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คํานํา 
โครงการสํารวจ   “ขอมูลภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ภู มิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” เปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานสถิติ              

ท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเพื่อเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหแนวโนมภาวการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตสําหรับหนวยงาน         

ท่ีเกี่ยวของและผูประกอบการ  

 รายงานฉบับนี้เปนขอมูลภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในสวนภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสท่ี 4 ป 2555 ซ่ึงรายละเอียดถูกแบงเปน 8 สวน สวนแรกคือบทสรุปผูบริหาร 

สวนท่ี 2 คือ วิธีการสรางดัชนีซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนการจัดสรางดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ             

การคํานวณและแปลความหมายคาดัชนี สวนท่ี 3 คือ สถานการณท่ัวไปของเศรษฐกิจภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนท่ี 4 คือ ดัชนีความเชื่อม่ันฯแยกตามองคประกอบของปจจัยกําหนดคาดัชนี     

สวนท่ี 5 คือ ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม สวนท่ี 6 คือ ดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามการสงออก สวนท่ี 7 คือ ดัชนีความเชื่อม่ันฯ 

แยกตามสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนสุดทายคือ ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน

ของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และเปนประโยชน

ตอการสํารวจในคร้ังตอไป  

 

 

ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน 

  (หัวหนาโครงการ) 

     ธันวาคม 2555 

 



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

 

ii | P a g e  

สารบัญ 
 

  หนา 

1. บทสรุปผูบริหาร 1 

2. วิธีการสรางดัชนี 3 

3. สถานการณท่ัวไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภูมิภาค    
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 

5 

4. ดัชนีความเช่ือม่ันฯแยกตามองคประกอบของปจจัยกําหนดคาดัชนี 8 

5. ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจ 
    ตนเองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

11 

6. ดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามการสงออก  11 

7. ดัชนีความเช่ือม่ันฯแยกตามสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 

12 

8. ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ 
    ขนาดกลางและขนาดยอม ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

27 

 

 



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

 

iii | P a g e  

สารบัญภาพ 
 

  หนา 

ภาพท่ี 1 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯในปจจุบัน แยกตามองคประกอบของดัชน ี 1 

ภาพท่ี 2 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯในปจจุบันและคาดการณ แยกตามกลุมอุตสาหกรรม 2-3 

ภาพท่ี 3 แสดงอัตราเงินเฟอ 6 

ภาพท่ี 4 แสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 6 

ภาพท่ี 5 แสดงจํานวนรถท่ีไดรับการจดทะเบียน 7 

ภาพท่ี 6 แสดงผลิตผลทางการเกษตร 7 

ภาพท่ี 7 แสดงภาวะการจางงาน 8 

 

  



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

 

iv | P a g e  

สารบัญตาราง 

 
  หนา 

ตารางท่ี 1 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามองคประกอบของปจจยัท่ีกําหนดคาดัชน ี 10 
ตารางท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง 11 
ตารางท่ี 3 แสดงดัชนีความเชื่อม่ันภาคการผลิตจําแนกตามการสงออก 12 
ตารางท่ี 4 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดืม่ 13-14 
ตารางท่ี 5 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาอาหารและเคร่ืองดืม่ 15 
ตารางท่ี 6 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาการผลิตส่ิงทอและถัก 15-16 
ตารางท่ี 7  แสดงคาแสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาส่ิงทอ 16 
ตารางท่ี 8 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาเคร่ืองแตงกาย 17 
ตารางท่ี 9  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคร่ืองแตงกาย 17 
ตารางท่ี 10  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาไม 18 
ตารางท่ี 11 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาไม 18-19 
ตารางท่ี 12  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคมี 19 
ตารางท่ี 13  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคมี 20 
ตารางท่ี 14  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขายางและพลาสติก 20-21 
ตารางท่ี 15  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขายางและพลาสติก 21 
ตารางท่ี 16 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาอโลหะ 22 
ตารางท่ี 17  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาอโลหะ 22 
ตารางท่ี 18  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาโลหะ 23 
ตารางท่ี 19 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาโลหะ 24 
ตารางท่ี 20  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคร่ืองจักร 24-25 
ตารางท่ี 21  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคร่ืองจักร 25 
ตารางท่ี 22 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคร่ืองเรือน 26 
ตารางท่ี 23 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาคร่ืองเรือน 26 
ตารางท่ี 24 แสดงปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอม 
 

28-31 

 



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

 

1 | P a g e  

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

(Manufacturing Sector Sentiment Index: MSSI) 
 

1  บทสรุปผูบริหาร 

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4/2555 (MSSI) พบวา คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันปรับตัว
เพิ่มข้ึน โดยมีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 48.0 เพิ่มข้ึนจาก 44.4 ในไตรมาสกอนหนา เม่ือพิจารณาองคประกอบ    
ดานตางๆของคาดัชนี จะพบวา องคประกอบสวนใหญปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะยอดคําส่ังซ้ือ (ในประเทศ) 
เพราะชวงไตรมาส 4  ถือวาเปนชวง High Season ของธุรกิจหลายประเภทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน 
อาหาร ส่ิงทอ และเคร่ืองแตงกาย ประกอบกับเปนชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และเขาใกลเทศกาลปใหม จึงทําให
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปออกมาจับจายใชสอยกันเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตามยังคงมีองคประกอบ
ทางดานตนทุนท่ีมีคาดัชนีลดลง เพราะมีแนวโนมการเพิ่มข้ึนของวัตถุดิบหลายประเภท รวมไปถึงแรงกดดัน
จากนโยบายคาแรง 300 บาท ในสวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา พบวา คาดัชนี           
ความเชื่อม่ันปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอนหนา โดยลดลงมาอยูท่ีระดับ 50.3 จากท่ีระดับ 54.6 อีกท้ังมีคา
ดัชนีทางดานตนทุนลดลง และอยูท่ีระดับตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ  

คาดัชนีความเช่ือม่ันตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม พบวา คาดัชนีปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน      
โดยดัชนีอยูท่ีระดับ 44.2 เพิ่มข้ึนจากระดับท่ี 42.5 ในไตรมาสกอนหนา ในสวนของดัชนีความเช่ือม่ัน       
ตอธุรกิจตนเองในไตรมาสปจจุบัน คาดัชนีปรับตัวลดลงจากท่ีระดับ 59.2 มาอยูท่ีระดับ 54.9 เม่ือเทียบกับ    
ไตรมาสกอนหนา และเม่ือพิจาณาดัชนีคาดการณจะพบสัญญาณท่ีไมดีนักตอความมั่นใจในอนาคต           
ซ่ึงมาจากประเด็นในเร่ืองของตนทุนของผูประกอบการที่ยังเปนขอกังวลมากท่ีสุดท้ังปจจุบันและในอนาคต 

ภาพท่ี 1 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯในปจจุบัน แยกตามองคประกอบของดัชน ี
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คาดัชนีความเช่ือม่ันฯในปจจุบัน แยกตามองคประกอบของดัชนี

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555
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  หากพิจารณาดัชนีความเชื่อ ม่ันภาคการผลิตจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมของภู มิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงแบงออกเปนเปน 10 กลุมสาขา โดยมีรายละเอียดดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน    
เทียบกับไตรมาสกอนหนา ของแตละสาขา ดังนี้ 1)สาขาอาหารและเคร่ืองดื่ม อยูท่ีระดับ 47.3 เพิ่มข้ึน       
จากระดับ 36.4 2)สาขาส่ิงทอ อยูท่ีระดับ 52.2 เพิ่มข้ึนจากระดับ 42.5 3)สาขาเคร่ืองแตงกาย อยูท่ีระดับ 53.9 
เพิ่มข้ึนจากระดับ 43.2 4)สาขาไม อยูท่ีระดับ 46.7 เพิ่มข้ึนจากระดับ 38.3 5)สาขาเคมี อยูท่ีระดับ 46.7 ลดลง
จากระดับ 47.0 6)สาขายางและพลาสติก อยูท่ีระดับ 46.4 เพิ่มข้ึนจากระดับ 38.5 7)สาขาอโลหะ อยูท่ีระดับ 
41.5 เพิ่มข้ึนจากระดับ 37.1 8)สาขาโลหะ อยูท่ีระดับ 48.7 เพิ่มข้ึนจากระดับ 45.9 9)สาขาเคร่ืองจักร อยูท่ี
ระดับ 53.0 เพิ่มข้ึนจากระดับ 50.0 และ 10)สาขา เคร่ืองเรือน อยูท่ีระดับ 49.6 เพิ่มข้ึนจากระดับ 38.1  

ในสวนคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณในอีก 3 เดือนขางหนาพบวา สาขาอาหารแลเคร่ืองดื่ม อยูท่ี
ระดับ 47.8 ลดลงจากระดับ 55.2 สาขาส่ิงทอ อยูท่ีระดับ 50.0 ลดลงจากระดับ 54.7 สาขาเคร่ืองแตงกาย อยูท่ี
ระดับ 53.1 เพิ่มข้ึนจากระดับ 51.9 สาขาไม อยูท่ีระดับ 54.4 ลดลงจากระดับ 56.1 สาขาเคมี อยูท่ีระดับ 50.0 
ลดลงจากระดับ 52.5 สาขายางและพลาสติก อยูท่ีระดับ 61.6 เพิ่มข้ึนจากระดับ 54.3 สาขาอโลหะ อยูท่ีระดับ 
54.1 ลดลงจากระดับ 52.7 สาขาโลหะ อยูท่ีระดับ 58.9 ลดลงจากระดับ 54.5 สาขาเคร่ืองจักร อยูท่ีระดับ 53.4 
ลดลงจากระดับ 55.6 และสาขาเคร่ืองเรือน อยูท่ีระดับ 63.1 เพิ่มข้ึนจากระดับ 54.8 ตามลําดับ จากดัชนี
คาดการณแสดงใหเห็นวา คาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณมีท้ังท่ีปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนและปรับตัวลดลง 
ยกตัวอยางเชน กลุมสาขาเคร่ืองเรือนมีการปรับตัวท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด ในทางกลับกัน กลุมสาขา  
ยางและพลาสติกมีดัชนีท่ีปรับตัวลดลง เปนตน 
 

ภาพท่ี 2 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯในปจจุบันและคาดการณ แยกตามกลุมอุตสาหกรรม 

 

36.4
42.5 43.2

38.3

47

38.5 37.1
45.9

50

38.1

47.3
52.2 53.9

46.7 46.7 46.4
41.5

48.7
53 49.6

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คาดัชนีความเช่ือม่ันฯในปจจุบัน แยกตามกลุมอุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

 

3 | P a g e  

 
หมายเหตุ  
1 = สาขาอาหารและเครื่องด่ืม 2 = สาขาสิ่งทอ 3 = สาขาเครื่องแตงกาย 4 = สาขาไม 5 = สาขาเคมี  
6 = สาขายางและพลาสติก 7 = สาขาอโลหะ 8 = สาขาโลหะ 9 = สาขาเครื่องจักร 10 = สาขาเครื่องเรือน  
 

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอกิจการท้ังปจจุบันและในอนาคตคือ ปจจัยทางดานคูแขงขันในตลาดเดียวกนั 
รองลงมาคือ ปจจัยในดานกาํลังซ้ือของประชาชน ราคาน้ํามัน ตนทุนสินคา และความหดตัวของสินคา    
และบริการ ตามลําดับ 

 

2  วิธีการสรางดัชนีความเช่ือม่ัน 

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Manufacturing  Sector 

Sentiment  Index:  MSSI)  ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง     
และขนาดยอม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ทางดานสถิติท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเพื่อเปน
เคร่ืองมือในการวิเคราะหแนวโนมภาวการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตสําหรับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูประกอบการ 
 

2.1 ขั้นตอนการจัดสรางดัชนีความเช่ือมั่น 

การสํารวจความเช่ือม่ันผูประกอบการภาคการผลิตทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยสุมตัวอยางจากผูประกอบการภาคการผลิตตางๆ ใน 4 จังหวัดของภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน  อุดรธานี  นครราชสีมา  และอุบลราชธานี) จํานวน  611 ตัวอยาง                 
กลุมตัวอยางเหลานี้จะเปนกลุมตัวอยางประจําประกอบดวยสถานประกอบการในภาคการผลิต ประกอบดวย 
10 สาขาหลัก คือ 1)การผลิตผลิตภัณฑอาหารแลเคร่ืองดื่ม(อาหารและเคร่ืองดื่ม 2)การผลิตส่ิงทอและถัก(ส่ิงทอ)                  
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3)การผลิตเครื่องแตงกาย รวมท้ังการตกแตงและยอมสีขนสัตว(เคร่ืองแตงกาย) 4)การผลิตไม ผลิตภัณฑจากไม
และไมกอก ยกเวนเคร่ืองเรือนรวมท้ังการผลิตส่ิงของจากฟางและวัสดุถักอ่ืนๆ(ไม) 5)การผลิตเคมีภัณฑ 
และผลิตภัณฑ เคมี ( เคมี )  6)การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก (ยางและพลาสติก )                        
7)การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ(อโลหะ) 8)การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเคร่ืองจักร
และอุปกรณ(โลหะ) 9)การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณซ่ึงมิไดจักประเภทไวในท่ีอ่ืน(เคร่ืองจักร)              
และ 10)การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ือ่ืน(เคร่ืองเรือน) 
เนื่องจากจุดประสงคของการสํารวจความเชื่อม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใหทราบ
ถึงสถานการณโดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบใหกระชับเขาใจงาย โดยครอบคลุม 
ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอธุรกิจในการประมวลผลดัชนีความเช่ือม่ัน ซ่ึงประกอบไปดวย
องคประกอบของธุรกิจ ดาน (1) กําไร (2) ปริมาณการผลิต (3) ตนทุนธุรกิจ (4) การจางงาน (5) สินคาคงคลัง 
และ (6) ยอดรับคําส่ังซ้ือสินคา และความคิดเห็นท่ีมีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และเศรษฐกิจในสาขา
ธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม รวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอภาวะดีข้ึนและแยลงในธุรกิจ ซ่ึงความคิดเห็นเหลานี้ 
จะถูกนําไปประกอบการวิเคราะหผลของดัชนีความเช่ือม่ัน 
 

2.2 การคํานวณและแปลความหมายคาดัชนี 

ผลการสํารวจแตละเดือนจะไดดัชนี 2 ชุดคือ (1) ดัชนีในเดือนท่ีถาม ซ่ึงเรียกวา ดัชนีเดือนปจจุบัน    
(2) ดัชนีการคาดการณในอนาคตท่ีประเมินจาก เดือนท่ีถามซ่ึงเรียกวา ดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา             
คาดัชนีคํานวณจากคะแนนท่ีใหในแตละคําตอบ (คือแปลงขอมูลเชิงคุณภาพเปนเชิงปริมาณ) โดยใหคะแนน
สูงสุดเทากับ 1.0 สําหรับคําตอบ “สูงข้ึน/ ดีข้ึน/ เพิ่มข้ึน”  และใหคะแนน 0.5 และ 0 สําหรับคําตอบ “คงเดิม” 
และ “แยลง/ลดลง” ตามลําดับ การแปลความหมายท่ีได คาดัชนีท่ีไดอาจมีคา ตํ่ากวา 50, 50 หรือ สูงกวา 50 ถา 
 

MSSI < 50 แสดงวา ผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีความเช่ือม่ัน
วาภาวะการณดานนั้นๆ จะมีสภาพแยลงหรืออยูในระดับท่ีไมด ี

MSSI = 50 แสดงวา ผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีความเช่ือม่ัน
วาภาวะการณดานนั้นๆ จะไมมีการเปล่ียนแปลง หรืออยูในสภาพทรงตัว 

MSSI > 50 แสดงวา ผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีความเช่ือม่ัน
วาภาวะการณดานนั้นๆ จะมีสภาพดีข้ึนหรืออยูในระดับท่ีด ี
 

 

การคํานวณและแปลความหมายดานตนทุนน้ัน ดําเนินการใหคะแนนแบบผกผัน คือ ใหคะแนนเทากับ 1.0 สําหรับ

คําตอบ “ลดลง” ใหคะแนนเทากับ 0.5 สําหรับคําตอบ “คงเดิม” และใหคะแนนเทากับ 0 สําหรับ “สูงขึ้น”  
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3  สถานการณท่ัวไปของเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลคาประมาณ 1,123,153 ลานบาท คิดเปน     
รอยละ 11 ของมูลคาเศรษฐกิจท้ังประเทศ (GDP ท้ังประเทศป 2553 ประมาณ  10,104,821 ลานบาท) 
ขยายตัวเฉล่ียรอยละ 2.09 ตอป (เฉล่ียป 2551-2553) และโครงสรางเศรษฐกิจยังข้ึนกับสาขาเกษตรกรรม
คอนขางมาก โดยเฉล่ียผลผลิตท้ัง 20 จังหวัดของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในภาคเกษตรกรรม        
รอยละ  20 ( เฉล่ียท้ังประเทศสัดสวนผลผลิตอยู ท่ีภาคเกษตรกรรมประมาณรอยละ  10 เทานั้น) 
ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 17 คาปลีกและคาสงรอยละ 20 การศึกษารอยละ 12 การขนสงรอยละ 4       
บริหารราชการแผนดิน รอยละ 7 และบริการอ่ืนๆ รอยละ 20 พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาคคือ ขาว      
มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ขาวโพดเล้ียงสัตว และยางพารา โดยขาวท่ีผลิตจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
คิดเปนรอยละ 34 ของผลผลิตขาวท้ังประเทศ มันสําปะหลังคิดเปน 52 ของผลผลิตมันสําปะหลังท้ังประเทศ 
ออยโรงงาน คิดเปนรอยละ 40 ของผลผลิตออยโรงงานท้ังประเทศ และขาวโพดเล้ียงสัตวคิดเปนรอยละ 20 
ของผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวท้ังประเทศ สวนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ
ก็เกี่ยวเนื่องกับทางการเกษตร เชน โรงสีขาว โรงงานนํ้าตาล โรงงานมันแปง เปนตน และมีอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ  ท่ี สํ า คัญ  เชน  อุตสาหกรรมอาหาร  และอุตสาหกรรมส่ิงทอ  เปนตน  ธุรกิจของภู มิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนขนาดเล็ก   และขนาดกลาง หรือ SMEs มีเพียงไมกี่ประเภทเทานั้น         
ท่ีเปนขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในกลุม Hard Disk Drive (HDD) 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ  และอุตสาหกรรมอาหาร  เปนตน  โดยปจจุ บันภาคตะวันออกเฉียง เหนือ                         
มีสถานประกอบการท้ังหมด 650,322 แหง  เปนสถานประกอบการท่ีดําเนินกิจกรรมการขายปลีกสูงสุด  
รอยละ 35.2 รองลงมาเปนสถานประกอบการ ท่ีดําเนินกิจกรรมการผลิต รอยละ 27.7 สถานประกอบการ    
ท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีพักโรงแรม บริการอาหารและเคร่ืองดื่มรอยละ 9.4 สถานประกอบการท่ีดําเนินกิจกรรม
การขายสงและขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต รอยละ 8.0  สถานประกอบการท่ีดําเนิน
กิจกรรมบริการอื่นๆ รอยละ 7.5 สถานประกอบการท่ีดําเนินการขนสงทางบก สถานท่ีเก็บสินคา รอยละ 6.8  
สถานประกอบการท่ีดําเนินการขายสง รอยละ 2.3 สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการกอสราง        
รอยละ 2.0 และอ่ืนๆ รอยละ 5.7 แรงงานของภูมิภาคกวารอยละ 60 อยูในภาคเกษตรกรรม ท่ีเหลือทํางาน
นอกภาคเกษตรกรรม และสวนใหญอยูในภาคขนสง ขายปลีก อุตสาหกรรมการผลิต และการกอสราง 
อาหารและเคร่ืองดื่ม  ซ่ึงสถานประกอบการสวนใหญมีจํานวนคนงานอยู ท่ี 1-15 คน                            
สวนสถานประกอบการที่มีตางประเทศรวมลงทุนหรือถือหุนในกิจการมีเพียงรอยละ 1.6 ของ SMEs                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนใหญถือหุนประมาณรอยละ 10-50 (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
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ภาพท่ี 4 แสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการ

3.2
2.9

1.9
2.1

3.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Q4 2554 Q1 2555 Q2 2555 Q3 2555 Q4 2555

อัตราเงินเฟ อภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
หนวย : เปอร เซ็นต

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการคา
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โครงการท่ีไดรบัอนุมติัสงเสริมการลงทุน

  เงินลงทุน (ลานบาท)    จํานวนโครงการ (โครงการ)

ท่ีมา :  ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2

สถานการณท่ัวไปของเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 4  พบวา ภาวะเศรษฐกิจ
ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสที่ผานมา เปนผลมาจาก
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมท่ียายฐานการผลิต
มาอยูท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อหลีกหนีปญหา
น้ํ าทวมในเขตภาคกลาง เ ม่ือป  2554  ท่ีผ านมา       
สวนทางด าน อุปสงค  การจับจ ายใชสอยและ         
การทองเท่ียวในชวงเทศกาลปใหม การใชจายของ
ภาค เอกชน  รวมไปถึงการลงทุนของภาค รัฐ            
ในโครงการตางๆ ท่ีผานมาก็ขยายตัวเชนเดียวกัน  
โดยสอดคลองกับดัชนีการคาดการณภาวะธุรกิจของ
ผูประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไตรมาส 4 
คาดการณวาภาวะธุรกิจดีข้ึนอยูท่ีรอยละ 43.2 เพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว รอยละ 18.4 (สํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรการคา) ขณะท่ีอัตราเงินเฟออยูท่ีรอยละ 3.1 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีแลว รอยละ 47.6 
(สํานักงานเศรษฐกิจการคา) เปนผลมาจากราคาสินคาปรับเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ต้ังแตชวงกลางป โดยเฉพาะสินคา

ประเภทผักและอาหารสําเร็จรูป   
ภาวะการลงทุนเม็ดเงินลงทุนขยายตัวจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน  โครงการท่ีไดรับการอนุมัติการ
สงเสริมการลงทุนไตรมาส 4 มีท้ังหมด จํานวน 40 
โครงการ เปนเงินลงทุน จํานวน 13,131.4  ลานบาท 
เกิดการจางงาน 3,658 คน โดยจํานวนโครงการลงทุน
คงตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ขณะท่ีเงินลงทุน

ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน รอยละ 29.2  
โครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมากท่ีสุด คือ 

กิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย จังหวัดท่ีมีโครงการไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมาก
ท่ีสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 21 โครงการ รองลงมา คือ จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 โครงการ    
สวนโครงการลงทุนขนาดใหญในไตรมาส 4 ไดแก  กิจการผลิตช้ินสวนอลูมิเนียมสําหรับยานพาหนะ 
กิจการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล กิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม และกิจการผลิตถุงบรรจุเลือด    

ภาคอุตสาหกรรม  ผลผลิตยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสท่ีขยายตัวจากความตองการของตลาดโลก  สวนของอุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาลทราย พบวา 
มีปริมาณนํ้าตาลทรายดิบท่ีเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากเปนชวงเร่ิมตนของการเปดหีบออย (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย)  ขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI ในระดับประเทศ เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2555     

ภาพท่ี 3 แสดงอัตราเงินเฟอ 
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รถจกัรยานยนต 

รถยนต น ัง่สวน
บุคคล

รถยนต บรรทุกสวน
บุคคล

การจดทะเบียน
หนวย : คัน

ทีม่า : กรมการขนสงทางบก

ภาพท่ี 5 แสดงจํานวนรถที่ไดรับการจดทะเบียน 

ภาพท่ี 6 แสดงผลิตผลทางการเกษตร 

อยูท่ี 173.88 และ 189.11 ก็ขยายตัวเชนเดียวกัน เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของอุตสาหกรรมยานยนต                  
และเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศในการบริโภคและการลงทุน ดวยแรงกระตุนจากนโยบาย
ภาครัฐ ไดแก โครงการลดภาษีรถคันแรก โครงการจํานําสินคาเกษตร โครงการปองกันน้ําทวม เปนตน
(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)      

ภาวะการบริโภคภาคเอกชน มีแนวโนม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น  เปนผลมาจากภาคการผลิตเร่ิมฟน
ตัวจากสภาวะน้ําทวมเม่ือปลายปท่ีแลวและเปนผล
มาจากนโยบายลดภาษีคันแรกของภาครัฐ  ซ่ึงมียอด
จดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคล จํานวน 40,866 
คัน ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 20.2 
ขณะท่ียอดจดทะเบียนรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 
จํานวน 22,113 คัน ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ี

ผานมา รอยละ 8.4 สวนยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต จํานวน 135,467 คัน มีแนวโนมชะลอตัวลงเล็กนอย
จากไตรมาสที่ผานมา รอยละ 11.4 

ผลผลิตทางการเกษตรราคาปรับเพิ่มสูงขึ้น  โดยเฉพาะราคาพืชผัก ในสวนของขาวหอมมะลิ 100% 
บรรจุถุง 5 กิโลกรัม (ตรามาบุญครอง) ราคาอยูท่ีถุงละ 41.6 
บาท  ปรับเพิ่ ม ข้ึนจากไตรมาสท่ีผ านมา  รอยละ  3.0         
สวนเนื้อสัตวอยางเนื้อสุกร สันนอก ราคาอยูท่ีกิโลกรัมละ 
126.6 บาท ปรับลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 3.0  
ขณะท่ีไขไก ขนาดกลาง(เบอร2) ราคาอยูท่ีฟองละ 3.1 บาท 
ปรับลดลงจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 4.0 และในสวน
ของผักสด ผลไมสด ผักคะนาสด ราคาอยูท่ีกิโลกรัมละ 46.2 
บาท  ปรับ เพิ่ ม ข้ึนจากไตรมาส ท่ีผ านมาร อยละ  66           
และเงาะพันธุโรงเรียน ราคาอยู ท่ีกิโลกรัมละ 35.5 บาท 
ปรับเพิ่มข้ึนจากไตรมาสท่ีผานมา รอยละ 2.0 

รายการ 
Q4 

2554 
Q3 

2555 
Q4 

2555 

ขาวหอมมะล ิ100% 
บรรจุถุง 5 กก. 

(ตราบุญครอง)(บาท) 
40.3 40.5 41.6 

เนื้อสุกร สันนอก 134.4 130.2 126.6 
ไขไก ขนาดกลาง 

(เบอร2)(บาท) 
3.7 3.2 3.1 

ผักคะนาสด 34.2 27.8 46.2 
เงาะ พันธุโรงเรียน

(บาท) 
28.6 34.9 35.5 

ท่ีมา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
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ภาวะการจางงาน

ผูสมัครงาน

ความตองการ
แรงงาน
การบรรจุงาน

หนวย : คน

ท่ีมา : ศูนยขาวตลาดแรงงานจังหวัดขอนแกน
หมายเหตุ : ขอมูล Q1 ,Q2 และ Q3 2555 โดยเฉลีย่

หนวย : คน

ภาพท่ี 7 แสดงภาวะการจางงาน 

ภาวะการจางงานมีแนวโนมทรงตัว 
สวนอุตสาหกรรมการผลิตตองการแรงงาน   
มากสุด  การจางงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เดือนตุลาคม มีความตองการแรงงาน จํานวน 
19,466 คน ผูสมัครงาน 6,569 คน การบรรจุงาน 
4,141 คน  อัตราการวางงาน อยูท่ีรอยละ 0.6           
หากพิจารณาจากภาพท่ี 7 ก็พบวาความตองการ
แรงงานและจํานวนผูสมัครงานทรงตัวจาก    

ไตรมาสท่ีแลว ขณะที่การบรรจุงานชะลอตัวลง
เล็กนอย  สวนอุตสาหกรรมการผลิตยังคงเปน

สาขาท่ีมีความตองการแรงงานมากท่ีสุด ภาวะการคาชายแดนมูลคาการนําเขา สงออกชายแดนมีแนวโนม
ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการคาชายแดนกับ 2 ประเทศ คือ ลาว
และกัมพูชา  ซ่ึงการคาชายแดนไทย-ลาว ไตรมาส 4  มีมูลคาการคา 33,578.4 ลานบาท(เดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน 2555)  มีแนวโนมขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอน ปรับเพิ่มข้ึนท้ังการนําเขาและการ
สงออก  ขณะท่ีการคาชายแดนไทย-กัมพูชา  ไตรมาส 4 มีมูลคาการคา 409.6 ลานบาท(เดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน 2555,ธนาคารแหงประเทศไทย) มีแนวโนมขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันของปกอนเชนเดียวกัน  
 

  4  ดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามองคประกอบของปจจัยกําหนดคาดัชนี 

 ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแยกตามองคประกอบของ
ปจจัยกําหนดคาดัชนีภาคการผลิตของ SMEs (ประกอบดวย ยอดรับคําส่ังซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต 
สินคาคงคลัง ตนทุนการประกอบการ กําไรสุทธิ และการจางงาน) พบวา องคประกอบดัชนีปจจุบัน       
สวนใหญเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา สวนองคประกอบดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา     
สวนใหญกลับลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา (ตารางท่ี 1) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1) ยอดคําส่ังซ้ือโดยรวม ดัชนีความเช่ือม่ันปจจุบันอยูในระดับท่ี 48.2 ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็น     
ไดชัดจากท่ีระดับ 38.7 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ปรับตัวเพิ่มข้ึน เพราะชวง
ปลายปเปนชวง High season ของหลายธุรกิจ และมีการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรหลักโดยเฉพาะขาว 
ซ่ึงในปนี้ราคาประกันสูงมาก ทําใหเกษตรกรมีรายไดในการจับจายใชสอย ประกอบกับเปนชวงของเทศกาล
สําคัญ เชน ออกพรรษา และวันปใหม จึงทําใหมีดัชนีของยอดคําส่ังซ้ือเพิ่มข้ึนชัดเจน อยางไรก็ตาม แมคา
ของดัชนีจะปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสกอน แตยังอยูในระดับท่ีไมดี (ตํ่ากวา 50) หากพิจารณาดัชนีความ
เช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาพบวา คาดัชนีอยูท่ีระดับ 64.1 ปรับตัวลดลงจากระดับท่ี 69.9 ของไตรมาส
กอนหนา แสดงวาผูประกอบการสวนใหญคาดการณไตรมาส 1 ป 2556 จะมียอดคําส่ังซ้ือนอยกวา           
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เม่ือคาดการณไตรมาส 4 ป 2555  สะทอนถึงแนวโนมท่ีไมดีนักในไตรมาศหนา อยางไรก็ตาม คาดัชนียังคง
มีคาท่ีสูงกวาคาฐาน เพราะชวงไตรมาสดังกลาว เปนชวงท่ีนาจะมีการจับจายใชสอยของผูบริโภคตอจาก
เทศกาลปใหม และท่ีสําคัญคือเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงทําใหชาวไทยเช้ือสายจีน รวมไปถึงชาวเวียดนาม (ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุมคนเหลานี้มากโดยเฉพาะเขตตัวเมืองของจังหวัด) จับจายใชสอยสูงเพราะถือวา
เปนวันปใหม และวันจายหรือใชเงิน เม่ือพิจารณายอดรับคําส่ังซ้ือในประเทศ จะพบวา คาดัชนีความเชื่อม่ัน
ในปจจุบันอยูท่ีระดับ 50.0 เพิ่มข้ึนอยางมากจากไตรมาสกอนหนาท่ีระดับ 35.6 ในสวนของคาดัชนีความ
เช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 66.1 ลดลงจากไตรมาสกอนท่ีระดับ 68.0 สําหรับคาดัชนี     
ยอดรับคําส่ังซ้ือตางประเทศ มีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 54.2 คอนขางทรงตัวจากไตรมาส
กอน ท่ีระดับ 54.6 และคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาของยอดคําส่ังซ้ือตางประเทศ          
อยูท่ีระดับ 68.0  เพิ่มข้ึนจากไตรมาสกอนท่ีระดับ 64.1 จากตัวเลขขางตนนี้แสดงใหเห็นวายอดคําส่ังซ้ือ
โดยรวมมีทิศทางตามยอดคําส่ังซ้ือในประเทศเพราะโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆแลว  SMEs               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสงออกคอนขางนอย และจากกลุมตัวอยางท่ีสํารวจก็พบวา มีเพียงรอยละ 5.7 
เทานั้นท่ีมีการสงออก และสวนใหญมีสัดสวนการสงออกเทียบกับยอดขายไมมากนัก 

2) ปริมาณการผลิต คาดัชนีความเช่ือม่ันดานปริมาณการผลิตไตรมาสปจจุบันอยู ท่ีระดับ 50.9         
ปรับเพิ่มข้ึนอยางมากจากระดับ 43.9 ของไตรมาสกอนหนา สําหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน
ขางหนาอยูท่ีระดับ 60.5 กลับลดลงจากระดับ 65.8 ของไตรมาสกอนหนา ซ่ึงสอดคลองกับดัชนี              
ยอดคําส่ังซ้ือท่ี ณ ปจจุบันมีการปรับตัวดีข้ึนชัดเจน และมีแนวโนมลดลงในอนาคต อยางไรก็ตามคาดัชนี
คาดการณจะมีแนวโนมท่ีลดลง แตยังคงสูงกวาระดับฐานคอนขางมากอยู 

3) สินคาคงคลัง คาดัชนีความเชื่อม่ันปจจุบันดานสินคาคงคลังอยูท่ีระดับ 52.4 ปรับเพิ่มข้ึนจากระดับ 
44.9 ของไตรมาสกอนหนา สวนคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ พบวา คาดัชนีปรับตัวลดลงจากระดับ 60.0 
มาอยู ท่ีระดับ 55.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับ สองดัชนีกอนหนา (ยอดคําส่ังซ้ือ           
และปริมารการผลิต) โดยเฉพาะดัชนีคาดการณท่ีปรับตัวลดลงรับกับชวงไตรมาส 2 ซ่ึงเขาใกลชวง           
Low season ของทุกๆป ทําใหการสตอคสินคาลดลงจากปกติ 

4) ตนทุนการประกอบการ ดัชนีดานตนทุนเปนดัชนีท่ีมีแนวโนม และมีระดับตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับดัชนี
อ่ืนๆ โดยดัชนีปจจุบันดานตนทุนเปนเพียงดัชนีตัวเดียวท่ีมีแนวโนมลดลง (ตนทุนสูงข้ึน) จาก 55.4 มาอยู   
ท่ีระดับ 47.5 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา และดัชนีคาดการณลดลดเล็กนอยจาก 22.0 มาอยูท่ีระดับ 21.5 
แตถือวาเปนดัชนีคาดการณท่ีมีระดับตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับดานอื่นๆ เพราะชวงการเก็บขอมูล(พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2555) เปนชวงท่ีวัตถุดิบหลายรายการปรับราคาเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากเขาใกลเทศกาลปใหมตามกลไก
ตลาด โดยเฉพาะกลุมเกษตร ทําใหผูประกอบการไดรับผลกระทบโดยตรง หรือทางออม ประกอบกับราคา
น้ํามัน ราคาแกสหุงตม และคา Ft ของไฟฟา รวมไปถึงคาแรง ท่ีมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอีกคร้ังหลังเทศกาล
ปใหม ยิ่งผลักดันใหผูประกอบการวิตกกังวลในดานตนทุนอยางมาก  
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5) กําไรสุทธิ คาดัชนีความเช่ือม่ันดานกําไรสุทธิในปจจุบันปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาสกอนหนา     
โดยปรับจากระดับ 35.4 มาอยูท่ีระดับ 38.2 สวนคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณปรับตัวลดลงเหลือ 53.4     
จาก 58.9 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนาเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนผลมาจากการปรับตัวดีข้ึนจากคาดัชนี               
ท้ังยอดคําส่ังซ้ือ ณ ปจจุบัน สวนการคาดการณเปนผลจากแนวโนมท่ีลดลงของยอดคําส่ังซ้ือ และขอกังวล
อยางมาก ตอตนทุนการผลิต อยางไรก็ตามคาดัชนีคาดการณยังสูงกวาระดับฐาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
ผูประกอบการสวนใหญยังม่ันใจวาธุรกิจจะยังคงทํากําไรไดอยูในอนาคต  

6) การจางงาน คาดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบันและกาดคาดการณปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับดัชนี
กอนหนาท้ังหมด คือเพิ่มข้ึนในปจจุบัน และคาดการณลดลง โดยดัชนีปจจุบันปรับเพิ่มข้ึนจาก 48.7         
เปน 51.7 และดัชนีคาดการณปรับลดลงจาก 57.0 เปน 55.2 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา เปนท่ีนาสังเกตวา
แมดัชนีคาดการณจะ มีแนวโนม ท่ีลดลง  แต ยั งคง สูงกว าระดับฐานแสดงว าส วนใหญ  SMEs                  
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการณจางงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงเปนชวงการใชนโยบายคาแรง 300 บาท       
เปนไปไดวากลุมตัวอยางมีการจางงานไมมากนัก หรือปจจุบันกําลังขาดแคลนแรงงานอยู จึงทําใหสวนใหญ
ยังตองการแรงงานเพิ่ม ข้ึน  ซ่ึ ง ถือว า เปนสัญญาณท่ีดีในระดับหนึ่ งตอขอกังวลของผลกระทบ                        
จากนโยบาย 300 บาท 
 

ตารางท่ี 1 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามองคประกอบของปจจยัท่ีกําหนดคาดัชน ี

ดัชนีรวม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนคีวามเชื่อม่ัน 44.5 54.7 48.0 50.3 

ยอดส่ังซ้ือ 38.7 69.9 48.2 64.1 
ยอดรับซ้ือในประเทศ 35.6 68.0 50.0 66.1 
ยอดรับซ้ือตางประเทศ 54.6 64.1 54.2 68.0 

ปริมาณการผลิต 43.9 65.8 50.9 60.5 
สินคาคงคลัง 44.9 60.0 52.4 55.1 
ตนทุน 55.4 22.0 47.5 21.5 
กําไรสุทธิ 35.4 58.9 38.2 53.4 
การจางงาน 48.7 57.0 51.7 55.2 
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5  ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เม่ือพิจารณาดัชนีความเชื่อม่ันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และธุรกิจตนเองในไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา   
คาดัชนีความเช่ือม่ันตอภาวะเศรษฐกิจในประเทศในปจจุบันปรับตัวเพิ่มข้ึนจากท่ีระดับ 42.5 ในไตรมาส
กอนหนามาอยูท่ีระดับ 44.2 หากพิจารณาคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ พบวา คาดัชนีกลับปรับตัวลดลง
จากระดับ 59.2 มาอยูท่ีระดับ 54.9 สวนดัชนีภาวะธุรกิจของตนเอง ณ ปจจุบันปรับตัวลดลงจากท่ีระดับ 45.9 
ในไตรมาสกอนหนามาอยูท่ีระดับ 44.6 และดัชนีคาดการณปรับตัวลดลงเชนเดียวกัน จากระดับท่ี 65.2      
มาอยูท่ีระดับ 59.1 

จากขอมูลดัชนีภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจก็จะพบสัญญาณของแนวโนมท่ีไมดีนักตอความม่ันใจ    
ในเศรษฐกิจและธุรกิจ ซ่ึงนาจะมาจากประเด็นในเร่ืองของตนทุนของผูประกอบการที่เปนขอกังวลมากท่ีสุด
ท้ังปจจุบัน และในอนาคต (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ดัชนคีวามเชื่อม่ันฯ 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3           
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3          
เดือนขางหนา 

ภาวะเศรษฐกจิประเทศ 42.5 59.2 44.2 54.9 
ธุรกิจตนเอง 45.9 65.2 44.6 59.1 
 

6  ดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามการสงออก 

  เม่ือพิจารณาดัชนีความเชื่อม่ันของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต                  
ตามการสงออกของภู มิภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือ  ในไตรมาสท่ี  4 ป  2555 พบว า ธุรกิจ  SMEs                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเนนตลาดภายใน (การสงออกไมเกินรอยละ 50 ของยอดขาย) ซ่ึงคาดัชนี        
ความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 46.4  สวนคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ  66.6 
สวนกลุมท่ีเนนตลาดภายนอก (การสงออกเกินรอยละ 50 ของยอดขาย) ซ่ึงมีสัดสวนคอนขางนอยประมาณ
รอยละ 4.4 ของกลุมตัวอยางเทานั้น คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ท่ีระดับ 47.6  สวนคาดัชนี           
ความเชื่อม่ันคาดการณอยูท่ีระดับ  61.3  จากคาดัชนีจะพบวา ดัชนีปจจุบันของธุรกิจท่ีเนนตลาดภายใน
ปรับตัวเพิ่มข้ึนชัดเจน และมีแนวโนมลดลงในอนาคต สวนกลุมท่ีเนนตลาดภายนอกปรับเพิ่มข้ึนสอดคลอง
กับตัวเลขมูลคานําเขา-สงออกชายแดนท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึน  เพราะตลาดสงออก  SMEs ภาคการผลิต          
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ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ กลุมประเทศเพ่ือนบาน อาทิ ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม ทําใหการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรป ณ ปจจุบัน ไมสงผลรุนแรงตอธุรกิจของภูมิภาค ซ่ึงถือเปนขอดี   
ของธุรกิจภูมิภาค ณ ชวงเวลานี้ และยังเปนโอกาสท่ีดีในการเรงทําการคากับประเทศเพ่ือนบานใหมากข้ึน 
(ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงดัชนีความเชื่อม่ันภาคการผลิตจําแนกตามการสงออก 

ดัชนีรวม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3      
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน คาดการณ 3        
เดือนขางหนา 

ยอดขายสินคา 38.9 70.9 48.0 62.7 
ยอดขายในประเทศ 33.9 68.5 46.4 66.6 
ยอดขายตางประเทศ 46.0 61.0 47.6 61.3 
 
 

7  ดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)         
ในสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือแยกตามสาขาอุตสาหกรรม พบวา คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน
เกือบทุกสาขาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา มีเพียงสาขาเคมีท่ีปรับตัวลดลง หากพิจารณา
คาดัชนีความเช่ือม่ันตามรายสาขา จะพบวา คาดัชนีสวนใหญยังคงมีคาท่ีตํ่ากวาคาดัชนีฐาน มีเพียงสาขา    
ส่ิงทอ เคร่ืองแตงกาย และเครื่องจักรเทานั้นท่ีมีคาดัชนีสูงกวาคาดัชนีฐาน ในสวนของคาดัชนีความเชื่อม่ัน
คาดการณ 3 เดือนขางหนา หากใชเกณฑในการปรับตัว(เพิ่มข้ึน-ลดลง)ของคาดัชนี สามารถจําแนก
อุตสาหกรรมรายสาขาออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

กลุมแรก  คือ  กลุมท่ีมีคาดัชนีปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน  ประกอบไปดวยสาขาเคร่ืองแตงกาย  ยาง             
และพลาสติก อโลหะ โลหะ เคร่ืองจักร และเคร่ืองเรือน ตามลําดับ   

กลุมท่ีสอง คือ กลุมท่ีมีคาดัชนีปรับตัวลดลง ประกอบไปดวยสาขาอาหารและเครื่องดื่ม ส่ิงทอ ไม 
เคมี และเคร่ืองจักร ตามลําดับ 
   

รายละเอียดดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แยกตามสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไตรมาสที่ 4/2555 มีดังนี ้
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1) สาขาอาหารและเครื่องด่ืม 

  ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนจากไตรมาสกอนหนา
จากท่ีระดับ 36.4 มาอยูท่ีระดับ 47.3 แตเม่ือพิจารณาดัชนีในสวนการคาดการณ 3 เดือนขางหนาพบวา           
คาดัชนีปรับตัวลดลงจากระดับท่ี 55.2 มาอยูท่ีระดับ 47.8 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการ
ของผูประกอบการในสาขานี้ พบวา ปจจัยทางดานคูแขงขันในตลาดเดียวกันเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
ผูประกอบการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยทางดานภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ความหดตัวของความ
ตองการสินคาและบริการ และคุณภาพของสาธารณูปโภค ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดืม่ 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ  3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ  3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 36.4 55.2 47.3 47.8 

15110 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเน้ือสัตวและ
ผลิตภัณฑเน้ือสัตว 

28.3 71.6 56.8 55.0 

15111 การฆาสัตว 60.0 61.7 45.8 51.3 
15112 การตกแตงและการบรรจุเน้ือสัตว 54.1 66.6 50.0 37.5 

15114 การเก็บถนอมและปรุงแตงเน้ือสัตวและสัตวปก 37.5 51.3 45.4 51.0 
15115 การผลิตผลิตภัณฑพลอยไดจากสัตว 41.5 67.4 43.0 43.2 
15119 การผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 36.0 56.6 50.0 40.0 
15120 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า NA NA 62.5 50.0 
15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหารจําพวกปลา กุง

หอย และอาหารทะเลอื่นๆ 
31.6 58.3 54.5 61.3 

15125 การผลิตที่หมักจากปลา 41.6 50.0 37.5 25.0 
15126 การผลิตอาหารสัตวจากสัตวนํ้า NA NA 45.4 48.4 
15130 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไมและผัก NA NA 44.0 43.7 
15139 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไมและผักดวยวิธีอื่นๆ 50.0 50.0 45.6 40.7 
15141 การผลิตนํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว NA NA 50.0 83.3 
15201 การผลิตนํ้ามันและผลิตภัณฑที่ไดจากนํ้านม 45.8 50.0 NA NA 
15203 การผลิตไอศกรีม 36.1 36.1 44.1 53.13 
15219 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆจากธัญพืช 33.3 33.3 NA NA 
15310 การผลิตผลิตภัณฑจากธัญพืช 42.3 53.8 40.9 50.0 
15311 โรงสีขาว 29.8 51.8 40.0 30.4 
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รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ  3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ  3 
เดือนขางหนา 

15312 การถนอมและการแตงผลผลิตจากธัญพืช NA NA 37.5 25.0 
15313 การผลิตแปง(Flour) 41.6 50.0 75.0 83.3 
15319 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ จากธัญพืช 54.5 59.0 NA NA 

15322 โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 29.5 65.2 44.1 54.2 
15330 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 20.8 50.0 NA NA 
15410 การผลิตผลิตภัณฑขนมปง 41.6 54.1 45.4 40.9 
15411 โรงงานผลิตขนมปง 29.7 46.8 48.2 58.6 
15412 การผลิตขนมปงกรอบ 41.6 43.7 NA NA 
15422 ผลิตนํ้าตาลบริสุทธิ์ 41.6 50.0 NA NA 
15440 การผลิตมักกะโรนี เสนกวยเต๋ียว เสนบะหมี่ เสนหมี่ 58.3 58.3 NA NA 
15494 การผลิตนํ้าแข็ง 36.7 47.4 56.6 54.0 
15495 การผลิตผลิตภัณฑไข 41.6 50.0 NA NA 
15496 การผลิตเคร่ืองเทศ ซอส และเคร่ืองปรุงรส 33.3 58.3 NA NA 
15499 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอ่ืน ซึ่งมิไดจัดไวในประเภทอ่ืน 37.4 53.1 46.2 45.1 
15520 การผลิตสุราผลไม(ไวน) 41.6 41.6 NA NA 
15540 การผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลและการผลิตนํ้าแร NA NA 48.5 47.8 
15541 การผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลลและน้ําอัดลม 39.5 57.8 NA NA 
15542 การผลิตนํ้าด่ืมและนํ้าแรบรรจุขวด 33.3 41.6 NA NA 
หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา องคประกอบสวนใหญปรับตัว

เพิ่มข้ึนชัดเจน เพราะชวงปลายปเปนชวง High season สวนใหญของกลุมอาหาร โดยในอนาคตมีขอกังวล

ตอตนทุนมากท่ีสุด โดยคาดัชนีคาดการณมีระดับตํ่าท่ีสุด เพียง 19.8 เปนผลมาจากราคาวัตถุดิบไดทยอย

ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ไมวาจะเปนเนื้อสัตว พืชผัก รวมถึงเครื่องเทศตางๆ ท่ีปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนเปนอีกเทาตัว  

รวมไปถึงประเด็นเร่ืองคาแรงซ่ึงแมจะไมไดรับกระทบทางตรง แตก็เช่ือไดวาจะสงผลทางออมตอธุรกิจตน     

ขอกังวลดานตนทุนจึงสงผลตอองคประกอบยอยดานอ่ืนๆ ทําใหปรับตัวลดลงตามไปดวย อาทิ ดานปริมาณ

การผลิตและกําไรสุทธิ เปนตน ดังตารางท่ี 5  

  



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

 

15 | P a g e  

ตารางท่ี 5 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 34.0 69.7 49.6 61.0 
ปริมาณการผลิต 37.7 67.7 51.8 57.5 

สินคาคงคลัง 40.8 57.1 52.5 54.5 

ตนทุน 28.4 22.0 47.4 19.8 

กําไรสุทธิ 31.6 60.8 34.4 50.0 

การจางงาน 47.2 54.1 50.3 53.3 
 

2) สาขาส่ิงทอ 

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาส่ิงทอปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนจากไตรมาสกอนหนา โดยคาดัชนี

ความเช่ือม่ันในปจจุบันอยู ท่ีระดับ 52.2 เพิ่มข้ึนจากท่ีระดับ 42.5 ของไตรมาสกอนหนา สวนดัชนี         

ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวลดลง โดยปรับจากท่ีระดับ 54.7 ลดลงมาอยูท่ีระดับ 50.0            

ในไตรมาสท่ี 4 เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการของผูประกอบการในสาขานี้ พบวา ปจจัย

ทางดานการแขงขันของผูประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการมากท่ีสุด

ท้ังในปจจุบันและในอีก 3 เดือนขางหนา รองลงมาคือ ปจจัยทางดานการเมือง เนื่องจากอุตสาหกรรม

ประเภทส่ิงทอเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชฝมือแรงงานเปนหลัก และผูประกอบการยังคงรอดูทาทีของรัฐบาล

อยูวา จะมีมาตรการใดๆ ออกมาเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาการผลิตส่ิงทอและถัก 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 42.5 54.7 52.2 50.0 

17110 การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ 41.8 54.7 57.2 60.0 

17111 การเตรียมเสนใย 40.9 36.3 25.0 25.0 

17113 การทอ 44.6 53.5 41.6 50.0 
17120 การแตงสําเร็จสิ่งทอ 25.0 66.6 48.3 45.8 
17210 การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย 52.7 58.3 60.0 60.0 



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ป 2555 

 

16 | P a g e  

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

17290 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทื่อื่น 50.0 83.3 NA NA 
17300 การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติงและโครเชต 41.6 50.0 72.2 40.0 
 

หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา  ดัชนีขององคประกอบยอย          
ในดานยอดคําส่ังซ้ือเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยเพิ่มจากท่ีระดับ 46.0 ในไตรมาสกอนหนามาอยูท่ีระดับ 
72.7    ในไตรมาสปจจุบัน เปนผลมาจากรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนออกนโยบายกักตุน
ปริมาณสํารองฝายเพิ่มข้ึน ประกอบกับกําลังอยูในชวงฤดูหนาวของเกือบทุกทวีป ไมวาจะเปน ทวีปอเมริกา 
ยุโรป ออสเตรเลีย รวมถึงเอเชีย จึงมีผลทําใหผูประกอบการไดรับยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพิ่มสูงข้ึน (ตารางท่ี 7)    
 

ตารางท่ี 7  แสดงคาแสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาส่ิงทอ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 46.0 78.0 72.7 72.2 

ปริมาณการผลิต 50.0 66.1 59.6 55.7 

สินคาคงคลัง 54.6 55.5 47.9 47.9 

ตนทุน 14.3 13.0 52.0 37.5 

กําไรสุทธิ 40.2 58.9 42.0 45.8 

การจางงาน 52.1 58.5 50.0 54.0 
 

3) สาขาเคร่ืองแตงกาย  

ดัชนีความเชื่อม่ันของสาขาเคร่ืองแตงกายปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนท้ังในปจจุบันและการคาดการณ             
3 เดือนขางหนา โดยดัชนีความเชื่อม่ันปจจุบันอยูท่ีระดับ 53.9 เพิ่มข้ึนจากระดับ 43.2 ในไตรมาสกอนหนา
ในสวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 53.1  เพิ่มข้ึนจากระดับ 51.9 เม่ือพิจารณา
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการในสาขานี้ พบวา ปจจัยในดานคูแขงขันในตลาดยังคงเปนปจจัยหลัก            
ท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดท้ังในปจจุบันและการคาดการณ รองลงมาคือ ปจจัยในดานกําลังซ้ือของผูบริโภค
และความหดตัวของสินคาและบริการ ตามลําดับ (ตารางท่ี 8)    
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ตารางท่ี 8 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาเคร่ืองแตงกาย 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 43.2 51.9 53.9 53.1 

18100 การผลิตเคร่ืองแตงกาย ยกเวนเครื่องแตงกายที่ทําจากขนสัตว NA NA 55.8 53.1 
18101 การผลิตเคร่ืองแตงกาย 42.3 50.2 51.4 53.2 
18102 การผลิตเคร่ืองประกอบเครื่องแตงกาย 50.0 75.0 NA NA 
18200 การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว 66.6 75.0 NA NA 

หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบัน
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ยกเวนองคประกอบยอยในดานปริมาณการผลิตท่ีปรับตัวลดลง เพราะไดมีการผลิต Stock 
ไวกอนหนา ท้ังนี้ อุตสาหกรรมสาขาเคร่ืองแตงกายมีการเปล่ียนแปลงท่ีคลายคลึงกับสาขาส่ิงทอ กลาวคือ 
ปจจุบันกําลังอยูในชวงฤดูหนาวจึงทําใหยอดรับคําส่ังซ้ือเพิ่มสูงข้ึน แตเม่ือพิจารณาการคาดการณ 3 เดือน
ขางหนา จะพบวา ยอดรับคําส่ังซ้ือลดลงไป และมีความกังวลในเร่ืองตนทุนคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คาจางแรงงาน เพราะวาอุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกายใชแรงงานในการผลิตคอนขางมาก (ตารางท่ี 9)     

 

ตารางท่ี 9  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคร่ืองแตงกาย 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3  เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 50.0 70.6 61.3 60.0 

ปริมาณการผลิต 60.0 65.0 43.7 65.2 

สินคาคงคลัง 51.4 48.6 56.2 56.2 

ตนทุน 12.8 16.7 43.7 18.0 

กําไรสุทธิ 37.2 54.8 52.0 57.6 

การจางงาน 52.5 60.3 52.0 64.5 
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4) สาขาไม  

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาไมอยูท่ีระดับ 46.7 ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนจากไตรมาสกอนหนา 
ในสวนคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ พบวา คาดัชนีปรับตัวลงมาท่ีระดับ 54.4 จากท่ีระดับ 56.1             
ของไตรมาสกอนหนา เม่ือพิจารณาปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอความเช่ือม่ันของผูประกอบการในปจจุบัน 
พบวา ราคาตนทุนสินคา ราคาน้ํามัน  และการแขงขันในตลาด เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการ                  
ในสวนผลกระทบของการคาดการณ 3 เดือนขางหนา พบวา ราคาตนทุนสินคาและราคาน้ํามัน ยังคงเปน
ปญหาสืบเนื่องตอจากปจจัยท่ีมีผลกระทบในปจจุบัน (ตารางท่ี 10)     
 

ตารางท่ี 10  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาไม 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 38.3 56.1 46.7 54.4 

20100 การเล่ือยไมและไสไม 34.0 50.7 46.0 52.0 

20210 การผลิตแผนไมบาง แผนไมอัด ไมประสาน แผนช้ินไมอัด 
แผนกระดาษและแผนไมอื่นๆ 

58.3 66.6 40.0 50.0 

20220 การผลิตเคร่ืองไมที่ใชในการกอสรางและเครื่องประกอบอาคาร 35.6 62.5 55.2 57.6 
20291 การผลิตเคร่ืองใชในบานที่ทําจากไม และไมกอก 41.6 50.0 35.4 52.1 
20299 การผลิตผลิตภัณฑจากไม และไมกอก ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 44.5 53.9 35.4 52.1 

 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา สวนใหญดัชนีในปจจุบันปรับตัวดี
เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา ยกวัน องคประกอบดานกําไรสุทธิ เม่ือพิจารณาดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ 
พบวา ยอดคําส่ังซ้ือและปริมาณการผลิตปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนชัดเจน เปนผลมาจากการอนุมัติโครงการกอสราง
ตางๆท่ีเพิ่มข้ึนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับวิถีชีวิตของเกษตรกรมักท่ีจะปรับปรุง/ซอมแซม 
บานเรือนของตนในชวงฤดูรอนกอนเขาสูฤดูกาลผลิต(ทํานา)ในชวงฤดูฝน จึงทําใหผูประกอบการในสาขาน้ี
ไดรับคําส่ังซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนตามความตองการของผูบริโภค (ตารางท่ี 11) 
 

ตารางท่ี 11 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาไม 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 25.0 75.0 28.5 93.7 
ปริมาณการผลิต 38.6 68.6 44.1 73.5 
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ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

สินคาคงคลัง 44.6 59.5 50.0 56.2 

ตนทุน 32.5 27.5 50.0 14.7 

กําไรสุทธิ 40.0 52.6 38.2 53.1 

การจางงาน 50.0 56.6 58.8 55.8 
 

 

5) สาขาเคม ี

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาในสาขาน้ีปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับ 
ไตรมาสท่ีผานมา  เ ม่ือพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการทั้งในปจจุบันและคาดการณ  พบวา              
ปจจัยทางดานราคาน้ํ ามันและราคาตนทุนสินคาเปนปจจัย ท่ีมีผลกระทบมากที่ สุด  รองลงมาคือ                    
ปจจัยทางดานคูแขงขันในตลาด ความหดตัวของสินคาและบริการตามลําดับ (ตารางท่ี 12)       
 

ตารางท่ี 12  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคมี 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 47.0 52.4 46.7 50.0 

24110 การผลิตเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบ
ไนโตเจน 

45.8 66.6 50.0 50.0 

24120 การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน 45.4 48.4 45.7 46.7 
24131 การผลิตเม็ดพลาสติก NA NA 41.6 50.0 

24221 การผลิตสีทา นํ้ามันชักเงา สารเคลือบตางๆ นํ้ามันทาไม
และเชลแล็กวารนิช 

NA NA 58.3 66.6 

24241 การผลิตสบู และเคมีภัณฑที่ใชสําหรับรักษาความสะอาด 33.3 41.6 NA NA 

24293 การผลิตผลิตภัณฑเคมี เก่ียวกับการถายรูป NA NA 50.00 50.00 

24299 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 62.5 70.8 41.6 58.3 
24300 การผลิตเสนใยประดิษฐ 50.0 41.6 NA NA 
หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  
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ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา  ยอดคําส่ังซ้ือและปริมาณการผลิต
ในปจจุบันปรับตัวลดลง เปนผลมาจากชวงเวลาดังกลาว กําลังอยูในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต(ขาว)  จึงมีการใช
เคมีทางการเกษตรไมมากนัก แมวาจะมีการเพาะปลูกพืชไรอายุส้ันอยูบางในชวงเวลาเดียวกัน แตก็ไมมีความ
จําเปนในการใชปุยเคมีในปริมาณท่ีมากเทากับการปลูกขาว จึงทําใหยอดคําส่ังซ้ือ รวมไปถึงปริมาณการผลิต
ลดลงท้ังท้ังปจจุบัน และในอนาคต โดยคาดการณท่ีดีข้ึนในไตรมาสของการเพาะปลูกโดยเฉพาะ ขาว          
ในไตรมาส 2 และ 3 (ตารางท่ี 13)          

 

ตารางท่ี 13  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคมี 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 55.9 64.7 50.0 59.0 

ปริมาณการผลิต 55.9 64.7 38.4 46.1 

สินคาคงคลัง 47.1 52.9 57.6 58.3 

ตนทุน 26.5 17.7 42.3 34.6 

กําไรสุทธิ 50.0 58.8 42.3 46.1 

การจางงาน 47.1 55.9 50.0 57.6 
 

 

6) สาขายางและพลาสติก 

ดัชนีความเช่ือม่ันท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของสาขายางและพลาสติกปรับตัว
เพิ่มสูงข้ึน โดยดัชนีความเช่ือม่ันปจจุบันมีคาอยูท่ีระดับ 46.4 เพิ่มข้ึนจาก 38.5 ในไตรมาสกอนหนา        
สวนดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณมีคาอยูท่ีระดับ 61.6 เพิ่มข้ึนจากท่ีระดับ 54.3 ในไตรมาสกอนหนา          
เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาพบวา ระดับราคา
น้ํามัน/คาขนสง กําลังซ้ือของประชาชน และการแขงขันในตลาด เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการมากท่ีสุด 
(ตารางท่ี 14) 
 

ตารางท่ี 14  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขายางและพลาสติก 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 38.5 54.3 46.4 61.6 

25110 การผลิตยางนอก ยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยางใหม 32.7 60.0 51.6 62.9 
25200 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 50.0 62.5 NA NA 
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รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

25201 การผลิตพลาสติกเปนแผน แทง ทอ หรือรูปทรงตางๆ 48.7 51.2 33.3 58.3 
25202 การผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก 38.3 45.0 NA NA 
25209 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 27.7 69.4 NA NA 

หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา ยอดคําส่ังซ้ือมีดัชนีเพิ่มข้ึนชัดเจน
ท้ังในปจจุบันและในอนาคต และมีคาสูงกวาฐาน เปนผลมาจากนโยบายลดภาษีรถยนตคันแรกของรัฐบาล 
จึงทําใหผูประกอบการในสาขาน้ีไดรับยอดคําส่ังซ้ือลวงหนาจากโรงงานประกอบรถยนตภายในประเทศ 
เพื่อนําชิ้นสวนหรืออะไหลรถยนตท่ีผลิตจากยางสงตอไปยังโรงงานประกอบรถยนต ซ่ึงคาดวาจะยังคง
ขยายตัวตอไปจากยอดจองรถที่โรงงานผลิตยังตองผลิตในอนาคต (ตารางท่ี 15)     

 

ตารางท่ี 15  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขายางและพลาสติก 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 31.3 67.2 56.2 81.2 

ปริมาณการผลิต 44.8 67.2 40.0 90.0 

สินคาคงคลัง 51.7 55.2 35.7 57.1 

ตนทุน 25.8 26.6 64.2 62.5 

กําไรสุทธิ 29.7 51.6 43.7 62.5 

การจางงาน 50.0 59.7 35.7 85.7 
 

7) สาขาอโลหะ 

ดัชนีความเช่ือม่ันท้ังในปจจุบันและคาดการณของสาขาอโลหะ พบวา คาดัชนีปรับตัวดีข้ึน         

เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนา เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการในปจจุบัน พบวา 

ปจจัยในดานกําลังซ้ือของประชาชนและคูแขงขันในตลาดเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอกิจการมากที่สุด      

ในสวนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการใน 3 เดือนขางหนา พบวา คูแขงขันในตลาดมีผลกระทบมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปจจัยในดานกําลังซ้ือของประชาชนและความหดตัวของสินคาและบริการตามลําดับ          

(ตารางท่ี 16)         
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ตารางท่ี 16 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาอโลหะ 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 37.1 52.7 41.5 54.1 

26919 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกอื่น ๆ ยกเวนชนิดทนไฟและใชในงานกอสราง 54.1 70.8 50.0 58.3 
26920 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ 62.5 58.3 16.6 41.6 
26931 การผลิตอิฐ 0.0 33.3 NA NA 
26951 การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตเพ่ือใชในงานกอสราง 35.7 51.0 45.8 60.4 
26990 การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 33.3 75.0 50.0 50.0 

หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันปจจุบันบางสวน
ปรับตัวลดลง คือ ดานยอดคําส่ังซ้ือ และปริมาณการผลิต เพราะธุรกิจสาขานี้จะมีแนวโนมการเติบโต        
ตามธุรกิจการกอสรางซ่ึงชวง High season ของธุรกิจ คือ ฤดูรอน หรือประมาณไตรมาส 2                         
ทําใหการคาดการณสินคาคงคลังของสาขานี้ปรับเพิ่มข้ึนในอนาคต (ตารางท่ี 17) 

 

ตารางท่ี 17  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาอโลหะ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 39.2 62.2 26.7 62.5 

ปริมาณการผลิต 40.5 55.4 32.1 58.9 

สินคาคงคลัง 40.5 47.3 40.7 50.0 

ตนทุน 27.0 31.9 59.2 46.4 

กําไรสุทธิ 28.4 56.8 35.7 51.7 

การจางงาน 47.3 62.2 55.3 55.3 
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8) สาขาโลหะ 

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาโลหะ ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา 
กลาวคือ คาดัชนีอยูท่ีระดับ 48.7 เพิ่มข้ึนจากท่ีระดับ 45.9 ในสวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ พบวา คาดัชนี
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกัน โดยปรับเพิ่มข้ึนจากท่ีระดับ 54.5 มาท่ีระดับ 58.9  เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอกิจการ ผูประกอบการมองวา ปจจัยทางดานภาวะการแขงขันในตลาดและกําลังซ้ือของประชาชน
มีผลกระทบตอความเช่ือม่ันในปจจุบันและในอีก 3 เดือนขางหนา (ตารางท่ี 18)  

 
 

ตารางท่ี 18  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาโลหะ 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 45.9 54.5 48.7 58.9 

28110 การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ 47.6 54.1 47.8 64.8 
28120 การผลิตที่เก็บนํ้าและภาชนะบรรจุขนาดใหญที่ทําจากโลหะ NA NA 33.3 41.6 
28910 การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ 

การรีดและการผสมโลหะผง 
34.7 47.8 40.0 50.0 

28920 การบริการตกแตง เคลือบโลหะและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 48.3 57.5 50.0 54.0 
28991 การผลิตผลิตภัณฑจากลวดและสิ่งที่ใชยึด 41.6 41.6 NA NA 
28999 การผลิตผลิตภัณฑโลหะอื่น ๆ ซี่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 30.5 44.1 60.0 70.0 
หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  
 
 
 
 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสที่ 4/2555 พบวา คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน ยกเวน คาดัชนีในดานยอดคําส่ังซ้ือและตนทุนท่ีปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
องคประกอบในดานตนทุนท่ียังคงมีคาตํ่ากวาคาดัชนีฐาน และมีระดับตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ 
โดยอยูท่ีระดับ 23.8 เทานั้น อีกท้ังธุรกิจสาขาน้ีอาจประสบปญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงในอนาคต    
เพราะมีความตองการจางงานคอนขางมาก อีกท้ังแรงงานสวนใหญในธุรกิจมักเปนแรงงานมีฝมืออีกดวย
(ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี 19 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาโลหะ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 47.2 65.7 36.7 58.9 

ปริมาณการผลิต 54.6 61.1 47.6 71.4 

สินคาคงคลัง 51.0 51.0 52.6 57.8 

ตนทุน 25.0 27.3 47.3 23.8 

กําไรสุทธิ 48.2 63.2 43.1 72.7 

การจางงาน 50.0 59.3 63.1 62.5 
 

9) สาขาเคร่ืองจักร 

ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบัน ปรับตัวเพิ่มข้ึน จากระดับ 50.0 มาเปน 53.0 เม่ือเทียบกับไตรมาส    

กอนหนา และดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวลดลง จากระดับ 55.6 มาเปน 53.4 เม่ือพิจารณาปจจัย 

ท่ีมีผลกระทบตอดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน พบวา ภาวะการแขงขันเปนปจจัยแรกท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ปจจัยในดานกําลังซ้ือของประชาชน และความหดตัวของสินคาและบริการตามลําดับ            

ในสวนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา ผูประกอบการมองวา             

การแขงขันในตลาดและการหดตัวของความตองการสินคาและบริการยังคงมีผลกระทบสืบเนื่องมาจาก

ปจจัยท่ีมีผลกระทบในปจจุบัน (ตารางท่ี 20)     

ตารางท่ี 20  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคร่ืองจักร 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 50.0 55.6 53.0 53.4 

29110 การผลิตเคร่ืองยนตและเครื่องกังหัน ยกเวน
เครื่องยนตทีใชกับอากาศยานยานยนตและ
จักรยานยนต 

52.7 61.1 54.1 50.0 

29121 การผลิตเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัด 79.1 72.7 51.9 57.8 
29122 การผลิตกอกและวาลว NA NA 70.0 50.0 
29190 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ 58.3 66.6 NA NA 
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รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

29199 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไป ซึ่งมิไดจัด
ประเภทไวในที่อื่น 

50.0 66.6 NA NA 

29210 ผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม 41.6 44.4 50.0 47.3 
29230 การผลิตเคร่ืองจักรสําหรับงานโลหะกรรม 25.0 50.0 NA NA 
29290 การผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใชในงานเฉพาะอื่นๆ 50.0 58.3 NA NA 
หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา องคประกอบของดัชนีปจจุบัน         
ท่ีเพิ่มข้ึนชัดเจนคือสินคาคงคลังเพื่อเตรียมไวในชวงกอนฤดูเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เพราะจะมีความ   
ตองการใช หรือซอมแซม เคร่ืองจักรกลท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกรรม ทําใหคาดัชนีความเช่ือม่ันปรับเพิ่มข้ึน 
สอดคลองกับองคหลายตัวของดัชนีคาดการณท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับกับการขยายตัวดังกลาว         
(ตารางท่ี 21)  

   

ตารางท่ี 21  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคร่ืองจักร 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 60.0 66.7 50.0 70.0 

ปริมาณการผลิต 53.3 60.0 52.7 61.1 

สินคาคงคลัง 46.7 50.0 57.1 57.1 

ตนทุน 30.0 23.3 42.8 23.6 

กําไรสุทธิ 56.7 60.0 55.0 60.0 

การจางงาน 53.3 73.3 57.5 57.5 
 

10) สาขาเคร่ืองเรือน 

ดัชนีความเชื่อม่ันท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของสาขาเคร่ืองเรือนปรับตัวสูงข้ึน
จากไตรมาสกอนหนา โดยในสวนดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันปรับตัวสูงข้ึนจากระดับท่ีตํ่ากวาคาฐานข้ึนมา
ใกลเคียงระดับคาฐาน คือ มีคาอยูท่ีระดับ 49.6 เพิ่มข้ึนจากท่ีระดับ 38.1 ในไตรมาสกอนหนา หากพิจารณา
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันพบวา ภาวะการแขงขัน เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบ        
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มากท่ีสุด ในสวนปจจัยท่ีสงผลกระทบของการคาดการณ 3 เดือนขางหนา พบวา ภาวการณแขงขันยังคงเปน
ปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยในดานกําลังซ้ือของประชาชน (ตารางท่ี 22) 

    

ตารางท่ี 22 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคร่ืองเรือน 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ปจจุบัน 
คาดการณ 3 
เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 38.1 54.8 49.6 63.3 

36100 การผลิตเคร่ืองเรือน 38.1 54.8 50.8 62.2 
36990 การผลิตผลิตภัณฑอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น NA NA 25.00 83.33 
หมายเหตุ NA หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไมไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ  

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2555 พบวา องคประกอบของดัชนีความเช่ือม่ัน
ในปจจุบัน ทุกองคประกอบปรับตัวเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนหนา รวมไปถึงองคประกอบของดัชนี
คาดการณ (ยกเวนการจางงาน) เพราะชวงนี้จนถึงตนป (ไตรมาส 1)  ถือวาเปนชวง High season ของธุรกิจ 
อีกท้ังมีการเติบโตอยางกาวกระโดดของธุรกิจกลุมอสังหาริมทรัพยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเปน
ผลบวกของธุรกิจเคร่ืองเรือน แตเม่ือพิจารณาเฉพาะองคประกอบทางดานตนทุน ก็พบวาในปจจุบัน       
ปรับเพิ่มข้ึน (แตยังตํ่ากวาคาฐาน) เพราะตัวเลขของไตรมาสกอนหนาอยูในระดับท่ีตํ่าอยางมากเพียง 7.7 
เทานั้นอีกท้ังราคาวัตถุดิบ ณ ปจจุบันยังมีทรงตัวอยู ในขณะท่ีตัวเลขการคาดการณของตนทุนปรับตัวเพิ่มข้ึน         
ไมมากนักและมีคา ตํ่า ท่ี สุดเ ม่ือเทียบกับองคประกอบดานอ่ืนๆ  โดยนาจะมีผลมาจากขอกังวล                      
ในเร่ืองของคาแรงเพราะสอดคลองกับแนวโนมการจางงานในอนาคตท่ีลดลงเชนกัน (ตารางท่ี 23)    

 

ตารางท่ี 23 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาคร่ืองเรือน 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 ไตรมาสท่ี 4/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 50.0 76.9 50.0 72.2 

ปริมาณการผลิต 51.9 67.3 52.3 88.1 

สินคาคงคลัง 44.2 55.8 61.9 72.5 

ตนทุน 7.7 13.5 38.1 16.6 

กําไรสุทธิ 28.9 55.8 47.7 77.2 

การจางงาน 46.2 59.6 47.7 54.5 
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8  ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต
ท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนของไตรมาสท่ี 4 ป 2555 โดยมีเกณฑพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบ      
ตอกิจการ ดังนี้ 
 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยยะท้ังในปจจุบัน และคาดการณ โดยมีเกณฑพิจารณาจาก
แบบสอบถาม โดยใหคะแนนสูงสุดเทากับ 3.0 สําหรับคําตอบของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการในระดับ 
“มาก” และใหคะแนน 2.0 1.0 และ 0 ตามลําดับ สําหรับคําตอบของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการในระดับ 
“ปานกลาง” ระดับ “นอย” และ “ไมมีผลกระทบ” ตามลําดับ หากมีคาเฉล่ียอยูในชวง 
 

คะแนน แสดงวา 

0 – 0.75 ปจจัยท่ีพจิารณาไมมีผลกระทบอยางมีนยัยะ 
0.76 – 1.50 ปจจัยท่ีพจิารณามีผลกระทบอยางมีนัยยะในระดบันอย 
1.51 – 2.05 ปจจัยท่ีพจิารณามีผลกระทบอยางมีนัยยะในระดบัปานกลาง 
2.06 – 3.00 ปจจัยท่ีพจิารณามีผลกระทบอยางมีนัยยะในระดบัมาก 

 

ผลการคํานวณของทุกสาขาพบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจในระดับมากท้ังปจจุบันและอนาคต
คือ การแขงขัน และตนทุนคาสินคา / คาแรง ตามลําดับ ปจจัยในเร่ืองระดับราคานํ้ามันและคาขนสง         
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การหดตัวของความตองการสินคา คุณภาพบริการสาธาณูปโภค มีผลกระทบ    
ในระดับปานกลาง และสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณทางการเมือง มาตรการตางๆจากภาครัฐบาล         
มีผลกระทบในระดับนอย สวนปจจัยท่ีไมมีผลกระทบตอธุรกิจเลยคืออัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู จากคาคะแนนดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจ SMES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนอยางมาก
เพราะเปนธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกับตางประเทศนอย สวนใหญเนนตลาดภายใน อีกท้ังเปนธุรกิจขนาดเล็กมาก
ท่ีมักใชเงินทุนตนเองในการดําเนินกิจการ สวนคาคะแนนและการแปลผลของแตละสาขาอุตสาหกรรม 
(ตารางท่ี 24)   
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ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

ไตรมาสที ่4/2555 15 การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 17  การผลิตสิ่งทอและถัก 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล 

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 1.81 มีผลปานกลาง 1.84 มีผลปานกลาง 1.78 มีผลปานกลาง 1.81 มีผลปานกลาง 1.81 มีผลปานกลาง 1.68 มีผลปานกลาง 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 1.91 มีผลปานกลาง 1.96 มีผลปานกลาง 1.92 มีผลปานกลาง 1.97 มีผลปานกลาง 1.32 มีผลนอย 1.21 มีผลนอย 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.51 ไมมีผล 0.58 ไมมีผล 0.53 ไมมีผล 0.61 ไมมีผล 0.27 ไมมีผล 0.22 ไมมีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 0.67 ไมมีผล 0.74 ไมมีผล 0.64 ไมมีผล 0.73 ไมมีผล 0.14 ไมมีผล 0.18 ไมมีผล 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.63 ไมมีผล 0.70 ไมมีผล 0.68 ไมมีผล 0.73 ไมมีผล 0.35 ไมมีผล 0.33 ไมมีผล 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 1.61 มีผลปานกลาง 1.62 มีผลปานกลาง 1.57 มีผลปานกลาง 1.56 มีผลปานกลาง 1.82 มีผลปานกลาง 1.67 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 1.56 มีผลปานกลาง 1.52 มีผลปานกลาง 1.60 มีผลปานกลาง 1.57 มีผลปานกลาง 1.10 มีผลนอย 1.00 มีผลนอย 

การแขงขันในตลาด 1.91 มีผลปานกลาง 1.87 มีผลปานกลาง 1.91 มีผลปานกลาง 1.86 มีผลปานกลาง 2.30 มีผลมาก 2.14 มีผลมาก 

คุณภาพของบริการสาธาณูปโภค 1.57 มีผลปานกลาง 1.55 มีผลปานกลาง 1.64 มีผลปานกลาง 1.61 มีผลปานกลาง 1.96 มีผลปานกลาง 1.86 มีผลปานกลาง 

สถานการณทางการเมืองที่มีตอกิจการ 0.96 มีผลนอย 1.06 มีผลนอย 0.90 มีผลนอย 1.03 มีผลนอย 2.09 มีผลมาก 2.05 มีผลปานกลาง 

มาตรการในดานตางๆของบัฐบาลตอกิจการ 1.03 มีผลนอย 1.14 มีผลนอย 0.94 มีผลนอย 1.08 มีผลนอย 1.86 มีผลปานกลาง 1.48 มีผลนอย 
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ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

18  การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว 
20  การผลิตไม ผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเครื่องเรือน

รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักอื่นๆ 
24  การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคม ี

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล 

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 1.77 มีผลปานกลาง 1.85 มีผลปานกลาง 1.76 มีผลปานกลาง 1.76 มีผลปานกลาง 2.08 มีผลมาก 2.08 มีผลมาก 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 2.00 มีผลปานกลาง 2.16 มีผลมาก 1.82 มีผลปานกลาง 1.94 มีผลปานกลาง 2.15 มีผลมาก 2.15 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.80 มีผลนอย 0.88 มีผลนอย 0.18 ไมมีผล 0.24 ไมมีผล 0.46 ไมมีผล 0.54 ไมมีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 0.83 มีผลนอย 0.79 มีผลนอย 0.88 มีผลนอย 0.88 มีผลนอย 0.77 มีผลนอย 0.69 ไมมีผล 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.80 มีผลนอย 0.92 มีผลนอย 0.41 ไมมีผล 0.47 ไมมีผล 0.62 ไมมีผล 0.54 ไมมีผล 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 1.76 มีผลปานกลาง 1.88 มีผลปานกลาง 1.53 มีผลปานกลาง 1.47 มีผลนอย 1.69 มีผลปานกลาง 1.69 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 1.76 มีผลปานกลาง 1.81 มีผลปานกลาง 1.29 มีผลนอย 1.29 มีผลนอย 1.62 มีผลปานกลาง 1.46 มีผลนอย 

การแขงขันในตลาด 2.00 มีผลปานกลาง 1.96 มีผลปานกลาง 1.65 มีผลปานกลาง 1.50 มีผลนอย 1.77 มีผลปานกลาง 1.77 มีผลปานกลาง 

คุณภาพของบริการสาธาณูปโภค 1.25 มีผลนอย 1.33 มีผลนอย 1.41 มีผลนอย 1.29 มีผลนอย 1.62 มีผลปานกลาง 1.62 มีผลปานกลาง 

สถานการณทางการเมืองที่มีตอกิจการ 1.44 มีผลนอย 1.36 มีผลนอย 0.47 ไมมีผล 0.53 ไมมีผล 1.15 มีผลนอย 1.25 มีผลนอย 

มาตรการในดานตางๆของบัฐบาลตอกิจการ 1.23 มีผลนอย 1.15 มีผลนอย 1.12 มีผลนอย 1.24 มีผลนอย 1.92 มีผลปานกลาง 1.92 มีผลปานกลาง 
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ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

25  การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก 26  การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 28  การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล 

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 0.71 ไมมีผล 0.83 มีผลนอย 0.37 ไมมีผล 0.44 ไมมีผล 0.41 ไมมีผล 0.48 ไมมีผล 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 1.50 มีผลนอย 1.57 มีผลปานกลาง 0.86 มีผลนอย 0.86 มีผลนอย 1.05 มีผลนอย 1.14 มีผลนอย 

อัตราแลกเปลี่ยน 1.00 มีผลนอย 1.29 มีผลนอย 0.57 ไมมีผล 0.63 ไมมีผล 0.77 มีผลนอย 0.91 มีผลนอย 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 2.75 มีผลมาก 2.75 มีผลมาก 1.86 มีผลปานกลาง 1.82 มีผลปานกลาง 1.73 มีผลปานกลาง 1.68 มีผลปานกลาง 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 2.63 มีผลมาก 2.50 มีผลมาก 1.50 มีผลนอย 1.54 มีผลปานกลาง 1.43 มีผลนอย 1.33 มีผลนอย 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 2.13 มีผลมาก 2.25 มีผลมาก 1.86 มีผลปานกลาง 1.86 มีผลปานกลาง 1.73 มีผลปานกลาง 1.77 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 1.50 มีผลนอย 1.71 มีผลปานกลาง 1.25 มีผลนอย 1.26 มีผลนอย 0.91 มีผลนอย 0.86 มีผลนอย 

การแขงขันในตลาด 1.63 มีผลปานกลาง 1.86 มีผลปานกลาง 0.96 มีผลนอย 1.00 มีผลนอย 0.59 ไมมีผล 0.55 ไมมีผล 

คุณภาพของบริการสาธาณูปโภค 1.88 มีผลปานกลาง 1.75 มีผลปานกลาง 0.86 มีผลนอย 1.07 มีผลนอย 0.91 มีผลนอย 0.95 มีผลนอย 

สถานการณทางการเมืองที่มีตอกิจการ 0.71 ไมมีผล 0.83 มีผลนอย 0.37 ไมมีผล 0.44 ไมมีผล 0.41 ไมมีผล 0.48 ไมมีผล 

มาตรการในดานตางๆของบัฐบาลตอกิจการ 1.50 มีผลนอย 1.57 มีผลปานกลาง 0.86 มีผลนอย 0.86 มีผลนอย 1.05 มีผลนอย 1.14 มีผลนอย 
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ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

29  การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งมิไดจักประเภทไวในทีอ่ื่น 36  การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทื่อื่น 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล 

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 0.55 ไมมีผล 0.63 ไมมีผล 0.50 ไมมีผล 0.83 มีผลนอย 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 0.60 ไมมีผล 0.65 ไมมีผล 0.55 ไมมีผล 1.00 มีผลนอย 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.70 ไมมีผล 0.76 มีผลนอย 0.41 ไมมีผล 0.73 ไมมีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 1.80 มีผลปานกลาง 1.80 มีผลปานกลาง 1.29 มีผลนอย 1.62 มีผลปานกลาง 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 1.79 มีผลปานกลาง 1.70 มีผลปานกลาง 1.20 มีผลนอย 1.37 มีผลนอย 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 2.21 มีผลมาก 2.05 มีผลปานกลาง 1.82 มีผลปานกลาง 1.91 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 1.45 มีผลนอย 1.47 มีผลนอย 1.18 มีผลนอย 1.33 มีผลนอย 

การแขงขันในตลาด 1.00 มีผลนอย 1.20 มีผลนอย 0.82 มีผลนอย 1.05 มีผลนอย 

 


