกั ซึง่จากความกงัวลของผูป้ระกอบการ

ต่อปัจจัยต่างๆ ข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเหลือในด้านของการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การออกมาตรการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

สถานการณ์ด้านการบริโภคภายในประเทศมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้ รวมถึงการอัดฉีด

เม็ดเงินในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งจะมีส่วนในการช่วย 

กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นได้อีกทางหน่ึง และดูแลในด้านของสถานการณ์ 

ด้านต้นทุนอย่าให้มีความผันผวนมากนัก รวมถึงเข้ามาดูแลความเป็นธรรมด้านการแข่งขัน 

ในการประกอบการธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อม ปี 2557 3-11

ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ตารางที ่3.1 ปัจจยัทีส่่งผลกระทบกบักลุ่มตวัอย่างเฉล่ียตลอดทัง้ปี 2556

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  
 (เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556) 
ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คะแนนปจจัยในปจจุบัน คะแนนปจจัยคาดการณ
3 เดือนขางหนา

ปจจัยที่มีผลกระทบ

1. ผลกระทบจากระดับราคาวัตถุดิบ/น้ำมันและค�าขนส�ง

2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอำนาจซ้ือของประชาชน

3. ผลกระทบจากการแข�งขันในตลาด

4. ผลกระทบจากการหดตัวของความต�องการสินค�าและบริการ

5. ผลกระทบจากมาตรการปรับข้ึนค�าแรงข้ันต่ำ 300 บาทต�อกิจการ

6. ผลกระทบจากมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจในด�านต�างๆ ของรัฐบาลต�อกิจการ

7. ผลกระทบจากการแข็งค�า และความผันผวนของค�าเงินบาท

1.74

2.10

2.68

1.81

0.68

0.90

0.41

1.79

2.04

2.70

1.73

0.67

0.93

0.41

 กล่าวโดยสรุปส�าหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ (TSSI) ในช่วงปี 2556 ค่าดัชนี

ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต�่าอย่างต่อเนื่อง โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันปี 2556 อยู่ในระดับ

ที่ต�่ากว่าค่าฐานที่ 50 ถึง 9 ใน 12 เดือน โดยในปี 2556 มีทั้งปัจจัยบวก และปัจจัยลบ 

ในด้านต่างๆ เข้ามากระทบต่อความเชื่อมั่นค่อนข้างมาก โดยในส่วนของ

 • ปัจจัยบวก ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ

ในช่วงปลายปีทีผ่่านมาส่งผลดต่ีอระดบัราคาสนิค้าส่งออก และการท่องเท่ียว เนือ่งจากสนิค้าไทย

จะมีราคาถูกลงในสายตาของชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีส่วนในการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

ผ่านราคาสินค้าได้อีกทางหนึ่ง กอรปกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความคึกคัก 

อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งปี 2556 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น  

26.56 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 • ปัจจยัลบ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกจิตลอดทัง้ปี 2556 มแีนวโน้มชะลอตัวลงอย่างชดัเจน 

โดยเศรษฐกจิไทยในภาพรวมปี 2556 ขยายตวัร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงจากปี 2555 ท่ีเศรษฐกจิไทย

ขยายตัวร้อยละ 6.5 การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 4.5 การลงทุนภาคเอกชน 

ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ระดับราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 91 ปรับตัว 

เพิ่มขึ้นลิตรละ 1.80 บาท ในขณะที่ระดับราคาน�้ามันดีเซลปรับตัวเพ่ิมขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร  

เมือ่เทยีบกบัระดับราคาน�า้มนัเบนซนิ 91 และดเีซลในช่วงปลายปีทีผ่่านมา อนัเป็นผลจากนโยบาย
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การตรึงราคาน�้ามันดีเซลที่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรของรัฐบาล อยู่ในระดับที่ทรงตัวที่ 29.99 บาท

ต่อลิตร การส่งออกตลอดทั้งปี 2556 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการ

ส่งออกทั้งสิ้น 228,529.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 จากปีที่ผ่านมา 

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนในระดับสูง รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมืองในประเทศที่ยังไม่ยุติแม้รัฐบาลจะประกาศยุบสภาไปแล้วก็ตาม โดยกลุ่มต่อต้าน

รัฐบาลได้มกีารปิดล้อมสถานทีร่าชการส�าคญัทัง้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และในอีกหลายจงัหวัด 

ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทั้งผู้บริโภค นักลงทุน นักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ 

ขาดความเชื่อมั่น ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือมีการชะลอการลงทุนเพื่อรอดู

สถานการณ์ว่าจะออกมาในลักษณะใด ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศซึมตัวลง 

เพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปี 2556 เช่นเดียวกับ

ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปี 2555 ที่ผ่านมา

 

 ดัชนีความเชื่อมั่นช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และแนวโน้มทั้งปี 2557 ดัชนีความเชื่อมั่น 

ช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2557 ค่าดชันีความเชือ่ม่ันในทกุๆ ด้านมีการเคลือ่นไหวของค่าดชันคีวามเชือ่มัน่ 

ในระดับค่อนข้างทรงตัวในทิศทางที่ลดลงเล็กน้อยในช่วงตลอดท้ังไตรมาสท่ี 1 เนื่องจากความ

กังวลของผู้ประกอบการและประชาชนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ  

และคาดว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นน่าจะปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้บ้างในช่วงไตรมาสที่ 2 หาก

สถานการณ์ทางการเมืองสามารถคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นและไม่มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 

เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน) มีเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นเทศกาลส�าคัญ 

ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้

สถานการณ์ด้านการบรโิภคในช่วงเวลาดงักล่าวน่าจะปรบัตวัดขีึน้ได้บ้าง และคาดว่าค่าดัชนคีวาม

เชื่อมั่นในช่วงไตรมาสที่ 3 น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาส

ที่ 2 และคาดว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นน่าจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนในช่วงไตรมาส

ที่ 4 เนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สถานการณ์ด้านการบริโภค 

น่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยดัชนีความเชื่อม่ันในปีน้ียังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้าน

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศจากการชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อต้านรัฐบาล  

รวมถึงสถานการณ์ด้านต้นทุนการประกอบการในด้านต่างๆ ท่ียังคงมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่แม้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีความ 

เปราะบางค่อนข้างมากซึ่งยังคงเป็นปัจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องในปีนี้ 
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

3.2 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ปี 2556 
  และไตรมาส 1 ปี 2557   

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs เป็นเครื่องชี้ภาวะธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในปี 2556 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาค

การผลิต SMEs ของประเทศมีระดับความเชื่อม่ันต่อการด�าเนินธุรกิจต�่า (น้อยกว่าระดับ 50) 

โดยในปี 2556 ไตรมาสที ่1 ระดบัความเชือ่มัน่อยูท่ี ่42.5 ส�าหรบัไตรมาสท่ี 2 มรีะดับความเชือ่มัน่

สูงสุดที่ 42.7 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีระดับความเชื่อมั่นต�่าสุดที่ 40.7 และไตรมาสที่ 4 ระดับความ

เชื่อมั่นอยู่ที่ 40.9 ส�าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 39.0 ซึ่งเป็นระดับ

ต�า่สดุและต�า่กว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จะเหน็ได้ว่าแนวโน้มความเชือ่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ

ของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นภาคการผลิตของประเทศอยู่ในระดับต�่าและมีแนวโน้มลดลง 

อย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับดัชนีคาดการณ์ในไตรมาสหน้า ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ที่ดีขึ้นทุกไตรมาส และแนวโน้มดัชนีไตรมาส 2 ปี 2557 อยู่ที่ 44.0 อย่างไรก็ตามดัชนีคาดการณ์

ดังกล่าวยังคงมีค่าดัชนีที่ต�่ากว่า 50 มีเพียงดัชนีคาดการณ์ในไตรมาส 4 ปี 2556 ที่ดัชนี 

มีค่าสูงที่สุดที่ 51.4 

ภาพที ่3.4  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ประจ�าปี 2556 และไตรมาส 1 
   ปี 2557

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

ไตรมาสป�จจุบัน คาดการณ�ไตรมาสหน�า

42.5 42.7
40.7 40.9 39.0

49.0 48.7
51.4

47.0
44.0
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 เมื่อพิจารณาในระดับภูมิภาค พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต มีความเชื่อมั่นต่อ

การด�าเนินธุรกิจต�่าในทุกภูมิภาค โดยภาคเหนือเป็นภาคที่มีระดับความเชื่อมั่นการด�าเนินธุรกิจ

ต�่าที่สุด มีค่าดัชนีเฉล่ีย 36.2 ตามมาด้วยภาคใต้ 39.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41.1  

และภาคกลาง 48.2 ตามล�าดับ 

 ส�าหรับแนวโน้มในภาคเหนือ พบว่า มีความเชื่อมั่นสูงที่สุดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556  

ที่ระดับ 40.3 และลดลงในทุกไตรมาส โดยต�่าสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่ระดับ 30.2 ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเชื่อมั่นสูงสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ที่ระดับ 45.3 ก่อนที่จะ 

ลดลงมาต�่าสุดที่ไตรมาสสุดท้ายของปี ที่ 38.2 ส�าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีระดับความเชื่อมั่น

ที่ระดับ 39.5 ภาคใต้ มีความเชื่อมั่นสูงที่สุดในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ที่ระดับ 41.4 และ 

ลดลงทุกไตรมาสจนมาต�่าสุดที่ไตรมาส 1 ปี 2557 ที่ระดับ 33.7 อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่น

ของภาคใต้ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาสไม่มากนัก แต่มาลดลงอย่างมากในปี 

2557 ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก (ไม่รวม กทม.) เป็นภาคท่ีมีความเชื่อมั่นสูงท่ีสุดเมื่อ 

เปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น มีระดับความเชื่อมั่นต�่าสุดที่ไตรมาส 2 ปี 2556 ที่ระดับ 45.3 ก่อน

ปรับเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส โดยมีระดับสูงกว่า 50 คือ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 อยู่ที่ 50.3  

และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อยู่ที่ 52.6 

ภาพที ่3.5  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคเหนอื 
  ประจ�าปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

ไตรมาสป�จจุบัน คาดการณ�ไตรมาสหน�า

40.3 39.4

35.5 35.6
30.2

54.6

40.4

48.4

44.1
45.2
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ภาพที ่3.6  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
  ประจ�าปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

ไตรมาสป�จจุบัน คาดการณ�ไตรมาสหน�า

41.1

45.3

41.6

38.2 39.5

44.8

50.0
47.9

43.0 42.3

ภาพที ่3.7 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคใต้ 
  ประจ�าปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

ไตรมาสป�จจุบัน คาดการณ�ไตรมาสหน�า

41.4 40.8 40.2 39.4

33.7

44.2

53.9
57.4

45.1

37.1
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ภาพที ่3.8  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคกลาง ตะวนัออก ตะวนัตก 
  (ไม่รวม กทม.) ประจ�าปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

ไตรมาสปจจุบัน คาดการณไตรมาสหนา

47.2
45.3 45.4

50.3

52.6
52.2

50.5
52.1

55.7

51.5

 องค์ประกอบของดชันคีวามเชือ่ม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ประกอบไปด้วย 6 

ด้าน ได้แก่ 1.ยอดรับค�าสั่งซื้อสินค้า 2.ปริมาณการผลิต 3.สินค้าคงคลัง 4.ต้นทุนการประกอบการ 

5.ก�าไรสุทธิ และ 6.การจ้างงาน ส�าหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ของ

ประเทศ พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตมีความเชื่อมั่นด้านต้นทุนการประกอบการต�่า

ที่สุด ตามมาด้วยด้านก�าไรสุทธิ และด้านยอดค�าสั่งซื้อ ส่วนด้านการจ้างงานมีแนวโน้มความเชื่อ

มั่นสูงที่สุด อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และไตรมาสที่ 1 ปี 2557 องค์ประกอบของ

ดัชนีอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าระดับ 50 ทุกองค์ประกอบ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือ ผู้ประกอบการภาคการผลิตมีความเชื่อมั่น

ด้านต้นทนุการประกอบการต�า่ทีส่ดุ ตามมาด้วยด้านก�าไรสทุธ ิและด้านยอดค�าสัง่ซือ้ โดยมค่ีาต�า่กว่า

ระดับ 50 ในทุกไตรมาส ส่วนด้านการจ้างงานมีแนวโน้มความเชื่อมั่นสูงท่ีสุด ภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนอื ผูป้ระกอบการภาคการผลติมีความเชือ่ม่ันด้านต้นทนุการประกอบการต�า่ทีส่ดุ ตามมาด้วย
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ด้านก�าไรสุทธิ และด้านยอดค�าสั่งซื้อ ด้านการจ้างงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักและ 

มีระดับความเชื่อมั่นค่อนข้างดี ภาคใต้ ผู้ประกอบการภาคการผลิตมีความเชื่อมั่นด้านต้นทุน 

การประกอบการต�่าที่สุด ตามมาด้วยด้านก�าไรสุทธิ และด้านยอดค�าสั่งซื้อ ส่วนองค์ประกอบ 

ที่เหลือมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2556 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2556 ก่อนจะลดลง 

ต�า่กว่าระดับ 50 ในไตรมาส 4 ปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 ส่วนภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 

(ไม่รวม กทม.) พบว่าองค์ประกอบที่มีความเชื่อมั่นต�่าสุด คือ ด้านต้นทุน แต่ก็มีแนวโน้ม 

ที่ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 อีกทั้งองค์ประกอบที่เหลือทุกด้านมีระดับความเชื่อมั่น

ที่ดี มากกว่าระดับ 50 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 

ภาพที ่3.9  ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs จ�าแนกตามองค์ประกอบ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0
Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

ยอดคำสั�งซื้อ ปริมาณการผลิต สินค�าคงคลัง

ต�นทุนประกอบการ กำไรสุทธิ การจ�างงาน
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ภาพที ่3.10 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคเหนอื 
    จ�าแนกตามองค์ประกอบ 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

ยอดคำสั�งซื้อ ปริมาณการผลิต สินค�าคงคลัง

ต�นทุนประกอบการ กำไรสุทธิ การจ�างงาน

ภาพที ่3.11 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
   จ�าแนกตามองค์ประกอบ 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0
Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

คำสั�งซื้อ ปริมาณการผลิต สินค�าคงคลัง

ต�นทุนประกอบการ กำไรสุทธิ การจ�างงาน
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ภาพที ่3.12 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคใต้ จ�าแนกตามองค์ประกอบ 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

คำสั�งซื้อ ปริมาณการผลิต สินค�าคงคลัง

ต�นทุนประกอบการ กำไรสุทธิ การจ�างงาน

ภาพที ่3.13 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคกลาง ตะวนัออก  
   ตะวนัตก (ไม่รวม กทม.) จ�าแนกตามองค์ประกอบ 

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0
Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

คำสั�งซื้อ ปริมาณการผลิต สินค�าคงคลัง

ต�นทุนประกอบการ กำไรสุทธิ การจ�างงาน
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 เมื่อพิจารณาตามสาขาการผลิตที่ส�าคัญ 10 ประเภทในแต่ละภูมิภาคในปี 2556 พบว่า 

ภาคเหนือ ทุกสาขาการผลิตมีดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ต�่า (น้อยกว่าระดับ 50) โดยค่าดัชนี 

อยูร่ะหว่าง 24 - 42 โดยสาขาทีม่แีนวโน้มพอใช้ได้ คอื มค่ีาดชันอียูร่ะหว่าง 40 - 50 ในสามไตรมาส

ขึ้นไป ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ เช่นเดียว

กบั ภาคใต้ ทีท่กุสาขาการผลติมรีะดบัความเชือ่มัน่ทางธรุกจิทีต่�า่ มเีพียงสาขายางและผลติภัณฑ์

ทีม่คีวามเชือ่มัน่สงูในไตรมาส 1 ปี 2556 ส่วนสาขาทีม่แีนวโน้มพอใช้ได้ ได้แก่ เหลก็และผลติภณัฑ์ 

และเครื่องมือไฟฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีหลายสาขาที่มีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ 

สงูกว่าระดบั 50 ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปี ได้แก่ สิง่ทอสิง่ถกั เครือ่งแต่งกาย ไม้และผลติภณัฑ์ 

เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ยางและพลาสติก เครื่องเรือน ส�าหรับภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 

(ไม่รวม กทม.) เป็นเพยีงภมูภิาคเดยีวทีค่วามเชือ่มัน่ทางธรุกจิค่อนข้างดีถงึดีในทุกสาขาการผลติ 

โดยค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 40 - 58 สาขายานยนต์มีความเชื่อมั่นระดับ 50 ในไตรมาส 1 ปี 2556  

ส่วนสาขาที่มีความเชื่อมั่นสูงกว่าระดับ 50 ในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ สาขากระดาษและผลิตภัณฑ์ 

ส่วนไตรมาสที่ 4 ได้แก่ สาขายางและพลาสติก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ยานยนต์ โลหะและ

ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล ส�าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ทุกสาขาการผลิตมีความเชื่อมั่น 

ต่อการด�าเนินธุรกิจระดับที่ดี 

ภาพที ่3.14 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคเหนอื  
   จ�าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

เครื่องเรือน

เครื่องจักรกล

เหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ�

ผลิตภัณฑ�จากแร�อโลหะ

เคมีภัณฑ�และผลิตภัณฑ�

กระดาษและผลิตภัณฑ�

ไม�และผลิตภัณฑ�

เครื่องแต�งกาย

สิ�งทอสิ�งถัก

อาหารและเครื่องดื่ม

37.6 34.7 39.1 40.3 27.4

33.9 39.0 39.9 41.4 35.7

33.7 39.4 39.0 37.5 29.5

37.3 40.2 41.3 42.4 26.1

39.0 41.3 40.3 41.3 24.3

36.4 31.1 37.9 34.8 29.5

41.9 38.9 40.6 40.6 33.6

42.5 41.7 31.6 31.8 32.2

38.2 36.0 41.2 35.5 24.1

40.7 32.9 36.6 35.8 26.8
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ภาพที ่3.15 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
    จ�าแนกตามสาขาอตุสาหกรรม

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

เครื่องเรือน

เครื่องจักรกล

เหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ�

ผลิตภัณฑ�จากแร�อโลหะ

ยางและพลาสติก

เคมีภัณฑ�และผลิตภัณฑ�

ไม�และผลิตภัณฑ�

เครื่องแต�งกาย

สิ�งทอสิ�งถัก

อาหารและเครื่องดื่ม

47.8 60.4 54.8 27.7 35.4

39.6 40.2 41.7 37.2 43.5

44.4 47.7 37.5 36.3 39.1

47.0 35.9 39.2 36.6 31.6

43.1 51.4 57.9 34.7 35.1

43.9 51.5 37.6 34.4 42.4

42.2 44.0 50.6 43.3 43.8

40.2 41.9 30.8 36.8 39.6

40.7 51.4 55.4 47.8 38.9

41.5 50.9 54.8 45.2 43.2

ภาพที ่3.16 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคใต้ 
    จ�าแนกตามสาขาอตุสาหกรรม

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

ไม�และผลิตภัณฑ�

เครื่องมือไฟฟ�า

อาหารจากสัตว�น้ำ

อาหารกลุ�มธัญพืช

ยางและผลิตภัณฑ�

ยานยนต�

เครื่องเรือน

แร�อโลหะ

เหล็กและผลิตภัณฑ�

เครื่องจักร

43.4 37.9 32.3 44.4 35.3

40.4 47.0 24.0 40.1 30.8

38.0 46.4 24.7 49.9 35.0

38.8 42.4 24.0 33.9 29.1

58.5 39.7 24.7 33.9 29.1

35.9 43.8 20.8 42.7 23.3

38.7 41.3 24.1 43.2 35.7

39.2 34.5 24.3 32.7 34.2

43.7 42.9 26.2 42.0 40.2

39.5 48.4 24.0 41.5 31.7
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ภาพที ่3.17 ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs ภาคกลาง ตะวนัออก 
   ตะวนัตก (ไม่รวม กทม.) จ�าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57

กระดาษและผลิตภัณฑ�

สิ�งทอสิ�งถัก

เคร่ืองเรือน

เคร่ืองจักรกล

โลหะและผลิตภัณฑ�

ยานยนต�

โลหะข้ันมูลฐาน

เคมีภัณฑ�และผลิตภัณฑ�

ยางและพลาสติก

อาหารและเคร่ืองด่ืม

48.6 44.4 53.8 43.1 50.0

48.9 46.9 48.4 47.5 51.4

46.9 44.6 47.5 49.4 51.5

45.0 44.3 45.5 52.1 52.9

47.6 45.9 44.8 50.1 53.4

50.9 45.4 40.2 55.8 57.2

46.1 44.4 42.9 49.8 52.9

46.1 44.3 46.4 47.2 50.6

48.4 45.5 43.8 51.2 52.8

48.1 47.0 43.9 54.2 53.0

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนินกิจการของ SMEs ในภาคการผลิตของไทยที่ใช้ในการส�ารวจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ มีทั้งสิ้น 11 ปัจจัย ได้แก่ 1.ราคาน�้ามันและค่าขนส่ง 2.ต้นทุน

สินค้าและค่าแรง 3.ภาวะเศรษฐกิจและอ�านาจซื้อของประชากร 4.การลดลงของความต้องการ

สินค้า บริการ 5.การแข่งขันในสาขาอุตสาหกรรม 6.สภาวะเศรษฐกิจโลก 7.มาตรการช่วยเหลือ 

ส่งเสริมจากภาครฐั 8.สถานการณ์การเมอืง 9.คณุภาพของบรกิารสาธารณปูโภค 10.อตัราแลกเปลีย่น 

และ11.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการในระดับสูงของทุกภูมิภาค มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ต้นทุน

สนิค้าและค่าแรง และ ราคาน�า้มนัและค่าขนส่ง นอกจากนีใ้นภาคเหนอืยงัมปัีจจยัทีม่ผีลกระทบสงู  

ได้แก่ เรื่องภาวะเศรษฐกิจและอ�านาจซื้อของประชาชน การลดลงของความต้องการสินค้าและ

บริการ การแข่งขันในอุตสาหกรรม มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และสถานการณ์การเมือง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัจจัยเรื่อง การแข่งขันในอุตสาหกรรม ภาคใต้ มีปัจจัยเรื่อง  

การแข่งขนัในอตุสาหกรรม การลดลงของความต้องการสนิค้าและบรกิาร และคณุภาพของบรกิาร

สาธารณูปโภค 
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ตารางที ่3.2 ปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัสงูต่อดชันคีวามเชือ่มัน่ภาคการผลติของ SMEs ประจ�าปี 2556 
       และไตรมาส 1 ปี 2557 จ�าแนกตามภมูภิาค 

3.3 ดชันอีตุสาหกรรม ปี 2556

ดชันอีตุสาหกรรม  เป็นข้อมลูที่ใช้ในการวเิคราะห์ภาวะการเปลีย่นแปลงในภาคอุตสาหกรรม

การผลิตของประเทศ ได้รับความร่วมมือในการจัดท�าโดยส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

เป็นดัชนีรายเดือน โดยใช้ข้อมูลปี 2543 เป็นปีฐาน ประกอบด้วยดัชนีย่อย 8 ตัว คือ ดัชนีผลผลิต

อตุสาหกรรม (ถ่วงน�า้หนกัมลูค่าเพิม่) ดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (ถ่วงน�า้หนกัมลูค่าผลผลติ) ดัชนี

การขนส่งสินค้า ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต โดยการ

วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,083 ราย ใน 53 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจ�านวนประมาณ 725 ราย ใน 33 กลุ่มอุตสาหกรรม

Q1, 56 Q2, 56 Q3, 56 Q4, 56 Q1, 57ภูมิภาค

ภาคเหน�อ

ภาคตะวันออก

เฉ�ยงเหน�อ

1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

2. ภาวะเศรษฐกิจ/

 อำนาจซ้ือ

3. มาตรการของรัฐ

1. การแข�งขัน

1. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

2. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

3. ภาวะเศรษฐกิจ/

 อำนาจซ้ือ

4. การแข�งขัน

5. มาตรการของรัฐ

1. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

2. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

3. ภาวะเศรษฐกิจ/

 อำนาจซ้ือ

4. การลดลงของ

 ความต�องการสินค�า 

 บริการ

5. การแข�งขัน

6. มาตรการของรัฐ

1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

2. การแข�งขัน

3. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

1. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

2. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

3. ภาวะเศรษฐกิจ/

 อำนาจซ้ือ

4. การลดลงของ

 ความต�องการสินค�า 

 บริการ

5. การแข�งขัน

6. การเมือง

7. มาตรการของรัฐ

1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน 1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

ภาคใต� 1. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

2. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

3. การแข�งขัน

1. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

2. การแข�งขัน

1. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

2. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

3. การลดลงของ

 ความต�องการสินค�า 

 บริการ

4. การแข�งขัน

5. คุณภาพบริการ

 สาธารณูปโภค

1. ต�นทุนสินค�า/แรงงานภาคกลาง 1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน 1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

2. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

2. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

1. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

2. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

1. ราคาน้ำมัน/ค�าขนส�ง

2. ต�นทุนสินค�า/แรงงาน

3. ภาวะเศรษฐกิจ/

 อำนาจซ้ือ

4. การลดลงของ

 ความต�องการสินค�า 

 บริการ

5. การเมือง

6. มาตรการของรัฐ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่3.18 ดชันอีตุสาหกรรม ปี 2556 - เมษายน 2557

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม (เมษายน 2556 - เมษายน 2557)

ดัชนีอุตสาหกรรมโดยรวม

250.00
230.00
210.00
190.00
170.00
150.00
130.00
110.00
90.00
70.00
50.00
30.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าเพิ�ม) ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าผลผลิต) ดัชน�การส�งสินค�า

ดัชน�สินค�าสำเร็จรูปคงคลัง ดัชน�ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม อัตราการใช�กำลังการผลิต

2556 2557

ดัชนีอุตสาหกรรม SMEs

250.00
230.00
210.00
190.00
170.00
150.00
130.00
110.00
90.00
70.00
50.00
30.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าเพิ�ม) ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าผลผลิต) ดัชน�การส�งสินค�า

ดัชน�สินค�าสำเร็จรูปคงคลัง ดัชน�ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม อัตราการใช�กำลังการผลิต

2556 2557



รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง 
เเละขนาดย่อม ปี 2557 3-25

ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ในปี 2556 ภาวะการผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม (MPI_SML) ชะลอตัวลงจากปี 2555 

จะเห็นได้จากดัชนีที่ส�าคัญมีอัตราการขยายตัวลดลงจากปี 2555 อาทิ ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม) 

หดตัวเท่ากับร้อยละ 3.20 ดัขนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต) หดตัวเท่ากับร้อยละ 2.01 ดัชนีการ 

ส่งสินค้า หดตัวเท่ากับร้อยละ 2.25 และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม หดตัวเท่ากับร้อยละ 

4.65 ส่วนดัชนีที่มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ได้แก่ ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนี

อัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ส่วนอัตราการใช้ก�าลัง 

การผลิต ค่าเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 64.38 ลดลงจากค่าเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 65.93 

ซึ่งเป็นผลมาจากก�าลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้อัตราการใช้ก�าลังการผลิตลดลง

จากปีก่อน

เมื่อพิจารณาภาวะการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (MPI_SMEs) 

พบว่า ในปี 2556 ดัชนีอุตสาหกรรม SMEs มีค่าเฉลี่ยที่ต�่ากว่า ปี 2555 และมีค่าดัชนีต�่ากว่าดัชนี

อุตสาหกรรมโดยรวมในเกือบทุกดัชนีย่อย โดยเฉพาะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม SMEs  

(มูลค่าเพิ่ม) มีค่าเฉลี่ยในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 83.03 และลดลงจากระดับ 86.92 จากค่าเฉลี่ยใน

ปี 2555 และต�า่กว่าระดบัค่าเฉลีย่ทีร่ะดบั 175.83 ของดชันีผลผลติอุตสาหกรรมรวมค่อนข้างมาก 

โดยในปี 2556 ดัชนีที่มีการหดตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพ่ิม) ดัชนีผลผลิต  

(มูลค่าผลผลิต) ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
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เมื่อพิจารณาภาวะการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ในปี 2557 (มกราคม - เมษายน) พบว่า 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวม หดตัวร้อยละ 3.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

จากก�าลงัซือ้ภายในประเทศทีล่ดลง แต่อย่างไรกต็ามการผลติในหลายอุตสาหกรรมส�าคัญมแีนวโน้ม

ที่ดีขึ้นจากการส่งออกไปยังตลาดหลัก ส�าหรับอัตราการใช้ก�าลังการผลิตในเดือนเมษายน 2557 

อยูท่ีร้่อยละ 60.65 ส�าหรับดัชนผีลผลติอตุสาหกรรม SMEs มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนที่ร้อยละ 1.02 มีอัตราการใช้ก�าลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 40.87

ตารางที ่3.3 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมเฉลีย่ปี 2555 - 2556 เเละอตัราการเปลีย่นเเปลง

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม (เมษายน 2556 - เมษายน 2557)

คาดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-O-Y)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าเพิ�ม)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าผลผลิต)

ดัชน�การส�งสินค�า

ดัชน�สินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�อัตราส�วนสินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ดัชน�ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 

อัตราการใช�กำลังการผลิต 

181.64 

202.69 

 200.56 

 184.31 

 158.51 

 116.22 

  161.47 

   65.93 

 175.83 

 198.60 

 196.06 

200.27 

 167.62 

116.32 

153.96 

   64.38 

      2.25 

    11.94 

    10.78 

      0.92 

-3.08 

-0.78 

    10.51 

-

-3.20 

-2.01 

-2.25 

8.66 

  5.75 

  0.09 

-4.65 

-

2555
MPI_SML

2556 2555 2556

คาดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-O-Y)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าเพิ�ม)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าผลผลิต)

ดัชน�การส�งสินค�า

ดัชน�สินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�อัตราส�วนสินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ดัชน�ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 

อัตราการใช�กำลังการผลิต 

 86.92 

  108.17 

  107.04 

  165.98 

 245.45 

  57.67 

  182.94 

  46.17 

    83.03 

  103.20 

  101.00 

  174.15 

  278.68 

    58.55 

  176.39 

    44.12 

-5.37 

-2.61 

-4.05 

      1.50 

-4.94 

      2.68 

      0.22 

-

-4.47 

-4.60 

-5.64 

      4.92 

    13.54 

      1.51 

-3.58

- 

2555
MPI_SMEs

2556 2555 2556
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ตารางที ่3.4 ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมเดือนมกราคม - เมษายน 2557  
    และอัตราการเปลีย่นแปลง (Y-O-Y)

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม (เมษายน 2556 - เมษายน 2557)

คาดัชนี ป 2557 อัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-O-Y)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าเพิ�ม)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าผลผลิต)

ดัชน�การส�งสินค�า

ดัชน�สินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�อัตราส�วนสินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ดัชน�ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 

อัตราการใช�กำลังการผลิต 

170.53

189.16

176.25

213.46

196.33

115.33

154.85

61.73

166.01

185.00

177.32

213.93

192.08

111.79

154.08

60.74

178.52

197.99

196.56

205.75

176.88

114.99

171.22

61.04

156.63

166.49

166.57

201.71

190.05

108.48

149.91

60.65

-5.59

-10.13

-10.67

9.81

18.95

-2.23

-6.63

-

-4.68

-8.04

-11.59

10.17

12.75

-2.13

-4.82

-

-10.54

-13.53

-13.01

4.33

22.27

-4.52

-0.38

-

-3.90

-7.55

-9.12

5.24

4.79

-2.39

-0.65

-

ม.ค.
MPI_SML

ก.พ. มี.ค. เม.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

คาดัชนี ป 2557 อัตราการเปลี่ยนแปลง (Y-O-Y)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าเพิ�ม)

ดัชน�ผลผลิต (มูลค�าผลผลิต)

ดัชน�การส�งสินค�า

ดัชน�สินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�อัตราส�วนสินค�าสำเร็จรูปคงคลัง

ดัชน�แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ดัชน�ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 

อัตราการใช�กำลังการผลิต 

82.48

105.29

101.76

181.58

317.72

57.87

183.19

44.75

80.86

101.32

98.39

185.06

302.01

55.90

184.33

41.59

84.97

107.72

109.33

180.64

270.37

58.67

195.83

44.44

79.10

98.11

95.63

180.18

296.20

54.67

177.03

40.87

-0.84

0.23

0.25

8.46

20.28

-3.28

2.57

-

1.97

3.32

2.10

8.93

7.26

-3.01

5.80

-

-3.02

-0.70

2.54

6.19

-9.42

-2.62

5.26

-

1.02

1.01

-0.91

7.33

5.43

-1.80

3.84

-

ม.ค.
MPI_SMEs

ก.พ. มี.ค. เม.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
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อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมถ่วงน�้าหนัก (มูลค่าเพิ่ม) ระหว่าง ปี 

2555 - ปี 2557 (เมษายน) มีทิศทางแนวโน้มการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 

และยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนเมษายน 2557 หดตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่

ร้อยละ 3.90 จากร้อยละ 10.54 และหดตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 3.92 

เนื่องจากก�าลังซื้อภายในประเทศที่ชะลอตัวลงจากความกังวลสถานการณ์การเมือง ประกอบกับ

รายได้เกษตรกรปรับตัวลดลงเป็นไปตามราคาสินค้าเกษตร ส�าหรับอัตราการขยายตัวของดัชนี

ผลผลติอตุสาหกรรม SMEs ถ่วงน�า้หนกั (มลูค่าเพิม่) ในปี 2556 มีทิศทางและแนวโน้มการปรบัตัว

ลดลง และยังคงหดตัวอย่างต่อเนือ่ง แต่ในเดอืนเมษายน 2557 อตัราการขยายตวัของดชันผีลผลติ

อตุสาหกรรม SMEs ถ่วงน�า้หนัก (มูลค่าเพ่ิม) ขยายตวัเพ่ิมขึน้อยูท่ี่ ร้อยละ 1.02 จากหดตวั 

ที่ร้อยละ 3.02 ในเดือนก่อน และขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัวอยู ่

ร้อยละ 4.20 โดยอตุสาหกรรมมกีารผลติเพิม่ขึน้ ได้แก่ ผลติเครือ่งแต่งกาย ยกเว้นเครือ่งแต่งกาย 

ที่ท�าจากขนสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์ที่ท�า

จากสมนุไพร การแปรรปูและการถนอมสตัว์น�า้ และผลติภณัฑ์จากสตัว์น�า้ การผลติน�า้มนัจากพืช 

น�้ามันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์ การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้า

และเครื่องเทียมลาก

ภาพที ่3.19 อตัราการขยายตวัของดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (มลูค่าเพิม่) Y-O-Y

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม (เมษายน 2556 - เมษายน 2557)

อัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลคาเพ่ิม) Y-O-Y

15.00

10.00

5.00

-

-5.00

-10.00

-15.00
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

SMEsSML

10.12

-2.58

-12.56 -10.35

-4.20

-4.68

-8.72

-0.54
0.83

-2.13

-5.56

-0.32 -0.84 -0.84
1.97

-3.02

1.02

-1.24

0.75

-3.92

-7.48

-3.23

-4.90
-2.82 -2.87

-4.03

-10.73

-5.59 -4.68
-3.90

-10.54

-6.34

2556 2557
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556 เเละปี 2557

ภาพที ่3.20 อตัราการใช้ก�าลงัการผลิต

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม (เมษายน 2556 - เมษายน 2557)

อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Capacity Utilization) สะท้อนถึงอัตราการใช้ทรัพยากร 

ในการผลิตสินค้า โดยแนวโน้มและการเคลื่อนไหวของอัตราการใช้ก�าลังการผลิตระหว่าง  

ปี 2555 - ปี 2557 (เมษายน) อัตราการใช้ก�าลังการผลิตโดยรวมมีแนวโน้มการปรับตัวที่ลดลง 

ต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 ส�าหรับอัตราการใช้ก�าลังการผลิต 

ของ SMEs มีทิศทางและแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2556 อยู่ที่ระดับ 46.38 และลดลงต่อเนื่องจนถึงเดือนเมษายน 2557 อยู่ที่ระดับ 40.87 

อัตราการใชกำลังการผลิต
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