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

ประจ าไตรมาสที่ 2/2557 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

             ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (MSSI) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ 
ประจ าไตรมาสท่ี 2/2557 ภาพรวมในปัจจุบนัอยู่ในระดบั 30.3 ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่ว่าภาวการณ์ในภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความ
เช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัดชันีในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 
32.1 จากค่าดชันีสะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการยงัไม่มีความเช่ือมัน่ต่อสถานะการณ์ทางธุรกิจ เน่ืองจาก
ดชันีเดือนปัจจุบนัและดชันีคาดการณ์ 3 เดือนล่วงหนา้เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
ยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมสาขาการผลิตเคมีภณัฑ์ท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 
50.0 เพียงกลุ่มเดียว ดา้นอุตสาหกรรมสาขาการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้
มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง ผูป้ระกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์
จากกระดาษ และสาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ์ มีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ทางธุรกิจในเดือน
ปัจจุบนันอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆ เน่ืองจากค่าดชันีความเช่ือมัน่นอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืนๆ โดยอยูท่ี่ระดบั 23.5 และ 25.8 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาดชันีแยกตามองคป์ระกอบพบวา่ดชันีเกือบทุกองคป์ระกอบของเดือนปัจจุบนัไดแ้ก่ 
ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือ ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ และดา้นก าไรสุทธิ 
อยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า 50.0  และด้านการจ้างงานอยู่ในระดับท่ีเท่ากับ 50.0 โดยเฉพาะด้านต้นทุน
ประกอบการท่ีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งต ่ามาก สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาเก่ียวกบั
ตน้ทุนในการประกอบการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ไดแ้ก่ ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง ราคา
ตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง มาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมถึงสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง ส่งผลให้ค่าดชันีความ
เช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบัต ่ากว่า 50.0 และดชันีคาดการณ์แยกตามองค์ประกอบส่วนใหญ่ปรับตวัใน
ทิศทางท่ีลดลง ผลการส ารวจในคร้ังน้ียงัพบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีขอ้เสนอแนะ และตอ้งการความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลดงัน้ี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่อยากให้ คสช. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้ง และสนบัสนุน
การท างานของ คสช. และตอ้งการให้กระตุน้เศรษฐกิจให้ดีข้ึน ส่งเสริมการตลาดและการส่งออก ลดอตัรา
ภาษีและประกันสังคมให้ต ่าลง แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น แก้ไขปัญหาเก่ียวกับนโยบายค่าจ้างแรงงาน 
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนใหม้ากข้ึน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ได้ด าเนินการส ารวจความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต ใน 
4 จงัหวดัของภูมิภาคเหนือ ประกอบดว้ย เชียงใหม่ ล าปาง นครสวรรค์ และพิษณุโลก จ านวน 600 ราย 
ครอบคลุม 10 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตหลกัของภาคเหนือไดแ้ก่ (1) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืม (2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั (3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย (4) สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์
จากไม ้(5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ (6) สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
(7) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ (8) สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ์ (9) สาขาการผลิต
เคร่ืองจกัรกล และ (10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน (เฟอร์นิเจอร์) 

พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตในปัจจุบนัจ าแนกตามสาขามีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
ทุกสาขาโดยดชันีอยูท่ี่ระดบั 28.8, 27.6, 27.6, 33.9, 23.5, 41.0, 35.5, 25.8, 31.5 และ 30.1 ตามล าดบั   
ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเกือบทุกสาขายกเวน้สาขาการ
ผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมและสาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั โดยดชันีปรับมาอยูท่ี่ระดบั 31.3, 38.1, 29.5, 51.7, 
43.8, 30.3, 34.2 และ 34.7 ตามล าดบั (แสดงตามภาพท่ี 1) 

ภาพที ่1 ดัชนีความเช่ือมั่นเดือนปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตจ าแนกตามองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี ประกอบดว้ย (1) 
ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต (3) สินคา้คงคลงั (4) ตน้ทุนประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ 
(6) การจา้งงาน พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ในเดือนปัจจุบนัจ าแนกตามองคป์ระกอบดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 
50.0 เกือบทุกองคป์ระกอบ โดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 30.5, 33.6, 33.5, 3.7 และ 30.3 ตามล าดบั ส่วนดชันีดา้น
การจา้งงานอยูท่ี่ระดบั 50.0 จากค่าดชันีสะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อทุกองคป์ระกอบ 
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อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีต ่ากวา่ระดบั 50.0 ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ดชันีแยกตาม
องคป์ระกอบส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง ไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต 
ดา้นสินคา้คงคลงั และดา้นก าไรสุทธิ โดยปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 29.8, 32.2, 32.1 และ 29.4 ตามล าดบั 
แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่ว่าสภาวการณ์ในช่วงเวลา 3 เดือนขา้งหน้ามี
แนวโนม้ท่ีแยล่ง ส่วนองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนการประกอบการมีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบั
องคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนประกอบการในปัจจุบนั 
และมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตดว้ย (แสดงตามภาพท่ี 2) 

ภาพที ่2 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ จ าแนกตามองค์ประกอบของดัชนี 

 

 

 

 

 
 

 
 
ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557)  และธุรกิจ

ตนเองอยู่ท่ีระดบั 5.3 และ 29.4 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า (เดือนกนัยายน พ.ศ.
2557)  ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศปรับเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 32.7 แต่ดชันีความเช่ือมัน่ต่อ
ธุรกิจตนเอง ค่าดชันีปรับตวัลดลงอยู่ท่ีระดบั 27.6 สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะ
เศรษฐกิจประเทศทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  และมีความเช่ือมัน่ต่อ
ธุรกิจตนเองอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีทั้งในปัจจุบนั และคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ เน่ืองจากค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 
(รายละเอียดหนา้ 31) 

ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต จ าแนกตามตลาดเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มท่ีเนน้ตลาด
ภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) และ (2) กลุ่มท่ีเน้นตลาด
ต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั (เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2557) ของทั้งสองกลุ่มอยูท่ี่ระดบั 29.3 และ 40.1 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 
เดือนขา้งหน้า (เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557) กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ ค่าดชันีปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่ม
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ข้ึนอยูท่ี่ระดบั 31.1 และกลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ ค่าดชันีปรับเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 42.8 จากค่าดชันีสะทอ้น
ให้เห็นว่าผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินค้า ทั้ งผู ้ประกอบการท่ีมีการส่งออกสินค้าเป็นหลัก และ
ผูป้ระกอบการท่ีส่งออกสินคา้เพียงบางส่วน มีความเช่ือมัน่ต่อภาวะการณ์ทางธุรกิจในเดือนปัจจุบนัและ
คาดการณ์ 3 เดือนล่วงหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 ส าหรับกลุ่มท่ีเนน้
ตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่ได้แก่ สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืม รองลงมาไดแ้ก่สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน และสาขาการผลิตส่ิง
ทอและส่ิงถกั (รายละเอียดหนา้ 32) 

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ระดบัราคาน ้ ามนั
และค่าขนส่ง ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 
และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาลยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร (รายละเอียดหน้า 
34) 
 ดา้นขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการต่อรัฐบาล จากการส ารวจประจ าไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557 พบวา่
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่อยากให้ คสช. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้ง และสนบัสนุนการท างานของ คสช. และ
ตอ้งการให้กระตุน้เศรษฐกิจให้ดีข้ึน ส่งเสริมการตลาดและการส่งออก ลดอตัราภาษีและประกนัสังคมให้
ต ่าลง แก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น แก้ไขปัญหาเก่ียวกบันโยบายค่าจา้งแรงงาน ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและ
วสิาหกิจชุมชนใหม้ากข้ึน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเท่ียว (รายละเอียดหนา้ 37) 
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2. ข้อช้ีแจง การรายงานดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ 
 

ข้อช้ีแจง 
การรายงานดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ 

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

ข้ันตอนการจัดสร้างดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกจิ 

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

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

 MSSI < 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่สถานการณ์ดา้นนั้น ๆ มีสภาพแยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

 MSSI = 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ดา้นนั้น ๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรืออยูใ่นสภาพทรงตวั 

 MSSI > 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ดา้นนั้น ๆ มีสภาพดีข้ึนหรืออยูใ่นระดบัท่ีดี 

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

การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการ 
ส าหรับการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 
 มาก 3 
 ปานกลาง 2 
 นอ้ย 1 
 ไม่มี 0 

 คะแนนค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายตามเกณฑท่ี์แบ่งเป็นช่วง ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.06 – 3.00 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.05 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.76 – 1.50 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.00 – 0.75 หมายถึง ไม่มีผลกระทบ 
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3. สถานการณ์ทัว่ไปของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ ในไตรมาสที ่2/2557 

 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยรวมทรงตวัจากเดือนก่อน1 แมภ้าค
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการส่งออกขยายตวัตามการฟ้ืนตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ และ
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศท่ีมีความชดัเจนข้ึนในช่วงปลายเดือน อยา่งไรก็ตาม ครัวเรือนและ
ธุรกิจยงัคงระมดัระวงัการอุปโภคบริโภคจากภาระหน้ีสินอยูใ่นระดบัสูง และรายไดเ้กษตรกรลดลงมากจาก
ภาวะความแห้งแลง้และราคาขา้วท่ีลดลง แมท้างการจะเร่ิมทยอยจ่ายเงินโครงการรับจ าน าขา้วให้แก่ชาวนา 
รวมทั้งการท่องเท่ียวชะลอลงและผูป้ระกอบการยงัชะลอการลงทุนรอความชัดเจนของการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกิจ ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อตัราการวา่งงานอยู่ในระดบัต ่า อตัราเงิน
เฟ้อปรับสูงข้ึนเล็กนอ้ย เงินฝากและสินเช่ือชะลอตวั 

ดา้นการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2557 ค่อนขา้งทรงตวัจากเดือนเมษายน แต่หด
ตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน ร้อยละ 5.8 ตามการใชจ่้ายสินคา้คงทนปีก่อนท่ีเพิ่มมากเป็นส าคญั สะทอ้นจาก
เคร่ืองช้ีปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์นัง่ รถยนต์เพื่อการพาณิชย ์และรถจกัรยานยนต์ เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ชะลอการตดัสินใจซ้ือ เพราะมีความกงัวลใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจชะลอตวั ประกอบกบัสถาบนัการเงินมีความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน ยอดขายหมวดขายส่งขายปลีกและหมวดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริโภค ลดลง เน่ืองจากความกงัวลใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางการเมือง ภาระหน้ีครัวเรือนอยู่ในระดบัสูง 
และเกษตรกรมีรายได้ลดลงมาก แม้มีสัญญาณดีข้ึนจากการทยอยรับเงินจากโครงการรับจ าน าข้าว แต่
ผูบ้ริโภคยงัระมดัระวงัการใชจ่้าย ลดการบริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือย อยา่งไรก็ตาม สินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการอุปโภค
บริโภคยงัขยายตวั อย่างไรก็ดี สถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีความชดัเจนในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้ดชันี
ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคภาคเหนือปรับตวัดีข้ึนคร้ังแรกในรอบ 14 เดือน 

 ดา้นผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.6 ตามการผลิตซ่ึงตอบสนองความ
ตอ้งการในตลาดต่างประเทศ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่น และอาเซียน โดยเฉพาะการผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (ใชใ้นเคร่ืองมือส่ือสาร ยานยนต ์อุปกรณ์ส านกังาน และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า) เซรามิค เคร่ืองหนงั 
และรองเทา้ ส าหรับการผลิตเพื่อใชใ้นประเทศเพิ่มข้ึนจากวสัดุก่อสร้างตามความตอ้งการใชใ้นโครงการเดิม
ของภาครัฐ และการผลิตเคร่ืองด่ืมปรับดีข้ึนจากเดือนก่อน โดยส่วนหน่ึงเพื่อรองรับเทศกาลการแข่งขนั
ฟุตบอลโลก อยา่งไรก็ตาม การผลิตสินคา้เกษตรแปรรูปยงัลดลงตามผลผลิตขา้วนาปรังเป็นส าคญั 

ดา้นการลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2557 (เบ้ืองตน้) อยูใ่นระดบั 130.7 หดตวั
จากเดือนก่อนและระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 0.1 และ 4.5 ตามล าดบั เน่ืองจากผูป้ระกอบการชะลอการ
ลงทุนรอความชัดเจนของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจและแนวนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้เคร่ืองช้ีส าคญัลดลง 

                                                           
1ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ได้แก่ พื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล หดตวั ร้อยละ 6.6 ตามภาคอสังหาริมทรัพท์ท่ีลดความ
ร้อนแรงลง ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 0.5 เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างเดิม
โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ แต่ภาวะการก่อสร้างภาคเอกชนชะลอลง ปริมาณการจด
ทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย ์หดตวัร้อยละ 29.6 ในขณะท่ีขอ้มูลเบ้ืองตน้ มูลค่าน าเขา้เคร่ืองจกัรผ่านด่าน
ศุลกากรภาคเหนือ หดตวัร้อยละ 41.9 รายไดค้่าธรรมเนียมท่ีดิน ขยายตวัเล็กนอ้ย ร้อยละ 0.3 ในขณะท่ีการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ไดรั้บการอนุมติั 13 โครงการ มูลค่า 907.5 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในหมวด
เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรมูลค่า 825.0 ลา้นบาท เป็นส าคญั 

ดา้นการส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม ปี 2557 มีมูลค่าสูงถึง 468.1 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนร้อยละ 12.2 ตามการส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น โดยในกลุ่มอาเซียน ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินคา้ในกลุ่มอุปโภคบริโภค
ผา่นด่านชายแดนไปเมียนมาร์ ส่วนตลาดอ่ืน ๆ ขยายตวัตามการส่งออกสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน Smart phone, Tablet เป็นส าคญั 

การน าเขา้มีมูลค่า 29.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน ร้อยละ 6.9 ตามการ
น าเขา้วตัถุดิบและสินคา้ขั้นกลาง สินคา้ทุน เช่น วงจรรวม เพชรยงัไม่ไดเ้จียระไน ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และแผน่แกว้ส าหรับท าเลนส์ ส่วนการน าเขา้ผา่นด่านชายแดนขยายตวั ร้อยละ 13.1 เป็น 20.2 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ ตามการน าเขา้ โค กระบือมีชีวิต เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าด้วยไม ้และสินคา้เกษตรท่ีใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากเมียนมาร์ 

 ดา้นการท่องเท่ียวในเดือนพฤษภาคม 2557 การท่องเท่ียวภาคเหนือชะลอลงจากเดือนก่อนตาม
ฤดูกาล แต่ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อน การชะลอลงจากเดือนก่อนเพราะไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์ทางการเมือง ท าให้นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวเดินทางเข้ามาลดลง 
โดยเฉพาะชาวจีน สะทอ้นจากเคร่ืองช้ีส าคญั ไดแ้ก่ จ  านวนผูโ้ดยสารผา่นท่าอากาศยานเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.6 
ชะลอลงจากเดือนก่อนซ่ึงเพิม่ข้ึนร้อยละ 30.5 อตัราการเขา้พกัอยูท่ี่ร้อยละ 40.0 เทียบกบัเดือนก่อนหนา้อยูท่ี่
ร้อยละ 49.1 ส่วนห้องพกัมีราคาเฉล่ีย 1,297.6 บาทต่อคืน ทั้งน้ี การจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรม
และภตัตาคาร (สะทอ้นภาพธุรกิจเดือนเมษายน) ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 46.9 จากระยะเดียวกนัปีก่อน 

ดา้นการจา้งงาน ในเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 การจา้งงานโดยรวมของภาคเหนือลดลงตามการ
จา้งงานนอกภาคเกษตรกรรม ขณะท่ีการจา้งงานภาคเกษตรกลบัมาขยายตวั ดา้นอตัราการวา่งงานทรงตวัอยู่
ในระดบัต ่า การจา้งงาน ผูมี้งานท ามีจ านวน 6.4 ลา้นคน ลดลงร้อยละ 1.9 จากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการ
จา้งงานในภาคเกษตรกรรมลดลง ร้อยละ 4.3 สอดคลอ้งกบัผลผลิตในพืชส าคญัท่ีลดลง อยา่งไรก็ดี การจา้ง
งานนอกภาคการเกษตรขยายตวัร้อยละ 0.2 เพิ่มข้ึนในเกือบทุกภาคการผลิตส าคญัทั้งจากภาคบริการ ภาคการ
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ผลิต และภาคการคา้ โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.8, 3.2 และ 2.1 ตามล าดบั ขณะท่ีการจา้งงานในภาคก่อสร้าง
ลดลงท่ีร้อยละ 3.1 ตามภาวะอสังหาริมทรัพย ์

อตัราการวา่งงาน ใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัปีก่อนท่ีร้อยละ 0.7 มีผูว้า่งงานจ านวน 45,380 คน ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สายวชิาการ ในจ านวนผูว้า่งงานทั้งหมด ร้อยละ 52.1 เป็นผูไ้ม่เคยท างาน
มาก่อนท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานเป็นคร้ังแรก ส่วนผูเ้คยท างานมาก่อนส่วนใหญ่เคยท างานในภาคเกษตร เป็น
ส าคญั ส่วนภาคนอกเกษตรส่วนใหญ่เคยท างานในภาคการผลิตเป็นส าคญั 
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4. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคเหนือ 
 ตารางที ่1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจ าแนกตามสาขา

อุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ 

ดัชนีรวมภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 28.8 27.3 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 27.6 27.6 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 27.6 31.3 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 33.9 38.1 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 23.5 29.5 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 41.0 51.7 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 35.5 43.8 
8. สาขาการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ ์ 25.8 30.3 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล 31.5 34.2 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 30.1 34.7 

จากตารางท่ี 1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม พบว่าดชันีทุกสาขา
อุตสาหกรรมในปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 แสดงว่าผูป้ระกอบการในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่ว่า
ภาวการณ์ในทุก ๆ ดา้นจะมีสภาพแยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ เกือบ
ทุกสาขาอุตสาหกรรม มีการปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปัจจุบนัยกเวน้สาขาการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ี
ค่าดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และสาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก ท่ีค่าดัชนีคงท่ีอยู่ท่ีระดับเดิม อีกทั้ ง
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัมีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้
เห็นวา่สภาวการณ์ทางธุรกิจอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นภาวะซบเซา 

(1) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 28.8 และ
ดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยูท่ี่ระดบั 27.3 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจทั้ง
ในปัจจุบนัและในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  เน่ืองจากค่าดชันีความเช่ือมัน่ปรับตวัในทิศทางท่ี
ลดลงและอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 
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(2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก ดชันีความเช่ือมัน่ทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูท่ี่
ระดบั 27.6 เท่ากนั โดยค่าดชันีอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตส่ิง
ทอส่ิงถกั มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี   

(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 27.6 และดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 31.3 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs 
กลุ่มการผลิตเคร่ืองแต่งกาย มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ส าหรับการ
คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ี
ค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 
3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 (4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 33.9 และดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 38.1 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์จากไม ้มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ส าหรับการคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีมีแนวโนม้ปรับตวั
ในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่าดชันีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 (5) สาขาการผลติกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 23.5 
และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 29.5 แสดงให้เห็นวา่
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทาง
ธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ส าหรับการคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีมีแนวโนม้
ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่าดชันีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัต ่ากวา่ 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 (6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 41.0 และ
ดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 51.7 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีซ่ึงค่าดชันีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ส าหรับการคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือน
ขา้งหน้าดชันีมีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน และดัชนีความเช่ือมัน่อยู่ในระดับมากกว่า 50.0 ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีดี 

(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 35.5 และดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดับ 43.8 แสดงให้เห็นว่า
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ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะมีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ส าหรับการคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีมีแนวโนม้ปรับตวั
ในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า 
ผูป้ระกอบประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 (8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ และผลติภัณฑ์ ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 25.8 และดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดับ 30.3 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภณัฑ์ มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจใน
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ส าหรับการคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีมีแนวโนม้ปรับตวั
ในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า 
ผูป้ระกอบประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี  

 (9) สาขาการผลติเคร่ืองจักรกล ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 31.5 และดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 34.2 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs 
กลุ่มการผลิตเคร่ืองจกัรกล มีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี  ส าหรับการ
คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ี
ค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 
เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 (10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 30.1 และดชันีความเช่ือมัน่ 
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 34.7 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs 
กลุ่มการผลิตเคร่ืองเรือน มีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี  ส าหรับการ
คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ี
ค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบประเมินว่าสภาวการณ์ในอีก 
3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 
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ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม  

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม   
 ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์ 18.1 21.7 
 ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ ์ 

                 จากสัตวน์ ้า 
16.7 20.8 

 ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 21.5 24.6 
 ISIC 1514 การผลิตน ้ามนัจากพืชน ้ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจาก 

                  สัตว*์ 
8.3 8.3 

 ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 52.8 13.9 
 ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 35.4 37.3 
 ISIC 1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช 35.7 39.3 
 ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 30.6 33.3 
 ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 19.1 20.1 
 ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้าตาล* 8.3 8.3 
 ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีวุน้ 

                  เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
26.3 26.9 

 ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว ้
                 ในท่ีอ่ืน 

38.8 20.8 

 ISIC 1551 การกลัน่การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรา 
รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกั* 

8.3 8.3 

 ISIC 1552 การผลิตไวน์* 8.3 8.3 
 ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิต          

                  น ้าแร่บรรจุขวด 
22.6 33.3 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก   
 ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ 

                  ส่ิงทอ 
29.2 27.1 

 ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ** 25.0 25.0 
 ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 27.6 28.2 

(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   
 ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก 
                 ขนสัตว ์

27.6 31.3 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภัณฑ์จากไม้   
 ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้ 38.3 44.2 
 ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ือง 
                 ประกอบอาคาร 

31.7 31.7 

 ISIC 2029 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีท าจากไมร้วมทั้งการผลิต 
                 ส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน 

31.7 38.3 

(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
 ISIC 2101 การผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 23.1 28.7 
 ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแขง็ลูกฟกูและ 
                 การผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็* 

41.7 50.0 

 ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและ 
กระดาษแขง็* 

8.3 16.7 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(6) สาขาการผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์   
 ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ 

                  สารประกอบไนโตรเจน 
48.3 58.3 

 ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 44.0 57.1 
 ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 41.7 44.4 

 ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษา 
                 โรคและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสมุนไพร 

33.3 35.4 

 ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
                 ท่ีอ่ืน 

37.5 53.1 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ   
 ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงาน 
                 ก่อสร้าง 

29.6 35.2 

 ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 30.6 47.2 
 ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละ 
                 ปูนปลาสเตอร์ 

41.7 50.0 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ  และผลติภัณฑ์   
 ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 26.9 30.6 
 ISIC 2812 การผลิตถงัน ้าท่ีเก็บน ้าและภาชนะบรรจุท่ีท าจาก 

                 โลหะ* 
41.7 41.7 

 ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนโดยวธีิการตีการกด 
                 การตอกพิมพแ์ละการรีดในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการ 
                 ผสมโลหะผง* 

8.3 16.7 

 ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนิน 
                 การเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกลโดยไดรั้บ 
                 ค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการท าสัญญาจา้ง 

23.3 26.7 

 ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ือง 
                 โลหะทัว่ไป* 

41.7 50.0 

 ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดั 
                 ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

23.3 30.0 

(9) สาขาการผลติเคร่ืองจักรกล   
 ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนต ์
                 ท่ีใชก้บัอากาศยานยานยนตแ์ละรถจกัรยาน/ 
                 รถจกัรยานยนต์ 

22.9 25.0 

 ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 31.7 32.5 
 ISIC 2919 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** 41.7 50.0 
 ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม ้ 21.7 23.3 
 ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 41.7 50.0 
 ISIC 2929 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ 40.3 44.4 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน   
 ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 30.2 34.8 
 ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและ 
                  ของท่ีเก่ียวขอ้ง 

19.4 25.0 

 ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา** 41.7 50.0 
 ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 41.7 38.9 
 ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 19.4 27.8 

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

 MSSI > 50 MSSI ≤ 50 

MSSI 
ปรับตวั
เพิม่ขึน้ 

ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ  
                  สารประกอบไนโตรเจน 
ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 
ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3 กลุ่มย่อย) 

ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์
ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑจ์ากสัตวน์ ้ า 
ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 
ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 
ISIC 1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภณัฑจ์ากสตาร์ช 
ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 
ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 
ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี 
                 วุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิต 
                 น ้ าแร่บรรจุขวด 
ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก ขนสัตว ์
ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้
ISIC 2029 การผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อก    
                 ฟางและวสัดุถกัสาน 
ISIC 2101 การผลิตเยือ่กระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 
ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะที่ท  าจากกระดาษ** 
ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็* 
ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 
ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรคและ  
                  สมุนไพร 
ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง 
ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 
ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละปูนปลาสเตอร์ 
ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 
ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการผสม 
                 โลหะผง* 
ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนิน 
                  การเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ืองโลหะทัว่ไป* 
ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐอ่ื์นๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหันยกเวน้เคร่ืองยนต ์ท่ีใชก้บั 
                  อากาศยาน ยานยนตแ์ละ  รถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต ์
ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 
ISIC 2919 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** 
ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ 
ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 
ISIC 2929 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในงานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ 
ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง** 
ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา** 
ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 (36 กลุ่มย่อย) 

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

 MSSI > 50 MSSI ≤ 50 

MSSI 
ปรับตวัลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 
ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 
ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ ส่ิงทอ 
ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 
 
 
 
 
 

(4 กลุ่มย่อย) 

MSSIคงที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

ISIC 1514 การผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว*์ 
ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล** 
ISIC 1551 การกลัน่การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรา 
                  รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกั* 
ISIC 1552 การผลิตไวน์* 
ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ** 
ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร 
ISIC 2812 การผลิตถงัน ้ าท่ีเก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ* 
 

 (7 กลุ่มย่อย) 

 

 

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

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นมากกว่า 50.0 มีจ านวน 3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ
สารประกอบไนโตรเจน อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน และอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 36 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์
จากเน้ือสัตว ์อุตสาหกรรมการแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ์จากสัตวน์ ้ า อุตสาหกรรมการ
แปรรูปผลไมแ้ละผกั อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช อุตสาหกรรมการผลิตสตาร์ช

*หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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และผลิตภณัฑ์จากสตาร์ช อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์
ประเภทอบ อุตสาหกรรมการผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี วุน้เส้นและผลิตภณัฑ์อาหาร
ประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด 
อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้
เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก ขนสัตว ์อุตสาหกรรมการเล่ือยไมแ้ละการไสไม้ อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนท่ีท าจาก
ไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อก ฟางและวสัดุถกัสาน อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษ
แข็ง อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษ** อุตสาหกรรมการผลิต
ส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็* อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑ์ท่ีใชรั้กษาโรคและสมุนไพร อุตสาหกรรมการผลิต
เซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละปูนปลาสเตอร์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมี
โครงสร้างเป็นโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการผสมโลหะผง* 
อุตสาหกรรมการตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้ งการด าเนินการเก่ียวกับวิศวกรรมเคร่ืองกล 
อุตสาหกรรมการผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใช้งานด้วยมือและเคร่ืองโลหะทัว่ไป* อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองยนต์และเคร่ือง
กงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนต ์ท่ีใชก้บัอากาศยาน ยานยนตแ์ละ  รถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต ์อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาล์ว อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านทัว่ไปอ่ืนๆ** อุตสาหกรรมการ
ผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม้ อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธและกระสุน* อุตสาหกรรมการ
ผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานเฉพาะอย่างอ่ืนๆ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ือง
เพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง** อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองกีฬา** และอุตสาหกรรมการ
ผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

ไม่มีสาขาย่อยใดในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นมากกว่า 50.0  

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับที่ค่าความเช่ือมั่น
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากนม 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ อุตสาหกรรมการจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการ
ทอ ส่ิงทอ และอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นเกมและของเล่น 

ไม่มีสาขาย่อยใดในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ คงที่อยู่ที่ระดับเดิม ในระดับที่ค่า

ความเช่ือมั่นมากกว่า 50.0 
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สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ คงที่อยู่ที่ระดับเดิม ในระดับที่ค่าความ

เช่ือมั่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 7 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตว์

และไขมนัสัตว*์ อุตสาหกรรมการผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล** อุตสาหกรรมการกลัน่

การกลัน่ล าดบัส่วนและการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีไดจ้ากการหมกั* อุตสาหกรรมการ

ผลิตไวน์* อุตสาหกรรมการแต่งส าเร็จส่ิงทอ** อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใช้ในการก่อสร้างและ

เคร่ืองประกอบอาคาร และอุตสาหกรรมการผลิตถงัน ้าท่ีเก็บน ้าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ* 
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5.  ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบของปัจจัย
ก าหนดค่าดัชนีภาคการผลติของ SMEs  

ตารางที่ 4 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตาม
องคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 30.5 29.8  
 1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 30.4 29.7  
 1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0  
2.  ปริมาณการผลิต 33.6 32.2  
3.  สินคา้คงคลงั 33.5 32.1  
4.  ตน้ทุนการประกอบการ 3.7 18.9  
5.  ก าไรสุทธิ 30.3 29.4  
6.  การจา้งงาน 50.0 50.3  

จากตารางท่ี 4 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตาม
องคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิต ประกอบดว้ย (1) ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณ
การผลิต (3) สินคา้คงคลงั (4) ตน้ทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ (6) การจา้งงาน พบวา่ค่าดชันี
ความเช่ือมัน่ภาคการผลิตในปัจจุบนัเกือบทุกองค์ประกอบมีค่าดัชนีอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 แสดงว่า
ผูป้ระกอบการภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่วา่ภาวการณ์ทางธุรกิจในทุก ๆ องคป์ระกอบขา้งตน้อยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ดี โดยเฉพาะด้านตน้ทุนการประกอบการท่ีมีค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก คือ 3.7 สะทอ้นให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการประสบปัญหาด้านต้นทุนการประกอบการอย่างมาก และเม่ือเทียบกับดัชนีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ กบัดชันีความเช่ือมัน่ของเดือนปัจจุบนั พบวา่ดชันีส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ี
ลดลงและอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่วา่สภาวการณ์
ในช่วงเวลา 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ท่ีแยล่ง  

 (1) ยอดรับค าส่ังซ้ือ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 30.5 
ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยูท่ี่ระดบั 
29.8 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศเดือนปัจจุบนั อยู่ท่ีระดบั 30.4 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ 
ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัลดลงอยูท่ี่ระดบั 29.7 และดชันีความเช่ือมัน่ 
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ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 50.0 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า คงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมคือ 50.0 จากค่าดชันีสะทอ้นให้เห็นว่า ยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ และยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศของเดือนปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
เน่ืองจากค่าดชันีอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่หรือเท่ากบั 50.0 ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวมและยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศมีแนวโนม้ท่ีแยล่งเน่ืองจากดชันีปรับตวัลดลงและอยูใ่นระดบัท่ีต ่า
กวา่ 50.0 

 (2) ปริมาณการผลิต ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ปริมาณการผลิตเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 33.6 ดชันีความ
เช่ือมัน่ฯ ปริมาณการผลิต คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยูท่ี่ระดบั 32.2 แสดงให้เห็น
วา่ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ปริมาณการผลิตในปัจจุบนั และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 
อยูใ่นระดบัท่ีไมดี่ เน่ืองจากค่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงและอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0  

 (3) สินค้าคงคลงั ดชันีความเช่ือมัน่ฯสินคา้คงคลงัเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 33.5 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ 
สินค้าคงคลงั คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยู่ท่ีระดบั 32.1 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่สินคา้คงคลงัในปัจจุบนั และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่น
ระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงและอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0  

(4) ต้นทุนการประกอบการ ดชันีความเช่ือมัน่ฯตน้ทุนการประกอบการ เดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 3.7 
ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ตน้ทุนการประกอบการคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ค่าดชันียงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่าซ่ึงค่า
ดชันีอยู่ท่ีระดบั 18.9 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการ SMEs เช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการทั้งในเดือน
ปัจจุบนัและ ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีค่อนขา้งมากเน่ืองจากระดบัค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 มาก
และค่าดชันีต ่ากว่าปัจจยัอ่ืน ๆ สะทอ้นให้เห็นวา่ปัจจยัดา้นตน้ทุนการประกอบการเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ
ประกอบการ SMEs 

 (5) ก าไรสุทธิ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ก าไรสุทธิเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 30.3 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ก าไร
สุทธิ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยูท่ี่ระดบั 29.4 แสดงให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการ 
SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ก าไรสุทธิในปัจจุบนั และคาดการณ์ก าไรสุทธิในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงและอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0  

(6) การจ้างงาน ดชันีความเช่ือมัน่ฯการจา้งงานเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 50.0 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ 
การจา้งงาน คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 50.3 แสดงให้เห็น
วา่ ผูป้ระกอบการ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่การจา้งงานในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ีเน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่น
ระดบัท่ีเท่ากบั 50.0 และคาดการณ์การจา้งงานในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นได้
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ชดัเจนเน่ืองจากค่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัข้ึนเล็กน้อยอยูท่ี่ระดบั 50.3 แสดงวา่ภาวการณ์โดยรวมดา้นการ
จา้งงานในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีคงท่ี 

ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 29.9 24.9 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 29.9 24.9 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 31.8 26.7 
3. สินคา้คงคลงั 31.5 26.2 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 10.9 
5. ก าไรสุทธิ 29.5 24.8 
6. การจา้งงาน 50.0 50.3 
(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก 

  
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 18.4 21.1 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 18.4 21.1 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 39.5 39.5 
3. สินคา้คงคลงั 39.5 39.5 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 0.0 
5. ก าไรสุทธิ 18.4 18.4 
6. การจา้งงาน 50.0 47.4 
(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 23.2 23.2 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 23.2 23.2 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 23.2 36.7 
3. สินคา้คงคลงั 23.2 36.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 23.2 31.7 
5. ก าไรสุทธิ 23.2 36.7 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 38.3 36.7 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 38.3 36.7 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 38.3 36.7 
3. สินคา้คงคลงั 38.3 36.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 31.7 
5. ก าไรสุทธิ 38.3 36.7 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 22.7 22.7 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 22.7 22.7 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 22.7 22.7 
3. สินคา้คงคลงั 22.7 22.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 36.4 
5. ก าไรสุทธิ 22.7 22.7 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(6) สาขาการผลติเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม ี   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 46.9 61.5 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 46.9 61.5 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 51.0 63.5 
3. สินคา้คงคลงั 51.0 63.5 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 7.3 
5. ก าไรสุทธิ 46.9 61.5 
6. การจา้งงาน 50.0 53.1 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 32.6 45.7 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 32.6 45.7 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 58.7 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 58.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 6.5 
5. ก าไรสุทธิ 30.4 43.5 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ และผลติภัณฑ์   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 20.5 20.5 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 20.5 20.5 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) - - 
2. ปริมาณการผลิต 22.7 20.5 
3. สินคา้คงคลงั 25.0 25.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 15.9 45.5 
5. ก าไรสุทธิ 20.5 20.5 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(9) สาขาการผลติเคร่ืองจกัรกล   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 26.8 26.8 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 26.8 26.8 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 26.8 26.8 
3. สินคา้คงคลงั 26.8 26.8 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 32.1 50.0 
5. ก าไรสุทธิ 26.8 26.8 
6. การจา้งงาน 50.0 48.2 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 31.3 32.0 
    1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 30.7 31.3 
    1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 34.0 34.0 
3. สินคา้คงคลงั 34.0 34.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 0.0 27.3 
5. ก าไรสุทธิ 31.3 31.3 
6. การจา้งงาน 50.0 49.3 

จากตารางท่ี 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าแนกตาม
สาขาและองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย (1) ยอดรับ 
ค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต (3) สินคา้คงคลงั (4) ตน้ทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ     
(6) การจา้งงาน  

 (1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานใน
ปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 29.9, 31.8, 31.5, 0.0, 29.5 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้น
สินคา้คงคลงั และดา้นก าไรสุทธิโดยปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 24.9, 26.7, 26.2 และ 24.8 ตามล าดบั ส าหรับ
องค์ประกอบตน้ทุนการประกอบการค่าดัชนีอยู่ในระดบัท่ีต ่าสุดทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต 
ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมและดา้นก าไรสุทธิอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี ซ่ึงค่าดชันีต ่ากว่า 
50.0 

 (2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 
18.4, 39.5, 39.5, 0.0, 18.4 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ส่วนใหญ่
คงท่ีอยูท่ี่ระดบัเดิมไดแ้ก่ ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั และดา้นก าไรสุทธิ ส่วนดชันีดา้นการจา้ง
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งานมีแนวโนม้ปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 47.4 จากค่าดชันีคาดการณ์ท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 แสดงให้เห็น
ว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบด้านดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีในอีก 3 เดือนขา้งหน้า 
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบดา้นตน้ทุนประกอบการค่าดชันีอยู่ท่ีระดบัต ่าท่ีสุดคือ 0.0 จากค่าดชันีแสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการประสบปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 (3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณ 
การผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ด้านก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานในปัจจุบนัอยู่ท่ี
ระดบั 23.2, 23.2, 23.2, 23.2, 23.2 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ 
ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั และดา้นก าไรสุทธิโดย
ค่าดชันีปรับข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 36.7 เท่ากนั ส่วนดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมและดา้นการจา้งงานคงท่ีอยู่ท่ี
ระดบัเดิม ถึงแมค้่าดชันีคาดการณ์ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนแต่ค่าดชันียงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้  

(4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนั
อยูท่ี่ระดบั 38.3, 38.3, 38.3, 0.0, 38.3 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้
ส่วนใหญ่ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คง
คลัง และด้านก าไรสุทธิโดยปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 36.7 เท่ากัน ส าหรับองค์ประกอบต้นทุนการ
ประกอบการค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่าสุดทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต ส่งผลให้ความเช่ือมัน่
ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมและดา้นก าไรสุทธิอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ซ่ึงค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 

 (5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ด้านปริมาณการผลิต ด้านสินค้าคงคลัง ด้านต้นทุนประกอบการ ด้านก าไรสุทธิ และด้าน 
การจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 22.7, 22.7, 22.7, 0.0, 22.7 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าคงท่ีอยู่ท่ีระดับเดิมเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเวน้องค์ประกอบด้านตน้ทุน
ประกอบการ จากค่าดชันีส่วนใหญ่ทั้งในเดือนปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่า 
50.0 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ดี และตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (จากค่าดชันีแสดงให้
เห็นว่าผูป้ระกอบการกลุ่มการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษทุกรายตอบว่าประสบปัญหาด้าน
ตน้ทุนการประกอบการเพิ่มข้ึนเน่ืองจากค่าดชันีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.0) ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ด้านยอด
รับค าสั่งซ้ือโดยรวมและดา้นก าไรสุทธิอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ซ่ึงค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 
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 (6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานใน
ปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 46.9, 51.0, 51.0, 0.0, 46.9 และ 50.0 ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนทุกองคป์ระกอบ โดยค่าดชันีปรับข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 61.5, 63.5, 63.5, 7.3, 
61.5 และ 53.1 ตามล าดบั จากค่าดชันีคาดการณ์ท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัมากกวา่ 50.0 
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อดา้นดงักล่าวในอีก 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีดี อยา่งไรก็
ตามด้านต้นทุนประกอบการท่ีอยู่ในระดับต ่าท่ีสุดแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าต้นทุนการ
ประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวมและดา้นก าไรสุทธิของเดือนปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ซ่ึงค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 

(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนั
อยูท่ี่ระดบั 32.6, 50.0, 50.0, 0.0, 30.4 และ 50.0 ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้
ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเกือบทุกองคป์ระกอบโดยค่าดชันีปรับข้ึนมาอยูท่ี่ระดบั 45.7, 58.7, 58.7, 6.5 และ 
43.5 ตามล าดบั ส่วนดชันีดา้นการจา้งงานคงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิม จากค่าดชันีคาดการณ์ถึงแมจ้ะปรับตวัใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนแต่ค่าดชันีส่วนใหญ่ยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการยงัมีความ
เช่ือมัน่ต่อองคป์ระกอบในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี และค่าดชันีดา้นตน้ทุนประกอบการท่ีอยูใ่นระดบั
ต ่า แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 

(8) สาขาการผลติเหลก็ โลหะ และผลติภัณฑ์ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ป ริ ม าณก า รผ ลิ ต  ด้ า น สินค้ า ค ง ค ลั ง  ด้ า นต้น ทุนป ระกอบก า ร  ด้ า น ก า ไ ร สุ ท ธิ  แ ล ะ ด้ า น 
การจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 20.5, 22.7, 25.0, 15.9, 20.5 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าคงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมเกือบทุกองคป์ระกอบ ยกเวน้องค์ประกอบดา้นปริมาณการ
ผลิตและดา้นตน้ทุนประกอบการ จากค่าดชันีส่วนใหญ่ทั้งในเดือนปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้อยู่
ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ต่อองค์ประกอบในด้าน
ดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับองค์ประกอบตน้ทุนการประกอบการค่าดชันีของเดือนปัจจุบนัอยู่ใน
ระดบัท่ีค่อนขา้งต ่า แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญั
ในอนาคต ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมและดา้นก าไรสุทธิอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ซ่ึงค่า
ดชันีต ่ากวา่ 50.0 

(9) สาขาการผลิตเคร่ืองจักรกล ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 
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26.8, 26.8, 26.8, 32.1, 26.8 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้คงท่ีอยูท่ี่
ระดบัเดิมเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเวน้องค์ประกอบดา้นการจา้งงานและดา้นตน้ทุนประกอบการ จากค่า
ดชันีส่วนใหญ่ทั้งในเดือนปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้เห็น
ว่าผู ้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นต่อองค์ประกอบในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีไม่ดี ส่วน
องคป์ระกอบดา้นตน้ทุนประกอบการ ค่าดชันีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัท่ีต ่า แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ
เช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

(10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 
31.3, 34.0, 34.0, 0.0, 31.3 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าคงท่ีอยูท่ี่
ระดับเดิมเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นองค์ประกอบด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมและด้านต้นทุน
ประกอบการท่ีค่าดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยเพิ่มมาอยูท่ี่ระดบั 32.0 และ 27.3 ตามล าดบั ส่วนดา้น
การจา้งงานค่าดชันีปรับลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 49.3 จากค่าดชันีส่วนใหญ่ทั้งในเดือนปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า 50.0 สะท้อนให้เห็นว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นต่อ
องคป์ระกอบในดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนการประกอบการค่าดชันีอยู่
ในระดับท่ีต ่ าสุดทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์ แสดงให้เห็นว่าผู ้ประกอบการเช่ือมั่นว่าต้นทุนการ
ประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวมและดา้นก าไรสุทธิอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ซ่ึงค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 
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6. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติต่อภาวะเศรษฐกจิประเทศและธุรกจิตนเองของวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 
 ตารางที่ 6  ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจของตนเองของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ 
ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ภาวะเศรษฐกิจประเทศ 5.3 32.7 
2.  ธุรกิจตนเอง 29.4 27.6 

จากตารางท่ี 6 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและ
ธุรกิจของตนเอง พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบนั และธุรกิจตนเองอยูท่ี่ระดบั 5.3 
และ 29.4 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจประเทศปรับ
เพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 32.7 ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ต่อธุรกิจตนเองมีแนวโน้มปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดบั 27.6 
สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 
เดือนขา้งหนา้อยู่ในระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 และดชันีความเช่ือมัน่ต่อภาวะ
ธุรกิจตนเองอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ซ่ึงค่าดชันีอยู่ในระดบัต ่ากว่า 
50.0 และมีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง 
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7. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามการส่งออก 
 ตารางที่ 7 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามสาขา
และร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมี
การส่งออกน้อยกวา่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่   
ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) 

ดชันีสัดส่วนการส่งออกต่อยอดขาย 
ไตรมาสที ่2/2557 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดอืนข้างหน้า 

กลุ่มทีเ่น้นตลาดภายในประเทศ (การส่งออกไม่เกนิร้อยละ 50) 29.3 31.1 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 28.0 26.4 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 23.9 23.9 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 23.2 26.0 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 33.0 37.0 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 21.7 27.5 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 41.0 51.8 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 35.5 43.8 
8. สาขาการผลิตเหลก็ โลหะ และผลิตภณัฑ ์ 25.8 30.3 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล 30.8 66.0 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 28.7 33.6 
กลุ่มทีเ่น้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป) 40.1 42.8 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 37.5 38.2 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 41.7 41.7 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 43.5 50.0 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 41.7 47.2 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ* 41.7 50.0 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี* 41.7 50.0 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ** - - 
8. สาขาการผลิตเหลก็ โลหะ และผลิตภณัฑ*์* - - 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรกล 41.7 50.0 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 41.7 43.8 
*หมายเหต:ุ     จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ     ไม่มีจ านวนตัวอย่าง   
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 จากตารางท่ี 7 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตาม
สาขาและร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ (กลุ่มท่ี
มีการส่งออกนอ้ยกวา่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่
ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัของทั้งสองกลุ่มอยู่ท่ีระดบั 29.3 และ 40.1
ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 31.1 และ 42.8 ตามล าดบั 
จากค่าดชันีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้ทั้งผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้เป็น
หลกัและผูป้ระกอบการท่ีส่งออกสินคา้เพียงบางส่วนมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่น
ระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 ส าหรับค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า กลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศและกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ ค่าดชันีมีแนวโน้มปรับตวัใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามค่าดชันีคาดการณ์ยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมี
ความเช่ือมัน่วา่ภาวการณ์ทางธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่ดี 
 ส าหรับกลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สาขา
การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม รองลงมาได้แก่ สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย และสาขาการผลิต       
เคร่ืองเรือน 
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8. องค์ประกอบทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสที ่2/2557 

 ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 2/2557 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อ 
การด าเนินงานของกจิการ 

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

ปัจจุบัน แปลผล 
คาดการณ์  

3 เดอืน 
ข้างหน้า 

แปลผล 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 2.86 มาก 2.84 มาก 
2. ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 2.99 มาก 2.99 มาก 
3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 0.11 ไม่มี 0.11 ไม่มี 
4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 1.05 นอ้ย 1.06 นอ้ย 
5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 1.03 นอ้ย 1.04 นอ้ย 
6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 2.56 มาก 2.12 มาก 
7. การลดลงของความตอ้งการสินคา้และบริการ 2.03 ปานกลาง 1.90 ปานกลาง 
8. การแข่งขนัในตลาด 1.63 ปานกลาง 1.63 ปานกลาง 
9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 1.00 นอ้ย 1.00 นอ้ย 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 1.53 ปานกลาง 1.01 นอ้ย 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 2.53 มาก 2.22 มาก 

 จากตารางท่ี 8 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ของไตรมาสท่ี 2/2557 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง  
ราคาต้นทุนสินค้าและค่าแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง และ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัปานกลาง ได้แก่ การลดลงของความตอ้งการสินคา้และ
บริการ การแข่งขนัในตลาด และสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนัและสภาวะเศรษฐกิจโลก 
และคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 

ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลกระทบต่อกิจการหรือถ้ามีก็มีผลกระทบในระดับน้อยท่ีสุดได้แก่ อัตรา
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั 
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกิจการในปัจจุบนัของภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาส
ท่ี 2/2557 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของกจิการ 

ไตรมาสที ่2/2557 
มผีลกระทบต่อ 
อุตสาหกรรมใน

ระดบั 
ไม่ม ี

ม ี

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 0.0 0.2 13.8 86.0 มาก 
2. ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 0.0 0.0 1.0 99.0 มาก 
3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 89.3 10.7 0.0 0.0 ไม่มี 
4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 0.0 94.7 5.3 0.0 นอ้ย 
5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.0 96.7 3.3 0.0 นอ้ย 
6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 0.0 4.2 35.8 60.0 มาก 
7. การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ 0.0 20.3 56.0 23.7 ปานกลาง 
8. การแข่งขนัในตลาด 0.0 37.7 61.8 0.5 ปานกลาง 
9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 0.0 100.0 0.0 0.0 นอ้ย 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 0.8 46.5 51.5 1.2 ปานกลาง 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 0.0 1.8 43.2 55.0 มาก 

จากตารางท่ี 9 แสดงจ านวนร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนั ไตรมาสท่ี 2 /2557 ของภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม  

 ผลกระทบจากระดับราคาน ้ามันและค่าขนส่ง ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระดบัราคา
น ้ามนั และค่าขนส่ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ราคาตน้ทุน
สินคา้ และค่าแรง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนใน
ปัจจุบนั ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มีในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากอตัราเงินกู้ในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 
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ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ภาวะเศรษฐกิจในโลก
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และอ านาจซ้ือของประชาชนลดลงส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากการลดลงของความต้องการสินค้าและบริการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
วา่การลดลงของความตอ้งการสินคา้และบริการส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัปาน
กลาง 

ผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่การแข่งขนัในตลาด 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัปานกลาง 

ผลกระทบจากคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่คุณภาพ
ของบริการสาธารณูปโภคส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกิจการ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นวา่
ความขดัแยง้ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัปานกลาง 

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

 จากการส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัความตอ้งการการให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากภาครัฐบาล ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2557 พบว่า มีผูป้ระกอบจ านวน 529 รายท่ีให้
ขอ้เสนอแนะ หรือคิดเป็นร้อยละ 88.2 จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ซ่ึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ี
ตอ้งการใหรั้ฐบาลเขา้มาช่วยเหลือ และสนบัสนุน มีดงัน้ี 

ตารางที ่10 แสดงร้อยละของขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ความถี่ ร้อยละ 

1 อยากให ้คสช. ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้ง และสนบัสนุนการท างานของ คสช. 148 28.0 
2 กระตุน้เศรษฐกิจให้ดีข้ึน 103 19.5 
3 ส่งเสริมการตลาดและการส่งออก 50 9.5 
4 ลดอตัราภาษี และประกนัสังคมใหต้ ่าลง 45 8.5 
5 แกไ้ขปัญหาคอร์รัปชัน่ 41 7.8 
6 แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบันโยบายค่าจา้งแรงงาน 36 6.8 
7 ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนใหม้ากข้ึน 36 6.8 
8 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 32 6.0 

9 
แกไ้ขปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด การพนนั การคา้มนุษย ์และความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนใต ้

26 4.9 

10 คืนอ านาจใหก้บัประชาชนและจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่โดยเร็ซ 26 4.9 
11 อยากใหต้น้ทุนในการผลิตต ่าลง 21 4.0 
12 สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน 12 2.3 
13 พฒันาระบบการศึกษาและสนบัสนุนทุนการศึกษาใหก้บัเด็กท่ียากจน 11 2.1 
14 ควบคุมราคาสินคา้ต่าง ๆ ใหต้ ่าลง 9 1.7 
15 พฒันาระบบโลจิสติกของประเทศ 6 1.1 
16 ส่งเสริมทุกดา้นท่ีเก่ียวกบั AEC เช่น ภาษาองักฤษ และการพฒันาผูป้ระกอบการ 5 0.9 
17 มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและทัว่ถึง 3 0.6 
18 แกไ้ขปัญหาเร่ืองราคาน ้ามนั 1 0.2 
19 ยกเลิกบางหน่วยงานหรือระบบงานของราชการท่ีส้ินเปลืองงบประมาณ 1 0.2 

หมายเหต:ุ ผู้ประกอบการระบมุากกว่า 1 ค าตอบ 
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10. ข้อมูลสนับสนุนเพิม่เติม 

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

พืน้ที ่

อตัราค่าจ้าง  
1 ม.ค. 56 

ปรับเพิม่จาก 
(บาท/วนั) 

อตัราค่าจ้างขั้นต า่ (บาท/วนั) 

1 เม.ย.
2555 

1 ม.ค.
2546 

1 ม.ค.  
2556 

1 เม.ย. 
2555 

1 ม.ค.  
2554 

1 ม.ค. 
2553 

1 ม.ค. 
2551 

1 ม.ค. 
2550 

1 ม.ค. 
2549 

1 ม.ค. 
2548 

1 ม.ค. 
2547 

1 ม.ค. 
2546 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 ม.ค. 53 35.64 - 31.24 32.04 29.74 18.72 27.99 8.5 
2 ธ.ค. 53 36.64 - 31.34 32.84 30.54 19.52 29.79 8.5 
6 ม.ค. 54 38.64 - 31.84 34.34 30.94 20.12 29.99 8.5 
11 ธ.ค. 54 34.57 - 31.54 33.29 30.54 20.72 29.19 8.5 
5 ม.ค. 55 35.77 - 32.74 34.49 31.74 21.42 29.39 8.5 
2 ก.ค. 55 40.05 - 33.98 35.73 32.08 19.98 29.83 10.5 
7 ธ.ค. 55 43.25 - 34.88 37.33 31.88 21.38 29.79 10.5 
1 ม.ค. 56 43.75 46.25 35.38 37.83 32.38 21.68 29.79 10.5 
5 ก.พ. 56 44.85 47.35 36.48 38.93 33.48 22.28 29.79 10.5 
1 มี.ค. 56  - 48.75 37.88 40.33 34.88 23.18 29.99 10.5 
4 เม.ย. 56 - 46.65 36.98 39.43 34.48 22.88 29.99 10.5 

9 พ.ค. 56 - 44.75 35.08 37.53 32.58 21.78 29.99 10.5 

7 มิ.ย. 56 - 45.75 36.08 38.53 33.58 22.58 29.99 10.5 

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

1 ส.ค. 56 - 47.15 37.18 39.63 34.68 23.18 29.99 10.5 

13 ก.ย. 56 - 46.95 36.98 39.43 34.48 23.28 29.99 10.5 

20 ก.ย. 56 - 46.15 36.18 38.63 33.68 22.98 29.99 10.5 

22 ต.ค. 56 - 45.95 35.98 38.43 33.48 22.98 29.99 10.5 
17 พ.ย. 56 - 46.45 36.48 38.93 33.98 23.28 29.99 10.5 
21 ธ.ค. 56 - 47.45 37.48 39.93 34.98 23.88 29.99 10.5 
4 ม.ค. 57 - 48.45 38.48 40.93 35.98 24.58 29.99 10.5 
5 มี.ค. 57 - 48.55 38.58 41.03 36.08 24.68 29.99 10.5 

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

13 มิ.ย. 57 - 48.75 38.28 40.73 35.78 24.98 29.85 10.5 

เปลีย่นแปลง - 2.5 7.04 8.69 6.04 6.26 1.86 2 

ท่ีมา : บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหต:ุการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบราคาน า้มนั ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2553 กับวนัท่ี 13 มิถนุายน 2557 (บาท/ลิตร) 
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ภาพที ่3 อตัราแลกเปลี่ยนอ้างองิค่าเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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