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ค ำน ำ 
โครงการส ารวจ   “ข้อมูลภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ” เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ และส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีว ัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสถิติ               

ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์แนวโน้มภาวการณ์ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตส าหรับหน่วยงาน         

ท่ีเก ีย่วขอ้งและผูป้ระกอบการ 

 รายงานฉบับน้ีเป็นข้อมูลภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในส่วนภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ซ่ึงรายละเอียดถูกแบ่งเป็น 8 ส่วน ส่วนแรกคือบทสรุปผูบ้ริหาร 

ส่วนท่ี 2 คือวิธีการสร้างดชันีซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนการจดัสร้างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกจิ การค านวณ

และแปลความหมายค่าดัชนี ส่วนท่ี 3 คือ สถานการณ์ทั่วไปของเศรษฐกจิภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    

ส่วนท่ี 4 คือ ดัชนีความเช่ือมัน่ฯแยกตามองค์ประกอบของปัจจัยก  าหนดค่าดัชนี ส่วนท่ี 5 คือ ดัชนีความ

เช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกจิประเทศและธุรกจิตนเองของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม    

ส่วนท่ี 6 คือ ดัชนีความเช่ือมัน่ฯ แยกตามการส่งออก ส่วนท่ี 7 คือ ดัชนีความเช่ือมั่นฯ แยกตามสาขา

อุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนสุดทา้ยคือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกจิการใน

ภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 คณะผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานฉบบัน้ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ และเป็นประโยชน์

ต่อการส ารวจในคร้ังต่อไป 

 

 

ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ 

    (หัวหนา้โครงการ) 

         เมษายน 2557 
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ไตรมาสปัจจุบนั คาดการณ์ไตรมาสหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลติ 5 ไตรมาสย้อนหลงั 

ดชันีควำมเช่ือมัน่ภำคกำรผลิตของ SMEs ภมิูภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในไตรมำสท่ี 4 ปี 2556 

(Manufacturing Sector Sentiment Index: MSSI) 
 
 

1บทสรปุผ ูบ้ริหำร 

ดัชนีความเ ช่ือมั่นภาคการผลิตของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลา งและขนาดย่อม 

(SMEs)ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 4/2556  (MSSI) พบว่า ดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบัน
ปรับตวัลดลงจากไตรมาสกอ่นหนา้และอยูใ่นระดบัต ่ากว่าค่าฐาน(50) โดยปรับจากท่ีระดับ 41.6  ลดลงมาท่ี
ระดบั 38.2 เป็นผลมาจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของต้นทุนและมีก  าไรลดลงอย่างมากจากไตรมาสกอ่นหน้า  
ประกอบกบัเกดิวิกฤตการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่ตน้เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้ไตรมาส
ท่ี 4 หรือ ช่วง High season ท่ีเป็นทั้งช่วงเกบ็เก ีย่วผลผลิตและช่วงเทศกาลส าคญั(ออกพรรษาและปีใหม่)  ซบ
เซาอยา่งมาก  ประชาชนระมดัระวงัการใชจ่้ายและซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นเท่านั้น จึงมีผลท าให้ผลรวมของค่าดัชนี
ความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลง  ขณะท่ีค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ ปรับตวัลดลงจากไตรมาสกอ่น
หนา้และอยูใ่นระดบัต ่ากว่าค่าฐาน(50) เช่นเดียวกนั โดยปรับจากท่ีระดับ 47.9  ลดลงมาท่ีระดับ 43.0  ซ่ึง
แสดงถึงความไม่มัน่ใจต่อสถานการณ์ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต 5ไตรมาสยอ้นหลงั 
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หากพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัของภาคการผลิต โดยจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของ
ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า เกอืบทุกสาขาปรับตวัลดลงจากไตรมาสกอ่นหน้า ได้แก ่1) สาขาเคร่ือง
เรือน อยูท่ี่ระดบั 27.7 ลดลงอยา่งมากจากระดบั 54.8  2)สาขายางและพลาสติก อยู่ท่ีระดับ 34.7 ลดลงอย่าง
มากจากระดบั 57.9    3) สาขาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย อยูท่ี่ระดบั 45.2 ลดลงอย่างมากจากระดับ 54.8  4)สาขา
ไม ้อยูท่ี่ระดบั 43.3 ลดลงอยา่งมากจากระดบั 50.6   5)สาขาส่ิงทอ อยูท่ี่ระดบั 47.8 ลดลงอย่างมากจากระดับ 
55.4  6)สาขาเคมี อยูท่ี่ระดบั 34.4 ลดลงจากระดบั 37.6   7)สาขาเคร่ืองจกัร อยูท่ี่ระดับ 38.3 ลดลงจากระดับ 
41.7  8)สาขาอโลหะ อยูท่ี่ระดบั 36.6 ลดลงจากระดับ 39.2    และ9)สาขาโลหะ อยู่ท่ีระดับ 36.3 ลดลงจาก
ระดบั 37.5   ตามล าดบั  ยกเวน้สาขาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีค่าดัชนีปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีระดับ 36.6 เพ่ิมข้ึน
จากระดับ 30.8   เป็นผลมาจากช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่ก ินเล้ียงสังสรรค์  ส่งผลให้
อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมปรับตวัเพ่ิมข้ึน   

ในส่วนค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่า  เกอืบทุกสาขาปรับตัวลดลง
จากไตรมาสกอ่นหน้า   เน่ืองจากผู้ประกอบการ SMEs ยงัคงมีความกงัวลในเร่ืองต้นทุนสินค้าและ
สถานการณ์ทางการเมือง  ไดแ้ก ่สาขาเคร่ืองเรือน อยูท่ี่ระดบั 32.0 ลดลงอย่างมากจากระดับ 66.7  สาขายาง
และพลาสติก อยูท่ี่ระดับ 34.8 ลดลงอย่างมากจากระดับ 59.3  สาขาเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย อยู่ท่ีระดับ 44.2 
ลดลงอยา่งมากจากระดบั 62.0  สาขาเคมี อยูท่ี่ระดบั 42.5 ลดลงอย่างมากจากระดับ 58.0   สาขาส่ิงทอ อยู่ท่ี
ระดับ 48.1 ลดลงอย่างมากจากระดับ 61.1  สาขาอโลหะ อยู่ท่ีระดับ 43.7 ลดลงอย่างมากจากระดับ 50.9  
สาขาไม ้อยูท่ี่ระดบั 51.5  ลดลงอยา่งมากจากระดับ 59.6  สาขาเคร่ืองจักร อยู่ท่ีระดับ 47.2 ลดลงอย่างมาก
จากระดับ 51.5  สาขาโลหะ อยู่ท่ีระดับ 45.2 ค่อนข้างทรงตัวจากระดับ 45.3  ยกเว ้นสาขาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีค่าดชันีปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งมากจากไตรมาสกอ่นหนา้ อยูท่ี่ระดบั 41.1 เพ่ิมข้ึนจากระดบั 34.9    

ค่าดัชนีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมในปัจจุบัน พบว่า ค่าดัชนีปัจจุบัน
ปรับตวัลดลงอยา่งมากจากไตรมาสกอ่นหน้า โดยปรับจากท่ีระดับ 47.3 มาอยู่ท่ีระดับ 21.7 ในส่วนของค่า
ดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนีคาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากจากไตรมาสกอ่นหน้า
เช่นเดียวกนั โดยปรับจากท่ีระดบั 55.5 มาอยูท่ี่ระดบั 25.6  เป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองตั้ งแต่ช่วง
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 เกดิการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนต่อต้าน พ .ร.บ.นิรโทษกรรมของ
รัฐบาล  ต่อเน่ืองมาจนถึงเดือนธนัวาคม 2556 รัฐบาลประกาศยบุสภา เกดิความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเมือง  อีกทั้งสถานการณ์กท็วีความรุนแรงและเกดิความไม่สงบอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้ความเช่ือมัน่
ของผูป้ระกอบการ SMEs  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศลดลงอยา่งมาก  

ส่วนปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อกจิการทั้งปัจจุบนัและในอนาคตมากท่ีสุด คือ ปัจจยัทางด้านต้นทุนสินค้า
และค่าแรง  ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบสืบเน่ืองมาจากไตรมาสกอ่นหน้า  และปัจจัยทางการเมืองท่ีมี
ผลกระทบต่อกจิการในไตรมาสปัจจุบนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2 วิธีกำรสรำ้งดชันีควำมเช่ือมัน่ 

ดัชนีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Manufacturing Sector 
Sentiment Index: MSSI) ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน่โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพฒันา
ทางดา้นสถิติท่ีเก ีย่วขอ้งกบัความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และเพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์แนวโนม้ภาวการณ์ของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก ีย่วขอ้งและผูป้ระกอบการ 
 

2.1 ขัน้ตอนกำรจัดสรำ้งดชันีควำมเช่ือมัน่ 

การส ารวจความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตท าข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสุ่มตัวอย่างจากผูป้ระกอบการภาคการผลิตต่างๆ ใน 4 จังหวดัของภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน่ อุดรธานี นครราชสีมา และอุบลราชธานี)จ านวน 707 ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
เหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งประจ าประกอบด้วยสถานประกอบการในภาคการผลิต ประกอบด้วย 10 สาขา
หลกั คือ 1)การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม(อาหารและเคร่ืองด่ืม 2)การผลิตส่ิงทอและถัก(ส่ิงทอ)    
3)การผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมท้ังการตกแต่งและยอมสีขนสัตว์(เคร่ืองแต่งกาย) 4)การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเคร่ืองเรือนรวมท้ังการผลิตส่ิงของจากฟางและวัสดุถักอ่ืนๆ(ไม้ )5)การผลิตเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์เคมี(เคมี) 6)การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก(ยางและพลาสติก) 7)การผลิต

ภาพที่ 2 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศ 5 ไตรมาสยอ้นหลงั 
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ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ(อโลหะ) 8)การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ ( โลหะ)  9 )การผลิตเค ร่ืองจักรและอุปกรณ์ ซ่ึง มิได้ จัดประเภทไว้ในท่ี อ่ืน( เค ร่ืองจักร )                     
และ 10)การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ือ่ืน(เคร่ืองเรือน) เน่ืองจากจุดประสงค์
ของการส ารวจความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์
โดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบให้กระชบัเขา้ใจง่ายโดยครอบคลุมในประเด็นค าถาม
เก ีย่วกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อธุรกจิในการประมวลผลดัชนีความเช่ือมัน่ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบ    
ของธุรกจิดา้น (1) ก  าไร (2) ปริมาณการผลิต (3) ต้นทุนธุรกจิ (4) การจ้างงาน (5) สินค้าคงคลงั และ (6)   
ยอดรับค าสัง่ซ้ือสินคา้ และความคิดเห็นท่ีมีต่อเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมและเศรษฐกจิในสาขาธุรกจิ
ของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้ งปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะดีข้ึนและแย่ลงในธุรกจิซ่ึงความคิดเห็นเหล่าน้ีจะถูก
น าไปประกอบการวิเคราะห์ผลของดชันีความเช่ือมัน่ 
 

2.2 กำรค ำนวณและแปลควำมหมำยค่ำดชันี 

ผลการส ารวจแต่ละเดือนจะได้ดัชนี 2 ชุดคือ (1) ดัชนีในเดือนท่ีถาม ซ่ึงเรียกว่า ดัชนีเดือนปัจจุบัน    
(2) ดชันีการคาดการณ์ในอนาคตท่ีประเมินจาก เดือนท่ีถามซ่ึงเรียกว่า ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนี
ค านวณจากคะแนนท่ีให้ในแต่ละค าตอบ (คือแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ) โดยให้คะแนนสูงสุด
เท่ากบั 1.0 ส าหรับค าตอบ “สูงข้ึน/ ดีข้ึน/ เพ่ิมข้ึน” และให้คะแนน 0.5 และ 0 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และ    
“แยล่ง/ลดลง” ตามล าดบั การแปลความหมายท่ีได ้ค่าดชันีท่ีไดอ้าจมีค่า ต ่ากว่า 50, 50 หรือ สูงกว่า 50 ถา้ 
 

MSSI <50 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่
ว่าภาวะการณ์ดา้นนั้นๆ จะมีสภาพแยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

MSSI = 50 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่
ว่าภาวะการณ์ดา้นนั้นๆ จะไม่มีการเปล่ียนแปลง หรืออยูใ่นสภาพทรงตวั 

MSSI >50 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่
ว่าภาวะการณ์ดา้นนั้นๆ จะมีสภาพดีข้ึนหรืออยู่ในระดบัท่ีดี 

 

3สถำนกำรณ์ทัว่ไปของเศรษฐกิจภมิูภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ขนาดเศรษฐกจิของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Gross Regional Product : GRP) ปี 2554 มีมูลค่า
ประมาณ 1,114,945 ลา้นบาท หรือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.0 ของทั้ งประเทศ  ส่วนสาขาเศรษฐกจิ        
ท่ีส าคัญ ได้แก ่ สาขาเกษตรกรรมสัดส่วนร้อยละ 21.7  สาขาอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ 20.2                

การค านวณและแปลความหมายด้านต้นทุนน้ัน ด าเนินการให้คะแนนแบบผกผัน คือ ให้คะแนน

เท่ากับ 1.0 ส าหรับค าตอบ “ลดลง” ให้คะแนนเท่ากับ 0.5ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และให้คะแนนเท่ากับ 0 

ส าหรับ“สูงขึน้”  
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สาขาการศึกษาสดัส่วนร้อยละ 13.5  และสาขาคา้ส่ง ค้าปลีกสัดส่วนร้อยละ 10.6  ขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อหัว
ของประชากรอยู่ท่ี 48,549 บาท และมีพืชเศรษฐกจิท่ีส าคัญ ได้แก ่ ข้าว  มนัส าปะหลัง  อ้อยโรงงาน  
ขา้วโพดเล้ียงสตัวแ์ละยางพารา  โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเก ีย่วเน่ืองทางการเกษตร
เช่น โรงงานน ้ าตาล โรงสีข้าว เป็นต้น  นอกจากน้ียงัมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ เช่น อุตสาหกรรมผลิต
เคร่ืองด่ืม  อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และช้ินส่วนคอมพิวเตอร์  อุตสาหกรรม
แหอวน เป็นตน้  ธุรกจิของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs 
มีเพียงไม่ก ีป่ระเภทเท่านั้ นท่ีเป็นขนาดใหญ่  เช่น อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม          
Hard Disk Dive (HDD)   อุตสาหกรรมส่ิงทอและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น  โดยปัจ จุบัน                      
ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือมีสถานประกอบการทั้ งหมด 650,322 แห่ง  เป็นสถานประกอบการท่ีด าเนิน
กจิกรรมการขายปลีกสูงสุด ร้อยละ 35.2  รองลงมาเป็นสถานประกอบการ ท่ีด าเนินกจิกรรมการผลิต ร้อยละ 
27.7 สถานประกอบการท่ีด า เนินก ิจกรรมท่ีพักโรงแรม บริการอาห ารและเคร่ือง ด่ืม ร้อยละ 9.4             
สถานประกอบการท่ีด าเนินกจิกรรมการขายส่งและขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ร้อยละ 
8.0  สถานประกอบการท่ีด าเนินกจิกรรมบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 7.5 สถานประกอบการท่ีด าเนินการขนส่ง   
ทางบก สถานท่ีเกบ็สินคา้ ร้อยละ 6.8 สถานประกอบการท่ีด าเนินการขายส่ง ร้อยละ 2.3 สถานประกอบการ
ท่ีด าเนินกจิกรรมการกอ่สร้าง ร้อยละ 2.0 และอ่ืนๆ ร้อยละ 5.7 แรงงานของภูมิภาคกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาค
เกษตรกรรม ท่ีเหลือท างานนอกภาคเกษตรกรรม และส่วนใหญ่อยู่ในภาคขนส่ง ขายปลีก อุตสาหกรรมการ
ผลิต และการกอ่สร้างอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงสถานประกอบการส่วนใหญ่มีจ านวนคนงานอยู่ท่ี 1-15 คน  
ส่วนสถานประกอบการท่ีมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นในกจิการมีเพียงร้อยละ 1.6 ของ SMEs       
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและส่วนใหญ่ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 10-50   (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) 

สถานการณ์ทั่วไปของเศรษฐกิจ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 4   ปี 

2556 พบ ว่ า  ภ า ว ะ เ ศ รษฐกิจ ช ะ ลอตั ว  
เน่ืองจากผู้ประกอบการ มีความกงัวลต่อ
ต้น ทุ นกา รผ ลิต ท่ี สู ง ข้ึ นอ ย่า ง ต่ อ เ น่ือ ง  
ประกอบกบัประชาชนระมดัระวงัการใช้จ่าย
ม า ก ข้ึ น   ก า ร ล ง ทุ น ข อง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนกช็ะลอตัวลง  จากสภาพปัญหา
ทางการเมืองท่ีเกดิความรุนแรงและยืดเยื้อ  
ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้ออยูท่ี่ร้อยละ 2.4 ปรับตวัลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา  ร้อยละ 2.7  

ภาวะการลงทุนเม็ดเงินและโครงการลงทุนชะลอตัวจากไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อน โครงการท่ี
ได้รับการอนุมติัการส่งเสริมการลงทุน ไตรมาส 4  ปี 2556  มีทั้ งส้ิน 26 โครงการ เป็นเงินลงทุนจ านวน 
6,053.7 ลา้นบาท เกดิการจา้งงาน จ านวน  1,390 คนโดยเมด็เงินลงทุนปรับลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปี

ภาพที่ 3 แสดงอตัราเงินเฟ้อ 
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ภาพที่ 4 แสดงโครงการท่ีไดร้ับการลงทุน 
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 ครงการทีไ่ด้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทนุ

  เงินลงทุน  ล้านบาท    จ านวน ครงการ   ครงการ 

ที่มา :  ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคที่ 2

กอ่น ร้อยละ 34.0  ขณะท่ีจ านวนโครงการ
ลงทุนปรับลดลงจากไตรมาสเยวกนัของปี
กอ่นร้อยละ 53.9   ส่วนโครงการท่ีได้รับ
อนุมติัการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุด คือ 
กจิการผลิตซอฟต์แวร์  จงัหวดัท่ีมีโครงการ
ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมาก
ท่ี สุ ด  คื อ  นค ร ร า ช สีม า  จ า น ว น  10 

โครงการ รองลงมา คือ จังหว ัดขอนแกน่ 4 
โครงการและจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 3 โครงการ ตามล าดบั 

ภาคอุตสาหกรรม ดชันีอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาสที่ ผ่านมา  เป็นผล
มาจากการผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ลดลง เน่ืองจากโรงงานผลิตบางแห่งยงัมีสต็อกอยู่ใน
ระดบัสูงและอีกส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากยอดขายท่ีลดลงตามการปรับข้ึนราคาขายจากโครงสร้างภาษีใหม่  
ส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวลงตามความต้องการในตลาดต่างประเทศ  
อยา่งไรกดี็การผลิตอุตสาหกรรมน ้ าตาลยงัคงขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตามความต้องการใช้น ้ าตาลทรายเป็น
วตัถุดิบของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมภายในประเทศยงัมีอยูต่่อเน่ือง(ธนาคารแห่งประเทศไทย)  ขณะท่ีทิศทาง
ของอุตสาหกรรมระดบัประเทศกห็ดตวัเช่นเดียวกนั  โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือนกนัยายน 
ตุลาคมและพฤศจิกายน 2556 อยู่ท่ี 172.70 , 171.28 และ172.19  หดตัว ร้อยละ 2.9 4.0 และ10.6  เน่ืองจาก
การลดลงของการผลิตรถยนต์หลังส่งมอบในโครงการรถคันแรก  ประกอบกบัการ ลดลงในหลาย
อุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แก ่อาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง  เบียร์  ผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว์  Hard Disk 
Drive และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นเรือน (ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม)        

ราคาผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยเฉพาะพวกเน้ือสัตว์  ผัก

และผลไม้   ในส่วนของขา้วหอมมะลิ 100% 1 
กโิลกรัม (ตรามาบุญครอง) ราคาอยู่ท่ี ถุงละ 
43.5 บาท  ปรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมา
ร้อยละ 0.7 ส่วนเน้ือสัตว์อย่างเน้ือสุกร สัน
นอก ราคาอยู่ท่ีกโิลกรัมละ 140.8 บาท ปรับ
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี ผ่านมา  ร้อยละ 1.2  
ขณะท่ีไข่ไก ่ขนาดกลาง(เบอร์2) ราคาอยู่ท่ี
ฟองละ 3.8 บาท ปรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี
ผ่านมา   ร้อยละ 2.7 และในส่วนของผกัคะน้า

รายการ บาท  
Q4 
2555 

Q3 
2556 

Q4 
2556 

ขา้วหอมมะลิ 100% 1 กก. ตราบุญครอง 41.6 43.2 43.5 
เน้ือสุกร สันนอก 126.6 139.1 140.8 
ไข่ไก ่ขนาดกลาง เบอร์2 3.1 3.7 3.8 
ผกัคะน้าสด 46.2 32.8 33.9 
เงาะพนัธุ์โรงเรียน 35.5 29.5 34.7 
ที่มา : ส านักดชันีเศรษฐกจิการคา้ 
หมายเหตุ : ขอ้มูล Q4 2555 Q3 2556 และ Q4 2556 โดยเฉล่ีย 

ภาพที่ 5 แสดงราคาพืชผลทางการเกษตร 
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ภาพที่ 6  แสดงภาวะการจา้งงาน 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

Q4 2555 Q1 2556 Q2 2556 Q3 2556 Q4.2556

ความต้องการแรงงาน

ผู้สมัครงาน

การบรรจุงาน

ภาวะการจ้างงาน
หน่วย : คน

ทีม่า : ศูนย์ข่าวตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ : ข้อมูล Q4 2555 , Q1 2556 , Q2 2556 , Q3 2556 และQ4 2556  ดยเฉลีย่

สด ราคาอยู่ท่ีกโิลกรัมละ 33.9 บาท ปรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมาร้อยละ 3.4 และเงาะพนัธุ์โรงเรียน 
ราคาอยูท่ี่กโิลกรัมละ 34.7 บาท ปรับเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ีผ่านมา ร้อยละ 17.6 

ภาวะการค้าชายแดน  มูลค่าการค้าไทย-ลาวขยายตวัจากไตรมาสที่ผ่านมา  ขณะที่มูลค่าการค้าไทย-

กัมพูชาขยายตวัจากไตรมาสที่ผ่านมาเช่นเดยีวกัน  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการค้าชายแดนกบั 2 ประเทศ
คือ ลาวและกมัพูชา  ซ่ึงการคา้ชายแดนไทย-ลาว ไตรมาส 4 ปี 2556 มีมูลค่าการค้า 17,074.8 ลา้นบาท(โดย
เฉล่ียเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2556)  มีแนวโน้มขยายตัวจากไตรมาสท่ีผ่านมาทั้ งน าเข้าและส่งออก 
ขณะท่ีการคา้ชายแดนไทย-กมัพูชา ไตรมาส 4 ปี 2556 มีมูลค่าการคา้ 201.9 ลา้นบาท(โดยเฉล่ียเดือนตุลาคม
และพฤศจิกายน 2556, ธนาคารแห่งประเทศไทย)  ขยายตัวจากไตรมาสท่ีผ่านมาทั้ งน าเข้าและส่งออก
เช่นเดียวกนั 

ภาวะการจ้างงาน ความต้องการแรงงาน การบรรจุและผู้สมัครงานงานมีแนวโน้มลดลงจากไตรมาส

ที่ ผ่ า น ม า   ก า ร จ้ า ง ง า น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไตรมาส 4 ปี 2556 มี
ความต้องการแรงงาน จ านวน 5,000 คน  
ผูส้มคัรงาน จ านวน 7,017 คน การบรรจุงาน 
จ านวน 3,762 คน  เ ม่ือพิจารณาจากภาพ
ภาวะการจ้างงาน  กพ็บว่า  ความต้องการ
แรงงาน  การบรรจุงานและผู้สมัครงานมี
แนว โน้มลด ลง จ า กไต รมา ส ท่ี ผ่ า นม า  

เน่ืองจากการผู ้ประกอบการกงัวลการปรับข้ึน
ของราคาวตัถุดิบอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัจากปัญหาทางการเมืองจึงส่งผลให้การ
บรรจุงานและการจา้งงานลดลงจากไตรมาสท่ีผ่านมา   

 
 

4ดชันีควำมเช่ือมัน่ฯ แยกตำมองคป์ระกอบของปัจจยัก ำหนดคำ่ดชันี 

 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบของ
ปัจจยัก  าหนดค่าดชันีภาคการผลิตของ SMEs (ประกอบดว้ย ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวมปริมาณการผลิตสินค้า
คงคลงัต้นทุนการประกอบการก  าไรสุทธิ และการจ้างงาน) พบว่า องค์ประกอบดัชนีปัจจุบัน ปัจจัยด้าน
ปริมาณการผลิต  ตน้ทุน  และก  าไรสุทธิ ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสกอ่นหนา้  ส่วนปัจจัยด้านยอดค า
สัง่ซ้ือโดยรวม  สินคา้คงคลงัและการจา้งงานปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน  ขณะท่ีดัชนีคาดการณ์ฯ ปัจจัยด้านยอดค า
สัง่ซ้ือโดยรวม  ปริมาณการผลิต  สินคา้คงคลงั และก  าไรสุทธิ ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสกอ่นหน้า  
ส่วนปัจจยัดา้นตน้ทุนและการจา้งงานปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน (ภาพท่ี 7 และ 8) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) ยอดค าส่ังซื้อ ดยรวม ค่าดชันีความเช่ือมัน่ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ี 41.1 ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจากระดับท่ี 
37.7 ของไตรมาสกอ่นหนา้ เป็นผลมาจากยอดค าสั่งซ้ือต่างประเทศท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากเน่ืองจาก
เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของทั่วโลก  เกดิการจับจ่ายใช้สอยและส่งออกได้มากข้ึน  ขณะท่ียอดค าสั่งซ้ือใน
ประเทศกบัปรับตวัลดลงเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง  ประชาชนในประเทศระมดัระวงัการใช้จ่ายมาก
ข้ึน  ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 47.7 จากท่ีระดับ 51.0 
ในไตรมาสกอ่นหนา้ เป็นผลมาจากยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศท่ีคาดการณ์ปรับตวัลดลง  เน่ืองจากส่วนใหญ่
ประชาชนจะจบัจ่ายใชส้อยในช่วงปลายปีและชะลอการจบัจ่ายในช่วงตน้ปี  ประกอบกบัราคาต้นทุนสินค้าก ็
ยงัปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ  อีกทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองมีส่วนท าให้ดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ 
ลดลง  ขณะท่ียอดค าสัง่ซ้ือต่างประเทศปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจากไตรมาสกอ่นหนา้  

2) การผลิต ค่าดชันีความเช่ือมัน่ด้านปริมาณการผลิตไตรมาสปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 46.4 ปรับตัวลดลง
อยา่งมากจากระดบั 50.7 ของไตรมาสกอ่นหน้า    ในส่วนค่าดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนี
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ระดบั 52.0 ปรับตวัลดลงอยา่งมากจากระดับ 65.8 ของไตรมาสกอ่นหน้า  สาเหตุของการ
ปรับตัวลดลงเน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความกงัวลเก ีย่วกบัต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  ประกอบกบั
สถานการณ์ทางการเมือง ประชาชนจึงระมดัระวงัการใช้จ่ายมากข้ึน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการชะลอการผลิต
สินคา้ลง 

3) สินค้าคงคลัง ค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบันของสินค้าคงคลงัอยู่ท่ีระดับ 51.0 ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน
จากระดบัท่ี 48.4 ของไตรมาสกอ่นหนา้  ส่วนค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ อยูท่ี่ระดบั 50.3 ปรับตัวลดลง
อยา่งมากจากระดบั 55.4 ของไตรมาสกอ่นหนา้   

4) ต้นทุนการประกอบการ ค่าดชันีความเช่ือมัน่ในดา้นตน้ทุนการประกอบการปรับตัวลดลงอย่างมาก 
(ตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึน)จากไตรมาสกอ่นหนา้ โดยปรับตวัลดลงจากท่ีระดับ 19.3 มาอยู่ท่ีระดับ 16.9 ในไตรมาส
ปัจจุบนั  เน่ืองจากการปรับข้ึนของวตัถุดิบของสินค้า จากผลของการปรับข้ึนของแกส๊หุงต้ม ค่าขนส่งและ
ค่าแรง  ในส่วนค่าดชันีคาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ี 20.1 ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากจากระดับท่ี 
14.3 ของไตรมาสกอ่นหนา้ 

5) ก าไรสุทธิ ค่าดชันีความเช่ือมัน่ดา้นก  าไรสุทธิทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ฯปรับตัวลดลงอย่างมาก
จากไตรมาสกอ่นหนา้โดยดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับ 43.6 มาอยู่ท่ีระดับ 
30.8  ในส่วนค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับ 53.0 ในไตรมาสกอ่นหน้า 
มาท่ีระดับ 39.5 ในไตรมาสปัจจุบัน  เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านต้นทุนและแนวโน้มของยอดขายใน
ประเทศท่ีลดลง    

6) การจ้างงาน ค่าดัชนีความเช่ือมัน่ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนจากไตรมาสกอ่นหน้า ทั้ งในปัจจุบันและการ
คาดการณ์ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ี 50.3 ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจากระดับท่ี 48.8 และค่า
ดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ อยู่ในระดับท่ี 53.7 ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนจากระดับท่ี 50.0 เป็นผลมาจากการขาด
แคลนแรงงานฝีมือและแรงงานทัว่ไปของอุตสาหกรรม 3 สาขาท่ีส่งผลให้ค่าดัชนีฯปรับข้ึนทั้ งปัจจุบันและ
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คาดการณ์ ได้แก ่สาขาอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมการผลิตมนัส าปะหลงั  สาขาโลหะโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมโรงกลึง  และสาขาเคร่ืองจกัร  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั ไตรมาส 4 ปี 55 –ไตรมาส 4 ปี 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั ไตรมาส 4 ปี 55 –ไตรมาส 4 ปี 56 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ ไตรมาส 4 ปี 55 –ไตรมาส 4 ปี 56 
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5ดชันีควำมเช่ือมัน่ภำคกำรผลิตต่อภำวะเศรษฐกิจประเทศและธรุกิจตนเองของ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

ดัชนีความเช่ือมั่นของผู ้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือต่อภาวะเศรษฐกจิของประเทศ และธุรกจิตนเองในไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า ค่าดัชนี
ความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกจิในประเทศในปัจจุบนัและคาดการณ์ปรับตัวลดลงอย่างมาก  โดยดัชนีความ
เช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงจากระดบั 47.3 มาอยูท่ี่ระดบั 21.7  ในส่วนค่าดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ 
ปรับตวัลดลงจากระดบั 55.5 ในไตรมาสกอ่นหน้า มาท่ีระดับ 25.6 ในไตรมาสปัจจุบัน  ส่วนค่าดัชนีความ
เช่ือมัน่ภาวะธุรกจิของตนเองทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงอย่างมากจากไตร
มาสกอ่นหนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงจากระดับ 45.9 ในไตรมาสกอ่นหน้ามาอยู่ท่ี
ระดบั 38.1 ในส่วนค่าดชันีคาดการณ์ฯ ปรับตวัลดลงเช่นเดียวกนั โดยปรับตัวลดลงจากระดับ 56.1 ในไตร
มาสกอ่นหนา้มาท่ีระดบั 43.9 ในไตรมาสปัจจุบนั(ภาพท่ี 10) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 10 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกจิประเทศและธุรกจิตนเอง 
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การส่งออกไม่เกนิ 50 % การส่งออกมากกว่า 50 % ขึน้ไป 

6ดชันีควำมเช่ือมัน่ฯแยกตำมกำรสง่ออก 

เม่ือพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่ตามการส่งออกของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 4 ปี 
2556 พบว่าธุรกจิ SMEs  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ (การส่งออกไม่เกนิร้อยละ 50 
ของยอดขาย) มีค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดับ 38.1 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสกอ่นหน้าท่ีระดับ 
41.3 ในส่วนค่าดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงเช่นเดียวกนั โดยลดลงมาอยู่ท่ี
ระดบั 42.9 จากท่ีระดบั 47.6 ของไตรมาสกอ่นหนา้  ขณะท่ีผูป้ระกอบการท่ีเนน้ตลาดภายนอกประเทศ (การ
ส่งออกเกนิร้อยละ 50 ของยอดขาย) ซ่ึงมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ 1 ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น 
พบว่า มีค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบันอยู่ท่ีระดับ 53.0 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอ่นหน้าจากท่ีระดับ 
50.0  ส่วนค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ อยู่ท่ีระดับ 57.8 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสกอ่นหน้าท่ี
ระดบั 58.8  

ทั้งน้ีสาเหตุของการปรับตัวลดลงทั้ งค่าดัชนีปัจจุบันและคาดการณ์ของธุรกจิ SMEs ท่ีเน้นตลาด
ภายในประเทศ  เน่ืองมาจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ  ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกจิซบเซาในช่วง
ปลายปี  ประชาชนใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงัและมีแนวโนม้ต่อเน่ืองถึงไตรมาสหน้า  ส่งผลให้ดัชนีคาดการณ์
ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกนั  ส่วนสาเหตุของการปรับเพ่ิมข้ึนของค่าดัชนีปัจจุบันท่ีเน้นตลาดนอกประเทศ  
เน่ืองจากการขยายตัวของการค้าชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบ้านทั้ งลาวและกมัพูชา  ประกอบกบัภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญของไทย โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีสัญญาณการของการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยับวกต่อการส่งออกของไทยช่วงปลายปี  ส่วนดัชนีคาดการณ์ของ
ตลาดเนน้ตลาดส่งออกนอกประเทศชะลอตวัลงเลก็นอ้ย(ภาพท่ี 11)  

ภาพที่ 11 ดชันีความเช่ือมัน่ฯแยกตามการส่งออก 
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ภาพที่ 11 ดชันีความเช่ือมัน่ฯแยกตามการส่งออก (ต่อ) 

 

7ดชันีควำมเช่ือมัน่ฯแยกตำมสำขำอตุสำหกรรมในภมิูภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ดัชนีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของผู ้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)       
ในส่วนภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือแยกตามสาขาอุตสาหกรรมพบว่าค่าดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบัน
และคาดการณ์ของไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า มีเพียงสาขาอาหารและเคร่ืองดืมท่ีดัชนีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน และ 
อีก 9 สาขาปรับตวัลดลง 

รำยละเอียดดชันีควำมเช่ือมัน่ภำคกำรผลิตของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

แยกตำมสำขำอตุสำหกรรมในภมิูภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของไตรมำสท่ี 4/2556 มีดงัน้ี

(ดูค่าดัชนีฯ แต่ละประเภทย่อยอุตสาหกรรมได้ท่ีภาคผนวก) 
 
 

1) สำขำอำหำรและเครือ่งด่ืม 

 ดชันีความเช่ือมัน่สาขาอาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจุบนั และคาดการณ์ฯ ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบ
กบัไตรมาสกอ่นหนา้ โดยดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบันปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ีระดับ 36.8 จากท่ีระดับ 30.8 
ในไตรมาสกอ่นหนา้ ในส่วนดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั โดยข้ึนมาอยู่ท่ี
ระดบั 41.2 จากท่ีระดบั 34.9 ในไตรมาสกอ่นหนา้  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกจิการในสาขา
น้ี พบว่า ปัจจยัทางดา้นตน้ทุนสินคา้และค่าแรงยงัคงเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการมีความกงัวลมากท่ีสุดทั้ งใน
ปัจจุบนัและในอนาคต (ภาพท่ี 12) 
 

ในส่วนขององค์ประกอบย่อยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า  ดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบันทุก

องค์ประกอบปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจากไตรมาสกอ่นหน้า  เน่ืองจากช่วงปลายปีถือเป็นช่วงเทศกาลส าคัญ อาทิ 
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ออกพรรษา  เกบ็เก ีย่วผลผลิต เทศกาลปีใหม่  ซ่ึงเป็นช่วง High season ของกลุ่มอาหาร ประชาชนส่วนใหญ่

จะกนิเล้ียงสังสรรค์และเฉลิมฉลอง จึงส่งผลให้ค่าดัชนีความเช่ือมัน่ปรับเพ่ิมสูงข้ึน  ในส่วนดัชนีความ

เช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า  ค่าดัชนีองค์ประกอบย่อยเกอืบทุกด้านปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั  ยกเว ้น

องค์ประกอบยอ่ยในดา้นปริมาณการผลิตท่ีปรับตวัลดลงจากไตรมาสกอ่นหนา้  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯสาขาอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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2) สำขำส่ิงทอส่ิงถกั 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาส่ิงทอส่ิงถกัในปัจจุบนั และคาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
กอ่นหนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงมาอยา่งมากอยูท่ี่ระดับ 47.8 จากท่ีระดับ 55.4 ใน
ไตรมาสกอ่นหนา้ ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงอย่างมากมาอยู่ท่ีระดับ 
48.1 จากท่ีระดบั 61.1 ในไตรมาสกอ่นหนา้  สาเหตุท่ีค่าดชันีปรับตวัลดลงทั้งค่าดัชนีปัจจุบันและคาดการณ์  
เน่ืองจากผู้ประกอบการยงั มีความกงัวลในเร่ืองของต้นทุนการผลิต ท่ีส่งผลให้ก  าไรลดลง  เพราะ
ผูป้ระกอบการในสาขาน้ียงัตอ้งพ่ึงพาแรงงานเป็นหลกัในการผลิตสินค้า  ถึงแมว้่าจะมีการน าเคร่ืองจักรเข้า
มาทดแทน แต่กไ็ม่สามารถทดแทนแรงงานได้เต็มท่ีมากนัก  ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
กจิการ พบว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัคงมองว่าต้นทุนสินค้าและค่าแรง ยงัคงเป็นปัจจัยหลักท่ีมี
ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีสืบเน่ืองมาจากไตรมาสกอ่นหนา้ (ภาพท่ี 13) 

ในส่วนขององค์ประกอบย่อยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า ดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบัน
องค์ประกอบยอ่ยดา้นปริมาณการผลิต  สินค้าคงคลงั และก  าไรสุทธิในไตรมาสปัจจุบันปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสกอ่นหนา้ ยกเวน้องค์ประกอบยอ่ยในดา้นยอดค าสัง่ซ้ือ  ตน้ทุนและการจา้งงานท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสกอ่นหนา้  ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า  ค่าดัชนีด้านปริมาณการผลิต สินค้าคงคลงั  
ก  าไรสุทธิและการจา้งงานปรับตวัลดลง  ยกเวน้องค์ประกอบย่อยในด้านยอดค าสั่งซ้ือและต้นทุนท่ีปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอ่นหนา้  ทั้ งน้ีหากพิจารณาค่าดัชนีปัจจุบันและคาดการณ์ขององค์ประกอบย่อยด้าน
ตน้ทุนสินคา้ พบว่า ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี (ต ่ากว่า 50) แมจ้ะปรับเพ่ิมสูงข้ึน(ตน้ทุนลดลง)กต็าม  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 13 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 
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ภาพที่ 13 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั (ต่อ) 

 
 

3) สำขำเครือ่งแต่งกำย  

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาเคร่ืองแต่งกายในปัจจุบัน และคาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสกอ่นหนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงอยา่งมากมาอยูท่ี่ระดบั 45.2 จากท่ีระดับ 54.8 
ในไตรมาสกอ่นหน้า ในส่วนดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงอย่างมากมาอยู่ท่ี
ระดบั 44.2 จากท่ีระดบั 62.0 ในไตรมาสกอ่นหนา้  เน่ืองมาจากเกดิวิกฤตการณ์ทางการเมืองช่วงปลายปีและ
เกดิข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  เกดิภาวะเศรษฐกจิซบเซา  ส่งผลให้ประชาชนระมดัระวงัการใช้จ่ายมากข้ึน ซ้ือเส้ือผา้
ลดลงและจะซ้ือเฉพาะสินค้าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกจิการในสาขา
เคร่ืองแต่งกาย พบว่า ปัจจยัในดา้นสถานการณ์ทางการเมืองเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการมีความกงัวลมากท่ีสุด
ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต (ภาพท่ี 14) 

ในส่วนขององค์ประกอบย่อยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า ดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบันทุก
องค์ประกอบยอ่ยปรับตวัลดลงจากไตรมาสกอ่นหนา้  ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า  ค่าดัชนี
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เกอืบทุกองค์ประกอบย่อยปรับตัวลดลง  ยกเวน้องค์ประกอบย่อยในด้านต้นทุนท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสกอ่นหนา้แต่กย็งัอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี (ต ่ากว่า 50) แมจ้ะปรับเพ่ิมสูงข้ึน(ตน้ทุนลดลง)กต็าม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาเคร่ืองแต่งกาย 
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4) สำขำไม ้ 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาไมใ้นปัจจุบนั และคาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสกอ่นหน้า 
โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 43.3 จากท่ีระดับ 50.6 ในไตรมาสกอ่นหน้า 
ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯพบว่า ค่าดชันีปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 51.5 จากท่ีระดับ 59.6 ในไตร
มาสกอ่นหนา้  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาปัจจัยหลกัท่ีมีผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการทั้ งในปัจจุบัน
และการคาดการณ์ พบว่า สถานการณ์ทางการเมือง ตน้ทุนสินคา้ ภาวะเศรษฐกจิในประเทศ  การหดตัวของ
ความตอ้งการสินคา้ และการแข่งขนัในตลาดเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อกจิการ (ภาพท่ี 15)       

ในส่วนขององค์ประกอบยอ่ยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า องค์ประกอบย่อยของดัชนีความ
เช่ือมัน่ในปัจจุบนัเกอืบทุกปรับตวัลดลงจากไตรมาสกอ่นหนา้ ยกเวน้องค์ประกอบย่อยในด้านสินค้าคงคลงั
ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอ่นหน้า  ในส่วนดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ฯ พบว่า  ค่าดัชนีเกอืบทุก
องค์ประกอบยอ่ยปรับตวัลดลง  ยกเวน้องค์ประกอบย่อยในด้านต้นทุนท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอ่น
หนา้  สาเหตุของการปรับตวัลดลงของดชันีทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์เน่ืองมาจากเกดิการชะลอตัวของการ
กอ่สร้างทั้งท่ีพกัอาศยั รวมไปถึงโครงการต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาก
สภาวะเศรษฐกจิและการเมืองท่ีวิกฤตอยา่งต่อเน่ือง  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่15 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ ของสาขาไม ้ 
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ภาพที่15 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ ของสาขาไม ้(ต่อ) 
 

 
  

5) สำขำเคมี 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาเคมีในปัจจุบนั และคาดการณ์ฯ ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสกอ่นหน้า 
โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 34.4 จากท่ีระดับ 37.6 ในไตรมาสกอ่นหน้า 
ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯพบว่า ค่าดชันีปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดบั 42.5 จากท่ีระดับ 58.0 ในไตร
มาสกอ่นหน้า   ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกจิการในปัจจุบันพบว่าปัจจัยทางด้านต้นทุน
สินคา้และค่าแรง ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่งเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการมากท่ีสุดทั้ งในปัจจุบัน
และในอนาคต (ภาพท่ี16)  

ในส่วนขององค์ประกอบยอ่ยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า องค์ประกอบย่อยของดัชนีความ
เช่ือมัน่ในปัจจุบันด้านยอดค าสั่งซ้ือ ต้นทุนและก  าไรสุทธิปรับตัวลดลง  ยกเวน้องค์ประกอบย่อยในด้าน
ปริมาณการผลิต  สินคา้คงคลงัและการจ้างงานท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน  ในส่วนดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ 
พบว่า  ค่าดชันีทุกองค์ประกอบยอ่ยปรับตวัลดลง  เน่ืองจากช่วงปลายปีเป็นช่วงเกบ็เก ีย่วผลผลิตและช่วงต้น
ปี(คาดการณ์)เป็นช่วงท่ีมีการใชเ้คมีภณัฑท์างการเกษตรไม่มากนกั  ประกอบกบัรัฐบาลยงัไม่สามาถจ่ายเงิน
ให้กบัชาวนาในโครงการรับจ าน าขา้วได ้ จึงท าให้ชาวนาไม่มีเงินซ้ือเคมีภณัฑ์ทางการเกษตร  อีกทั้ งต้นทุน
สินคา้กป็รับสูงข้ึน  ส่งผลให้ยอดค าสัง่ซ้ือและก  าไรสุทธิปรับลดลงอยา่งมากทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์  
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ภาพที่ 16 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาเคมี  
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6) สำขำยำงและพลำสติก 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขายางและพลาสติกในปัจจุบนั และคาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสกอ่นหนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงอยา่งมากมาอยูท่ี่ระดบั 34.7 จากท่ีระดับ 57.9 
ในไตรมาสกอ่นหน้า ในส่วนดัชนีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯพบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงอย่างมากมาอยู่ท่ี
ระดบั 34.8 จากท่ีระดบั 59.3 ในไตรมาสกอ่นหนา้   ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกจิการทั้ งใน
ปัจจุบนัและคาดการณ์ฯ พบว่า ปัจจยัในดา้นตน้ทุนสินคา้และค่าแรง  ภาวะเศรษฐกจิในประเทศและอ านาจ
ซ้ือของประชาชนเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบกจิการมากท่ีสุด (ภาพท่ี 17) 

ในส่วนขององค์ประกอบยอ่ยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า องค์ประกอบย่อยของดัชนีความ
เช่ือมัน่ในปัจจุบนัทุกองค์ประกอบปรับตวัลดลง ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯ พบว่า  ค่าดัชนีเกอืบ
ทุกองค์ประกอบยอ่ยปรับตวัลดลง  ยกเวน้องค์ประกอบยอ่ยในดา้นการจา้งงานท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน  สาเหตุท่ีค่า
ดชันีปรับตวัลดลงทั้งปัจจุบันและคาดการณ์  เน่ืองจากการหดตัวของอ านาจซ้ือของประชาชนจากปัญหา
การเมืองและภาวะเศรษฐกจิของประเทศ  และหมดการส่งมอบโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล  ส่ง ผล
ให้ยอดรับค าสัง่ซ้ือจากโรงงานประกอบรถยนต์ภายในประเทศเพ่ือน าช้ินส่วนหรืออะไหล่รถยนต์ท่ีผลิตจาก
ยางส่งต่อไปยงัโรงงานประกอบรถยนต์ลดลง  สอดคล้องกบัจ านวนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง)ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในไตรมาส 4 ท่ีมีแนวโนม้ลดลงประมาณ 17% จากไตรมาสกอ่นหน้า  (กรมการขนส่ง
ทางบก) 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 17 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ ของสาขายางและพลาสติก 
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ภาพที่ 17 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ ของสาขายางและพลาสติก (ต่อ) 
 

 

7) สำขำอโลหะ 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาอโลหะทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
กอ่นหนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 36.6 จากท่ีระดับ 39.2 ในไตรมาส
กอ่นหนา้ ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯพบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 43.7 จากท่ีระดับ 
50.9 ในไตรมาสกอ่นหนา้  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อกจิการทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์ฯ 
พบว่า ปัจจยัในดา้นตน้ทุนสินคา้และค่าแรง ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง    การแข่งขันในตลาด  และการหดตัว
ของความตอ้งการสินคา้เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในสาขาน้ีมากท่ีสุด(ภาพท่ี 18)  

ในส่วนขององค์ประกอบยอ่ยของดชันีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า องค์ประกอบย่อยในปัจจุบันด้าน
ยอดค าสัง่ซ้ือ  ตน้ทุน  และก  าไรสุทธิปรับตวัลดดง ยกเวน้องค์ประกอบยอ่ยในดา้นปริมาณการผลิต สินค้าคง
คลังและการจ้างงานท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน  ในส่วนดัชนีคาดการณ์ฯ พบว่า  องค์ประกอบย่อยเก ือบทุก
องค์ประกอบปรับตัวลดลง มีเพียงองค์ประกอบย่อยในด้านต้นทุนเท่านั้นท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน(ต้นทุนลดลง)  
สาเหตุท่ีค่าดชันีทั้งปัจจุบนัและคาดการณ์ปรับตวัลดลง เน่ืองจากธุรกจิสาขาน้ีจะมีแนวโนม้เติบโตตามธุรกจิ
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การกอ่สร้าง ซ่ึงช่วง High season ของธุรกจิ คือ ฤดูร้อน ประมาณไตรมาสท่ี 2 ประกอบกบัปัญหาทางการ
เมืองและเศรษฐกจิ ส่งผลให้การกอ่สร้างเกดิการชะลอตวัลงอย่างมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการชะลอตัวลงของ
จ านวนโครงการท่ีไดร้ับอนุมติัส่งเสริมการลงทุนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในไตรมาสท่ี 4  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาอโลหะ    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 

23 | P a g e  

48.7 44.4 47.7 
37.5 36.3 

58.9 
52.0 48.1 45.3 45.2 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

Q4/55 Q1/56 Q2/56 Q3/56 Q4/56 

ดชันีรวมสาขา ลหะ 

ดชันีปัจจุบนั ดชันีคาดการณ์ 

8) สำขำโลหะ 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาโลหะทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ฯ ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสกอ่น
หนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงมาอยูท่ี่ระดับ 36.3 จากท่ีระดับ 37.5 ในไตรมาสกอ่น
หนา้ ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯพบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 45.2 จากท่ีระดับ 45.3 
ในไตรมาสกอ่นหนา้  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกจิการทั้ งในปัจจุบันและการคาดการณ์ฯ 
พบว่า ปัจจยัทางดา้นตน้ทุนสินคา้และค่าแรง ภาวะเศรษฐกจิในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน  การ
หดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ และการแข่งขนัในตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
ในสาขาน้ีมากท่ีสุด(ภาพท่ี 19) 

ในส่วนขององค์ประกอบยอ่ยของดชันีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า องค์ประกอบย่อยเกอืบทุกด้านใน
ดชันีปัจจุบนัปรับตวัลดลง มีเพียงองค์ประกอบย่อยในด้านต้นทุนและการจ้างงานท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน ใน
ส่วนดัชนีคาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดัชนีองค์ประกอบย่อยด้านยอดค าสั่งซ้ือและก  าไรสุทธิปรับตัวลดลง  
องค์ประกอบยอ่ยดา้นการปริมาณการผลิตเท่าเดิม  และดา้นองค์ประกอบย่อยด้านสินค้าคงคลงั ต้นทุน การ
จ้างงานปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สาเหตุท่ีท าให้ค่าดัชนีปรับตัวลดลงทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์เน่ืองจาก
เกษตรกรขาดความเช่ือมัน่ต่อโครงการรับจ าน าข้าว จึงท าให้เกษตรกรชะลอการซ้ือเคร่ืองมือ/ว ัสดุทาง
การเกษตรเพ่ือขยายพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก  ขณะท่ีสาเหตุท่ีค่าดัชนีขององค์ประกอบย่อยทั้ งปัจจุบันและ
คาดการณ์ด้านการจ้างงานปรับตัวเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากธุรกจิสาขาน้ีขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงทั้ งใน
ปัจจุบนัและอนาคต  โดยเป็นการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือเป็นส่วนใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาโลหะ  
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ภาพที่ 19 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาโลหะ (ต่อ) 

 
 

9) สำขำเครือ่งจกัร 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาเคร่ืองจกัรทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ฯ ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
กอ่นหนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 37.2 จากท่ีระดับ 41.7 ในไตรมาส
กอ่นหนา้ ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯพบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 46.1 จากท่ีระดับ 
51.5 ในไตรมาสกอ่นหนา้  ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีความเช่ือมัน่ทั้ งในปัจจุบันและ
คาดการณ์ฯ พบว่า ปัจจยัทางดา้นต้นทุนสินค้าและค่าแรง ยงัคงเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
มากท่ีสุด (ภาพท่ี 20) 

ในส่วนขององค์ประกอบยอ่ยของดชันีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านยอดค าสั่งซ้ือ 
ปริมาณการผลิต และก  าไรสุทธิของดัชนีปัจจุบันและคาดการณ์ปรับตัวลดลง ยกเวน้องค์ประกอบย่อยใน
ด้านสินค้าคงคลงั  ต้นทุน และการจ้างงานท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน  สาเหตุท่ีท าให้ค่าดัชนีปรับตัวลดลงทั้ งใน
ปัจจุบนัและคาดการณ์เน่ืองจากช่วงน้ีเกดิปัญหาทางการเมืองและเกดิภาวะเศรษฐกจิซบเซาท าให้ประชาชน
ระมดัระวงัการใช้จ่ายมากข้ึน ส่งผลให้การซ่อมแซมเคร่ืองจักรท่ีเก ีย่วข้องกบัเกษตรกรรมลดลง  อีกทั้ ง
ตน้ทุนสินคา้ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  จึงส่งผลให้ยอดค าสัง่ซ้ือและก  าไรสุทธิลดลงอย่างมาก ในส่วนของ
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ดา้นการจา้งงาน พบว่า สาขาน้ียงัขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝีมือ  จึงส่งผลให้ค่าดัชนีด้านการ
จา้งงานปรับเพ่ิมข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาเคร่ืองจกัร 
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10) สำขำเครือ่งเรอืน 

ดชันีความเช่ือมัน่สาขาเคร่ืองเรือนทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ฯ ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
กอ่นหนา้ โดยค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัปรับตวัลดลงอยา่งมากมาอยูท่ี่ระดับ 27.7 จากท่ีระดับ 54.8 ใน
ไตรมาสกอ่นหนา้ ในส่วนดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ฯพบว่า ค่าดชันีปรับตวัลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 32.0 จากท่ี
ระดับ 66.7 ในไตรมาสกอ่นหน้า  ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยถึงท่ีมีผลกระทบต่อดัชนีความเช่ือมัน่ทั้ งใน
ปัจจุบนัและคาดการณ์ฯ พบว่า การแข่งขนัในตลาดยงัคงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการในสาขาน้ี
มากท่ีสุดซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีสืบเน่ืองมาจากไตรมาสกอ่นหนา้ (ภาพท่ี 21) 

ในส่วนขององค์ประกอบย่อยของดัชนีไตรมาสท่ี 4/2556 พบว่าองค์ประกอบย่อยส่วนใหญ่ของ
ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัเกอืบทุกองค์ประย่อยท่ีปรับตัวลดลง ยกเวน้องค์ประกอบย่อยในด้านการจ้าง
งานท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน  ในส่วนดชันีคาดการณ์ฯ พบว่า ค่าดชันีองค์ประกอบยอ่ยทุกดา้นปรับตัวลดลง  สาเหตุ
ท่ีท าให้ค่าดชันีปรับตวัลดลงทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิและปัญหาทางการเมือง 
รวมไปถึงการแข่งขนัในตลาดของธุรกจิสาขาน้ีท่ีรุนแรงมากข้ึน(คู่แข่งมีมากข้ึน)  อีกทั้ งการชะลอตัวของ
โครงการอสังหาริมทรัพยข์องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะโครงการท่ีเก ีย่วกบัพาณิชยกรรม  ซ่ึง
ส่งผลดา้นลบต่อธุรกจิสาขาน้ีโดยตรง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 21 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาเคร่ืองเรือน 
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ภาพที่ 21 แสดงค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯของสาขาเคร่ืองเรือน (ต่อ) 
 

 

8 ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในภำคกำรผลิตของวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดยอ่ม ภมิูภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต
ทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนของไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 โดยมีเกณฑ์พิจารณาปัจจัยท่ีมีผลกระทบ       
ต่อกจิการ ดงัน้ี 
 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกจิการอยา่งมีนยัยะทั้งในปัจจุบนั และคาดการณ์ฯ โดยมีเกณฑ์พิจารณาจาก
แบบสอบถาม โดยให้คะแนนสูงสุดเท่ากบั 3.0 ส าหรับค าตอบของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกจิการในระดับ 
“มาก” และให้คะแนน 2.0 1.0 และ 0 ตามล าดบั ส าหรับค าตอบของปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกจิการในระดับ 
“ปานกลาง” ระดบั “นอ้ย” และ “ไม่มีผลกระทบ” ตามล าดบั หากมีค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วง 
 
 

คะแนน แสดงว่า 

0 – 0.75 ปัจจยัท่ีพิจารณาไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัยะ  
0.76 – 1.50 ปัจจยัท่ีพิจารณามีผลกระทบอยา่งมีนยัยะในระดบันอ้ย  
1.51 – 2.05 ปัจจยัท่ีพิจารณามีผลกระทบอยา่งมีนยัยะในระดบัปานกลาง 
2.06 – 3.00 ปัจจยัท่ีพิจารณามีผลกระทบอยา่งมีนยัยะในระดบัมาก 

 
 

ผลการค านวณเฉล่ียพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกจิในปัจจุบันท่ีมีนัยยะในระดับมาก คือ ต้นทุน
ค่าสินค้าและค่าแรง ระดบัปานกลาง คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน การแข่งขัน
ในตลาด ราคาน ้ามันและค่าขนส่ง  การหดตัวของความต้องการสินค้าและสถานการณ์ทางการเมือง  

ตามล าดบั ระดบัน้อย คือ คุณภาพบริการสาธารณูปโภค และมาตรการต่างๆของรัฐบาล  ตามล าดบั   
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ส่วนผลการค านวณเฉล่ียพบว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อธุรกจิอนาคตท่ีมีนัยยะในระดับมาก คือ 
ต้นทุนค่าสินค้าและค่าแรง ระดบัปานกลาง คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน การ
แข่งขันในตลาด ราคาน ้ามันและค่าขนส่ง  การหดตัวของความต้องการสินค้าและคุณภาพของบริการ

สาธารณูปโภค ตามล าดบั ระดบัน้อย คือ สถานการณ์ทางการเมืองและมาตรการต่างๆของรัฐบาล  ตามล าดบั   
ขณะท่ีปัจจัยท่ีไม่มีผลกระทบต่อธุรกจิทั้ งปัจจุบันและอนาคต คือ สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้  และอัตราแลกเปลี่ยน   จากค่าคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเนน้ตลาดภายในประเทศเป็นหลกั และมีส่งออกตลาดต่างประเทศบ้างแต่มีปริมาณท่ี
ไม่มากนกั ส่วนค่าคะแนนและการแปลผลของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมมีรายละเอียด ดงัน้ี(ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 

ดชันี 

ไตรมาสที ่4/2556 10-11  การผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 13.   การผลติส่ิงทอ 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 
ปัจจุบนั 

คาดการณ์ 3 เดอืน
ข้างหน้า 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล 

ระดับราคาน ้ามันและค่าขนส่ง  1.87 มีผลปานกลาง 1.95 มีผลปานกลาง 1.94 มีผลปานกลาง 2.02 มีผลปานกลาง 1.36 มีผลนอ้ย 1.47 มีผลนอ้ย 

ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน 2.14 มีผลมาก 2.18 มีผลมาก 2.21 มีผลมาก 2.25 มีผลมาก 2.06 มีผลมาก 2.17 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.31 ไม่มีผล 0.35 ไม่มีผล 0.31 ไม่มีผล 0.35 ไม่มีผล 0.14 ไม่มีผล 0.21 ไม่มีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.46 ไม่มีผล 0.52 ไม่มีผล 0.37 ไม่มีผล 0.43 ไม่มีผล 0.30 ไม่มีผล 0.38 ไม่มีผล 

สภาวะเศรษฐกิจ ลก 0.50 ไม่มีผล 0.53 ไม่มีผล 0.40 ไม่มีผล 0.44 ไม่มีผล 0.29 ไม่มีผล 0.34 ไม่มีผล 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซื้อของประชาชน 1.94 มีผลปานกลาง 1.99 มีผลปานกลาง 1.99 มีผลปานกลาง 2.05 มีผลปานกลาง 1.72 มีผลปานกลาง 1.81 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ 1.84 มีผลปานกลาง 1.90 มีผลปานกลาง 1.82 มีผลปานกลาง 1.89 มีผลปานกลาง 1.78 มีผลปานกลาง 1.80 มีผลปานกลาง 

การแข่งขันในตลาด 1.93 มีผลปานกลาง 1.96 มีผลปานกลาง 2.01 มีผลปานกลาง 2.05 มีผลปานกลาง 1.51 มีผลปานกลาง 1.59 มีผลปานกลาง 

คุณภาพของบริการสาธารณูป ภค 1.49 มีผลนอ้ย 1.52 มีผลปานกลาง 1.68 มีผลปานกลาง 1.72 มีผลปานกลาง 0.91 มีผลนอ้ย 0.94 มีผลนอ้ย 

สถานการณ์ทางการเมืองที่มีต่อกิจการ 1.52 มีผลปานกลาง 1.50 มีผลนอ้ย 1.34 มีผลนอ้ย 1.31 มีผลนอ้ย 1.80 มีผลปานกลาง 1.82 มีผลปานกลาง 

มาตรการในด้านต่างๆของรัฐบาลต่อกิจการ 1.33 มีผลนอ้ย 1.34 มีผลนอ้ย 1.26 มีผลนอ้ย 1.25 มีผลนอ้ย 1.60 มีผลปานกลาง 1.64 มีผลปานกลาง 
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ตารางที่ 1 แสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ต่อ) 
 

ดชันี 

14.   การผลติเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและ
ย้อมสีขนสัตว์ 

16.  การผลติไม้ ผลติภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก 
ยกเว้นเคร่ืองเรือนรวมทั้งการผลติส่ิงของจากฟาง

และวสัดุถักอืน่ ๆ 
20.  การผลติเคมภีัณฑ์และผลติภัณฑ์เคม ี

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 
ปัจจุบนั 

คาดการณ์ 3 เดอืน
ข้างหน้า 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล 

ระดับราคาน ้ามันและค่าขนส่ง  1.48 มีผลนอ้ย 1.52 มีผลปานกลาง 1.50 มีผลนอ้ย 1.78 มีผลปานกลาง 2.32 มีผลมาก 2.36 มีผลมาก 

ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน 1.48 มีผลนอ้ย 1.55 มีผลปานกลาง 1.71 มีผลปานกลาง 1.84 มีผลปานกลาง 2.43 มีผลมาก 2.46 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.13 ไม่มีผล 0.19 ไม่มีผล 0.40 ไม่มีผล 0.40 ไม่มีผล 0.50 ไม่มีผล 0.56 ไม่มีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.29 ไม่มีผล 0.32 ไม่มีผล 0.76 มีผลนอ้ย 0.82 มีผลนอ้ย 0.61 ไม่มีผล 0.61 ไม่มีผล 

สภาวะเศรษฐกิจ ลก 0.13 ไม่มีผล 0.19 ไม่มีผล 0.94 มีผลนอ้ย 0.90 มีผลนอ้ย 0.86 มีผลนอ้ย 0.89 มีผลนอ้ย 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซื้อของประชาชน 1.68 มีผลปานกลาง 1.74 มีผลปานกลาง 1.63 มีผลปานกลาง 1.53 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 2.04 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ 1.52 มีผลปานกลาง 1.65 มีผลปานกลาง 1.57 มีผลปานกลาง 1.60 มีผลปานกลาง 1.96 มีผลปานกลาง 1.96 มีผลปานกลาง 

การแข่งขันในตลาด 1.27 มีผลนอ้ย 1.27 มีผลนอ้ย 1.63 มีผลปานกลาง 1.69 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 2.07 มีผลมาก 

คุณภาพของบริการสาธารณูป ภค 0.77 มีผลนอ้ย 0.80 มีผลนอ้ย 1.04 มีผลนอ้ย 1.02 มีผลนอ้ย 1.80 มีผลปานกลาง 1.76 มีผลปานกลาง 

สถานการณ์ทางการเมืองที่มีต่อกิจการ 2.19 มีผลมาก 2.39 มีผลมาก 1.76 มีผลปานกลาง 1.57 มีผลปานกลาง 1.54 มีผลปานกลาง 1.64 มีผลปานกลาง 

มาตรการในด้านต่างๆของรัฐบาลต่อกิจการ 1.42 มีผลนอ้ย 1.48 มีผลนอ้ย 1.12 มีผลนอ้ย 1.10 มีผลนอ้ย 1.57 มีผลปานกลาง 1.61 มีผลปานกลาง 
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ตารางที่ 1 แสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ต่อ) 
 

ดชันี 

22.  การผลติผลติภัณฑ์ยางและผลติภัณฑ์
พลาสตกิ 

23.   การผลติผลติภัณฑ์จากแร่อ ลหะ 
25.   การผลติผลติภัณฑ์ทีท่ าจาก ลหะประดษิฐ์ 

ยกเว้นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 
ปัจจุบนั 

คาดการณ์ 3 เดอืน
ข้างหน้า 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล 

ระดับราคาน ้ามันและค่าขนส่ง  1.85 มีผลปานกลาง 1.85 มีผลปานกลาง 2.38 มีผลมาก 2.38 มีผลมาก 2.04 มีผลปานกลาง 2.14 มีผลมาก 

ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน 2.23 มีผลมาก 2.19 มีผลมาก 2.48 มีผลมาก 2.48 มีผลมาก 2.39 มีผลมาก 2.37 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.19 ไม่มีผล 0.19 ไม่มีผล 0.35 ไม่มีผล 0.40 ไม่มีผล 0.43 ไม่มีผล 0.45 ไม่มีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.38 ไม่มีผล 0.38 ไม่มีผล 0.95 มีผลนอ้ย 1.05 มีผลนอ้ย 0.59 ไม่มีผล 0.69 ไม่มีผล 

สภาวะเศรษฐกิจ ลก 0.38 ไม่มีผล 0.42 ไม่มีผล 0.78 มีผลนอ้ย 0.83 มีผลนอ้ย 0.65 ไม่มีผล 0.69 ไม่มีผล 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซื้อของประชาชน 2.15 มีผลมาก 2.19 มีผลมาก 2.03 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 2.21 มีผลมาก 2.24 มีผลมาก 

การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ 1.81 มีผลปานกลาง 1.81 มีผลปานกลาง 2.15 มีผลมาก 2.18 มีผลมาก 2.13 มีผลมาก 2.25 มีผลมาก 

การแข่งขันในตลาด 1.88 มีผลปานกลาง 1.81 มีผลปานกลาง 2.40 มีผลมาก 2.43 มีผลมาก 2.14 มีผลมาก 2.12 มีผลมาก 

คุณภาพของบริการสาธารณูป ภค 1.48 มีผลนอ้ย 1.52 มีผลปานกลาง 1.90 มีผลปานกลาง 1.85 มีผลปานกลาง 1.76 มีผลปานกลาง 1.78 มีผลปานกลาง 

สถานการณ์ทางการเมืองที่มีต่อกิจการ 1.88 มีผลปานกลาง 1.92 มีผลปานกลาง 1.75 มีผลปานกลาง 1.73 มีผลปานกลาง 1.49 มีผลนอ้ย 1.47 มีผลนอ้ย 

มาตรการในด้านต่างๆของรัฐบาลต่อกิจการ 1.50 มีผลนอ้ย 1.58 มีผลปานกลาง 1.68 มีผลปานกลาง 1.68 มีผลปานกลาง 1.35 มีผลนอ้ย 1.39 มีผลนอ้ย 
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ตารางที่ 1 แสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ต่อ) 

 

ดชันี 

28.   การผลติเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซ่ึงมไิด้จัดประเภทไว้
ในทีอ่ืน่ 

31.   การผลติเคร่ืองเรือนและการผลติซ่ึงมไิด้จัดประเภท
ไว้ในทีอ่ืน่ 

ปัจจุบนั คาดการณ์ 3 เดอืนข้างหน้า ปัจจุบนั คาดการณ์ 3 เดอืนข้างหน้า 

ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล ค่าดชัน ี แปลผล 

ระดับราคาน ้ามันและค่าขนส่ง  1.87 มีผลปานกลาง 1.93 มีผลปานกลาง 1.70 มีผลปานกลาง 1.75 มีผลปานกลาง 

ราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน 2.10 มีผลมาก 2.14 มีผลมาก 1.60 มีผลปานกลาง 1.40 มีผลนอ้ย 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.40 ไม่มีผล 0.47 ไม่มีผล 0.30 ไม่มีผล 0.30 ไม่มีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.70 ไม่มีผล 0.70 ไม่มีผล 0.40 ไม่มีผล 0.40 ไม่มีผล 

สภาวะเศรษฐกิจ ลก 0.77 มีผลนอ้ย 0.83 มีผลนอ้ย 0.78 มีผลนอ้ย 0.72 ไม่มีผล 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซื้อของประชาชน 1.93 มีผลปานกลาง 2.07 มีผลมาก 1.90 มีผลปานกลาง 1.85 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ 1.87 มีผลปานกลาง 1.93 มีผลปานกลาง 2.05 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 

การแข่งขันในตลาด 1.72 มีผลปานกลาง 1.80 มีผลปานกลาง 2.35 มีผลมาก 2.32 มีผลมาก 

คุณภาพของบริการสาธารณูป ภค 1.28 มีผลนอ้ย 1.33 มีผลนอ้ย 0.75 ไม่มีผล 0.85 มีผลนอ้ย 

สถานการณ์ทางการเมืองที่มีต่อกิจการ 1.34 มีผลนอ้ย 1.37 มีผลนอ้ย 1.50 มีผลนอ้ย 1.42 มีผลนอ้ย 

มาตรการในด้านต่างๆของรัฐบาลต่อกิจการ 0.93 มีผลนอ้ย 0.90 มีผลนอ้ย 1.40 มีผลนอ้ย 1.37 มีผลนอ้ย 



ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 

33 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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หมวดอุตสาหกรรมย่อยของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบไปดว้ย 
 
1. หมวดอาหารและเคร่ืองดืม่ 

 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 
เดอืนข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 30.8 34.9 

10111 การฆ่าสัตว ์ยกเวน้สัตวปี์ก 21.3 31.3 

10120 การฆ่าสัตวปี์ก และการผลิตเน้ือสัตวปี์กสด แช่เยน็ หรือแช่แข็ง 75.0 75.0 

10134 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลอยได้จากสัตว ์และสัตวปี์ก 32.4 42.6 

10139 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากหนังสัตวแ์ละทั้ งสัตวปี์ก 39.1 45.7 

10211 การผลิตปลาและผลิตภณัฑจ์ากปลาสด แช่เยน็หรือแช่แข็ง 33.3 41.7 

10293 การผลิตน ้าปลา และผลิตภณัฑสั์ตวน์ ้าท่ีได้จากการหมกั 25.0 41.7 

10301 การผลิตผลไมแ้ละผกัแช่แข็ง 25.0 34.4 

10303 การผลิตน ้าผลไมแ้ละน ้าผกั 16.7 25.0 

10309 การแปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผกัด้วยวิธีอ่ืนๆ 25.0 41.7 

10611 การสีขา้ว 30.0 66.7 

10619 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีได้จากการโม่ สีธัญพืช 42.9 56.1 

10621 การผลิตมนัเส้นและมนัอดัเม็ด 45.0 65.0 

10711 การผลิตขนมปัง เคก้ และเพสทรี 32.8 40.6 

10712 การผลิตบิตกติและขนมปังกรอบท่ีคลา้ยกนั 30.0 50.0 

10713 การผลิตขนมปัง เคก้ และเพสทรี 30.0 60.0 

10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหม่ี และวุน้เส้น 54.2 54.2 

10771 การผลิตเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกงส าเร็จรูป 33.3 41.7 

10779 การผลิตเคร่ืองประกอบอาหารอ่ืนๆ 20.8 20.8 

10791 การผลิตขนมไทยและขนมพ้ืนเมือง(ยกเวน้ขนมอบ) 31.0 32.8 

10792 การผลิตขนมไทยและขนมพ้ืนเมือง (ยกเวน้ขนมอบ) 52.6 50.0 

10795 การผลิตน ้าแข็งเพ่ือการบริโภค 28.6 28.6 

10796 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากไข่ 42.9 42.9 
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รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 
เดอืนข้างหน้า 

10799 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 36.8 41.6 

10802 การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับปศุสัตว ์ 42.3 26.9 

11041 การผลิตน ้าด่ืมบริสุทธ์ิและน ้าแร่บรรจุขวด 55.0 55.0 

11049 การผลิตเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 35.2 40.1 

 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 
เดอืนข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 36.8 41.2 

10111 การฆ่าสัตว(์ยกเวน้สัตวปี์ก) 58.3 58.3 

10112 การผลิตเน้ือสัตว(ยกเวน้สัตวปี์ก)สด แช่เยน็หรือแช่แข็ง 25.0 16.7 

10120 การฆ่าสัตวปี์กและการผลิตสัตวปี์กสด แช่เยน็หรือแช่แข็ง 50.0 70.0 

10132 
การผลิตไส้กรอก ลูกช้ิน และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีคลา้ยกนัท่ีท าจากเน้ือสัตวแ์ละ
เน้ือสัตวปี์ก 

31.8 36.4 

10139 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากเน้ือสัตวและสัตวปี์ก 40.0 40.0 

10211 การผลิตปลาและผลิตภณัฑจ์ากปลาสด แช่เยน็หรือแช่แข็ง 25.0 25.0 

10301 การผลิตผลไมแ้ละผกัแช่แข็ง 41.7 41.7 

10304 การถนอมผลไมแ้ละผกั โดยท าให้แห้ง ท าเค็ม แช่ในน ้ามนัหรือน ้าส้มสายชู 0.0 0.0 

10309 การแปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผกัด้วยวิธีๆ 28.0 31.7 

10390 การแปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผกัด้วยวิธีอ่ืนๆ 37.5 37.5 

10411 การผลิตน ้ามนัถัว่เหลือง 33.3 33.3 

10501 
การผลิตนมสด นมพาสเจอไรส์ นมสเตอร์ไลล ์นมโฮโมจีไนส์ และ/หรือ ยู
เอชที 

33.3 25.0 

10611 การสีขา้ว 39.4 48.9 

10619 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีได้จากการโม่-สีธัญพืช 20.6 32.4 

10621 การผลิตมนัเส้นและมนัอดัเม็ด 42.4 44.8 
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รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 
เดอืนข้างหน้า 

10711 การผลิตขนมปัง เคก้ และเฟล็กซ์ 43.4 40.4 

10712 การผลิตบิสกติและขนมปังกรอบท่ีคลา้ยกนั 31.8 36.4 

10713 การผลิตขนมไทยประเภทอบ 68.2 40.9 

10724 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปท่ีเน่าเสียง่าย 25.0 25.0 

10740 การผลิตมะกะโรนี เส้นก๋วยเตี๋ยวและผลิตภณัฑอ์าหารจ  าพวกแป้งท่ีคลา้ยกนั 40.0 40.0 

10742 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหม่ี วุน้เส้น 41.7 70.8 

10743 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารจ  าพวกแป้งชนิดส าเร็จรูปและกึง่ส าเร็จรูป 0.0 8.3 

10749 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าร์จรูปท่ีเน่าเสียง่าย 47.1 47.1 

10761 การผลิตกาแฟ 10.0 70.0 

10771 การผลิตเคร่ืองเทศและเคร่ืองแกงส าเร็จรูป 40.0 80.0 

10791 การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ 50.0 50.0 

10792 การผลิตขนมไทยและขนมพ้ืนเมือง(ยกเวน้ขนมอบ) 31.7 28.0 

10794 การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปท่ีเน่าเสียง่าย 32.0 46.4 

10795 การผลิตน ้าแข็งเพ่ือการบริโภค 40.7 53.7 

10796 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากไข่ 35.7 40.0 

10799 การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 36.9 39.7 

10801 การผลิตอาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตวเ์ล้ียง 52.1 43.8 

11019 การผลิตเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 50.0 50.0 

11043 การผลิตเคร่ืองด่ืมกาแฟ ชา และชาชงสมุนไพรพร้อมด่ืม 35.3 49.4 

11049 การผลิตเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆท่ีไม่มีแอลกอฮอร์ 33.9 34.7 
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2. หมวดส่ิงทอ 
 

 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 55.4 61.1 

13020 การผลิตส่ิงทอส าเร็จรูปอ่ืนๆ (ยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย) 60.0 60.0 

13121 การทอผา้จากเส้นใยธรรมชาติ 54.9 62.0 

13922 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากผา้ใบและผา้อ่ืนๆท่ีคลา้ยกนั 45.8 62.5 

13929 การผลิตส่ิงทอส าเร็จรูปอ่ืนๆ (ยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย) 54.3 56.9 

13930 การผลิตพรมและส่ิงปูพ้ืน่ีท าจากส่ิงทอ 53.0 58.0 

13940 การผลิตเชือกเชือกเส้นใหญ่ตาข่ายแห และอวน 50.0 50.0 

13991 การผลิตผา้ชนิดไม่ทอ 66.7 62.5 

13999 การผลิตส่ิงทอประเภทอ่ืนๆซ่ึงไม่ได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 71.2 70.0 

 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 47.81 48.08 

13121 การทอผา้จากเส้นใยธรรมชาติ 47.88 47.72 

13132 การพิมพชิ์ลคก์รีน 58.33 50.00 

13729 การผลิตส่ิงทอส าเร็จรูปอ่ืนๆ 41.67 66.67 

13929 การผลิตส่ิงทอส าเร็จรูปอ่ืนๆ(ยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย) 50.00 40.00 

13930 การผลิตพรมและส่ิงปูพ้ืนท่ีท าจากส่ิงทอ 48.08 51.92 

13999 การผลิตส่ิงทอประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จกัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 40.00 45.00 
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3. หมวดเคร่ืองแต่งกาย 
 

รหัส อุตสาหกรรม 
ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดัชนีความเช่ือมัน่ 54.8 61.9 

14110 การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 80.0 80.0 

14111 
การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพ นักเรียนและ
นักศึกษา 

60.0 60.0 

14114 การผลิตเส้ือผา้เด็กอ่อน 30.0 70.0 

14120 ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ 55.3 61.9 

14130 การผลิตเคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกายอ่ืน 70.0 70.0 

14139 การผลิตเคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกายอ่ืน 53.3 60.9 

 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 45.24 44.24 

14110 การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย(ยกเวน้ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้) 41.67 33.33 

14111 
การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งการท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม วิชาชีพ นักเรียน 
และนักศึกษา 

16.67 31.82 

14114 การผลิตเส้ือผา้เด็กอ่อน 41.67 50.00 

14115 การผลิตเส้ือผา้กฬีา 41.67 25.00 

14120 ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ 46.97 48.46 

14139 การผลิตเคร่ืองประกอบเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ  50.74 44.78 

14301 การผลิตเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากการถกันิตและโครเชต ์ 25.00 37.50 
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4. หมวดไม้ 

 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที่ 3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 50.6 59.6 

16101 การเล่ือยไม้ 56.0 72.0 

16210 การผลิตแผน่ไมข้าวและแผน่ไมท่ี้คลา้ยกนั 50.0 83.3 

16220 การผลิตผลิตภณัฑ์ไมท่ี้ใช้ในการกอ่สร้างและประกอบอาคาร 49.1 62.8 

16230 การผลิตภาชนะบรรจุท่ีท าจากไม้ 50.6 59.0 

16291 การผลิตเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีท าจากไมแ้ละไมก้อ๊ก 50.0 54.5 

16299 
การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีท าจากไมแ้ละไมก้อ๊กซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืน 

52.1 53.2 

 
 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 43.31 51.46 

16101 การเล่ือยไม้ 23.91 32.61 

16220 การผลิตผลิตภณัฑ์ไมท่ี้ใช้ในการกอ่สร้างและประกอบอาคาร 41.84 49.48 

16230 การผลิตภาชนะบรรจุท่ีท าจากไม้ 54.39 65.79 

16291 การผลิตเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีท าจากไมแ้ละไมก้อ๊ก 40.91 36.36 

16292 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าจากฟางและวสัดุถกัสาน 39.58 41.67 

16299 
การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีท าจากไมแ้ละไมก้อ๊ก ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืน 

44.37 54.76 
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5. หมวดเคมี 
 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 37.6 58.0 

20110 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐาน 37.5 62.5 

20111 การผลิตกา๊ซท่ีใช้ในอุตสาหกรรม 50.0 50.0 

20114 การผลิตเอทานอลและเอสเทอร์ 50.0 80.0 

20120 การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน 30.0 57.5 

20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 38.4 54.5 

20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นตน้ 40.0 55.0 

20212 การผลิตปุ๋ยเคมี 20.0 50.0 

20222 การผลิตหมึกพิมพ์ 41.7 66.7 

20232 การผลิตน ้าหอมเคร่ืองส าอางและเคร่ืองประทินโฉม 50.0 60.0 
 

 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 34.38 42.50 

20111 การผลิตกา๊ซชนิดใช้ในงานอุตสาหกรรม 40.91 36.36 

20120 การผลิตปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน 33.33 33.33 

20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 34.44 40.22 

20212 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 8.33 50.00 

20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภณัฑเ์คมีท่ีใช้ในการท าความสะอาด 66.67 66.67 

20294 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีท่ีใช้ในการถ่ายรูป  30.00 50.00 

20299 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 33.33 42.50 

 
 



ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 

41 | P a g e  

6. หมวดยางและพลาสตกิ 
 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 57.9 59.3 

22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง 63.3 63.3 

22192 การผลิตยางน ้าขน้ 83.3 83.3 

22199 การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 60.0 60.0 

22220 การผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 46.9 49.0 

22230 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกกึ่งส าเร็จรูป และส าเร็จรูป 50.0 75.0 

22299 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกอ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 67.7 66.7 
 
 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 34.67 34.81 

22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง 29.69 32.81 

22191 การผลิตยางแผน่ แท่ง กอ้น และ รูปทรงต่างๆ 66.67 33.33 

22199 การผลิตผลิตภณัฑ์ยางอ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 50.00 62.50 

22220 การผลิตบรรจุภนัฑพ์ลาสติก 41.67 35.00 

22230 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกกึ่งส าเร็จรูปและส าเร็จรูป 33.33 33.33 

22299 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกอ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัไวใ้นประเภทอ่ืน 29.31 34.21 
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7. หมวดอ ลหะ 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 39.2 50.9 

23921 การผลิตอิฐ 50.0 58.3 

23922 การผลิตกระเบ้ืองปูพ้ืนและแผน่เซรามิก 20.0 50.0 

23929 การผลิตวสัดุกอ่สร้างอ่ืนๆท่ีท าจากดินเหนียว 50.0 66.7 

23951 การผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตท่ีใช้ในการกอ่สร้าง 29.7 37.5 

23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 47.5 64.2 

23959 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีท าจากคอนกรีต ปูนซีเมน และปูนปลาสเตอร์ 8.3 8.3 

23960 การตดัการขึ้นรูปและการแต่งส าเร็จหิน 50.0 50.0 

23961 การผลิตผลิตภณัฑหิ์นท่ีใช้ในการกอ่สร้าง 50.0 66.7 

23991 การผลิตผลิตภณัฑข์ดัถู 57.1 78.6 

23999 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีท าจากแร่อโลหะซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 30.6 36.1 
 
 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 36.55 43.70 

23101 การผลิตแกว้/กระจกแผน่ 45.83 58.33 

23921 การผลิตอิฐ 27.27 22.73 

23922 การผลิตกระเบ้ืองปูพ้ืนและแผน่เซรามิก 8.33 8.33 

23929 การผลิตวสัดุกอ่สร้างอ่ืนๆท่ีท าจากดินเหนียว 33.33 33.33 

23951 การผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีตท่ีใช้ในงานกอ่สร้าง 40.91 52.27 

23953 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 37.63 46.77 

23959 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีท าจากคอนกรีต ปูนซีเมนตแ์ละปูนปปลาสเตอร์ 33.65 43.27 

23960 การตดัการขึ้นรูปและการแต่งส าเร็จหิน 50.00 50.00 

23961 การผลิตผลิตภณัฑหิ์นท่ีใช้ในการกอ่สร้าง 33.33 45.83 
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รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

23991 การผลิตผลิตภณัฑข์ดัถู 50.00 25.00 

23999 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆท่ีท าจากแร่อโลหะซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 37.50 37.50 
 
 

8. หมวด ลหะ 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 37.5 45.3 

25110 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 25.0 37.5 

25111 การผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับใช้ในงานกอ่สร้าง 33.3 41.7 

25119 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะ 31.1 47.3 

25122 การผลิตภาชนะบรรจุกา๊ซอดัหรือกา๊ซเหลวท่ีท าจากโลหะ 54.2 37.5 

25910 
การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ โดยวิธีการตี การกด การตอกพิมพแ์ละการมว้นขึ้น
รูปโลหะ รวมถึงกรรมวิธีโลหะผง 

47.2 44.4 

25920 การตกแต่งและการการเคลือบโลหะการกลึงตดัไสโลหะ 38.3 46.4 

25931 การผลิตของใช้ชนิดมีคม 50.0 58.3 

25999 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 41.3 48.9 
 
 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 36.35 45.19 

25110 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 10.00 33.33 

25111 การผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับใช้ในงานกอ่สร้าง 34.09 54.76 

25112 การผลิตอาคารส าเร็จรูปท่ีมีโลหะเป็นส่วนประกบิหลกั 41.67 41.67 
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รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

25113 การผลิตประตู หน้าต่างบานเล่ือนประตูร้ิวและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัท่ีท าจาก
โลหะ 

29.55 43.18 

25119 การผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะ 58.33 50.00 

25122 การผลิตภาชนะบรรจุกา๊ซอดัหรือกา๊ซเหลวท่ีท าจากโลหะ 37.50 37.50 

25920 การตกแต่งและการเคลือบโลหะ การคลึง กดั ไส โลหะ 25.00 33.33 

25922 การกลึงกดัไสโลหะ 36.36 50.00 

25932 การผลิตกุญแจและบานพบั 42.00 44.00 

25939 การผลิตกุญแจบานพบั 50.00 50.00 

25991 การผลิตเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ท าจากโลหะ 25.00 33.33 

25999 การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 37.61 45.69 
 

 

9. หมวดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 41.7 51.5 

28110 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหัน 27.8 44.4 

28120 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ควบคุมก  าลงัของไหล 75.0 66.7 

28131 การผลิตเคร่ืองสูบและคอมเพรสเซอร์อ่ืนๆ 33.3 33.3 

28160 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยกและขนยา้ย 45.8 70.8 

28191 การผลิตเคร่ืองท าความเยน็ 38.9 44.4 

28219 การผลิตเคร่ืองจกัรอ่ืนๆท่ีใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ 29.2 50.0 

28221 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ 43.8 47.9 

28230 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ 75.0 75.0 
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รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 เดอืน

ข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 37.20 46.13 

28110 
การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหัน (ยกเวน้เคร่ืองยนตท่ี์ใช้กบัอากาศยานยาน
ยนตแ์ละจกัรยานยนต)์ 

35.71 43.18 

28120 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ควบคุมก  าลงัของไหล 70.00 60.00 

28160 การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยกและขนยา้ย 33.33 50.00 

28191 การผลิตเคร่ืองท าความเยน็ 46.43 50.00 

28219 การผลิตเคร่ืองจกัรอ่ืนๆท่ีใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ 20.00 70.00 

28221 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการขึ้นรูปโลหะ 36.76 39.71 

28230 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในงานโลหะกรรม 20.00 80.00 

28240 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการท าเหมืองแร่เหมืองหิน และการกอ่สร้าง 33.33 30.00 

28299 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้งานเฉพาะอยา่งอ่ืนๆ  ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 34.48 43.97 

 
10. หมวดเคร่ืองเรือน 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่3/2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 
เดอืนข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 54.8 66.7 

31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ 53.3 70.0 

31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ 58.3 58.3 
 

รหัส อุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4 /2556 

ปัจจุบนั 
คาดการณ์ 3 
เดอืนข้างหน้า 

ดชันีความเช่ือมัน่ 27.73 31.98 

31000 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 43.33 46.67 

31009 การผลิตเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ 23.33 28.67 
 


