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คํานํา 
โครงการสํารวจ   “ขอมูลภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ภู มิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” เปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานสถิติ              

ท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเพื่อเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหแนวโนมภาวการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตสําหรับหนวยงาน         

ท่ีเกี่ยวของและผูประกอบการ  

 รายงานฉบับนี้เปนขอมูลภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในสวนภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสท่ี 3 ป 2555 ซ่ึงรายละเอียดถูกแบงเปน 8 สวน สวนแรกคือบทสรุปผูบริหาร 

สวนท่ี 2 คือ วิธีการสรางดัชนีซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนการจัดสรางดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ             

การคํานวณและแปลความหมายคาดัชนี สวนท่ี 3 คือ สถานการณท่ัวไปของเศรษฐกิจภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนท่ี 4 คือ ดัชนีความเชื่อม่ันฯแยกตามองคประกอบของปจจัยกําหนดคาดัชนี     

สวนท่ี 5 คือ ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม สวนท่ี 6 คือ ดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามการสงออก สวนท่ี 7 คือ ดัชนีความเชื่อม่ันฯ 

แยกตามสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนสุดทายคือ ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน

ของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และเปนประโยชน

ตอการสํารวจในคร้ังตอไป  

 

 

ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน 

  (หัวหนาโครงการ) 
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ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในไตรมาสท่ี 3 ป 2555 

(Manufacturing Sector Sentiment Index: MSSI) 
 

1  บทสรุปผูบริหาร 

ดัชนีความเชื่อม่ันภาคการผลิตของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 3/2555 (MSSI) พบวา มีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน            
อยู ท่ีระดับ 44.5 ซ่ึงอยูในระดับท่ีไมดี เนื่องจากคาดัชนี ตํ่ากวาคาฐาน( ตํ่ากวา 50) โดยมีผลมาจาก
องคประกอบของดัชนีเกือบทุกตัว เพราะชวงไตรมาสท่ี 3 เปนฤดูฝน และเพิ่งเขาสูชวงเปดเทอมใหมของ
นักเรียน อีกท้ังอยูในชวงเขาเทศกาลเขาพรรษา เลยถือวาเปนชวง Low season ของหลายธุรกิจ หากพิจารณา
องคประกอบของคาดัชนีท่ีนํามาคํานวณจะพบวา องคประกอบในดานกําไรสุทธิมีคาดัชนีตํ่าท่ีสุด กลาวคือ 
มีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 35.4 ในสวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 54.7 ซ่ึงถือวาอยูใน
ระดับดีข้ึนเล็กนอย เทานั้น อยางไรก็ตาม เม่ือนําคาดัชนีความเช่ือม่ันของท้ัง 2 มาเปรียบเทียบกันจะพบวา 
ระดับความเช่ือม่ันของผูประกอบการมีแนวโนมท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะยอดคําส่ังซ้ือเพราะไตรมาสหนา    
ปลายปเปนชวง High season ของหลายธุรกิจ 

ดัชนีตอมาคือ คาดัชนีความเช่ือม่ันตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและความเช่ือม่ัน                
ตอธุรกิจตนเองในปจจุบันอยู ท่ีระดับ  42.5 และ  45.9 ตามลําดับ  ในสวนคาดัชนีคาดการณในอีก                    
3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 59.2 และ 65.3 ตามลําดับ  
  หากพิจารณาดัชนีความเชื่อ ม่ันภาคการผลิตจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมของภู มิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงแบงเปน 10 กลุมสาขาพบวา เกือบทุกกลุมสาขามีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 
อยูในระดับท่ีไมดี ยกเวนสาขาเคร่ืองจักร โดยมีคาดัชนีความเช่ือม่ันของแตละกลุมสาขา ดังนี้ สาขาอาหาร
และเครื่องดื่ม (36.5) สาขาส่ิงทอ (42.5) สาขาเคร่ืองแตงกาย (43.3) สาขาไม (38.4) สาขาเคมี (47.0)        
สาขายางและพลาสติก (38.6) สาขาอโลหะ (37.1) สาขาโลหะ (46.0) สาขาเคร่ืองจักร (50.0) และสาขา 
เคร่ืองเรือน (38.1)     

ในสวนคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณในอีก 3 เดือนขางหนาพบวา ทุกกลุมสาขามีคาดัชนี            
ปรับเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีปจจุบัน โดยมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณของแตละกลุมสาขา ดังนี้ สาขา
อาหารแลเคร่ืองดื่ม (55.2) สาขาส่ิงทอ (54.7) สาขาเครื่องแตงกาย (51.9) สาขาไม (56.1)สาขาเคมี (52.5) 
สาขายางและพลาสติก (54.3) สาขาอโลหะ (52.7) สาขาโลหะ (54.6) สาขาเคร่ืองจักร (55.6)  และสาขา
เคร่ืองเรือน (54.8)  
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สวนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอกิจการท้ังปจจุ บันและในอนาคตคือปจจัยในเ ร่ืองของแขงขัน          
ตนทุนวัตถุดิบ/ตนทุนแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ/อํานาจซ้ือของผูบริโภค และราคานํ้ามัน/คาขนสง 
ตามลําดับ 

2  วิธีการสรางดัชนีความเช่ือม่ัน 

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Manufacturing Sector 

Sentiment Index: MSSI) ซ่ึงจัดทําข้ึนโดยความรวมมือระหวาง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง     

และขนาดยอม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนา

ทางดานสถิติท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเพื่อเปน

เคร่ืองมือในการวิเคราะหแนวโนมภาวการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตสําหรับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูประกอบการ 

2.1  ขั้นตอนการจัดสรางดัชนีความเช่ือมั่น 

การสํารวจความเช่ือม่ันผูประกอบการภาคการผลิตทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลจากสถานประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม โดยสุมตัวอยางจากผูประกอบการภาคการผลิตตางๆ ใน 4 จังหวัดของภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน  อุดรธานี  นครราชสีมา  และอุบลราชธานี) จํานวน  629 ตัวอยาง                 

กลุมตัวอยางเหลานี้จะเปนกลุมตัวอยางประจําประกอบดวยสถานประกอบการในภาคการผลิต ประกอบดวย 

10 สาขาหลัก คือ 1)การผลิตผลิตภัณฑอาหารแลเคร่ืองดื่ม(อาหารและเคร่ืองดื่ม 2)การผลิตส่ิงทอและถัก(ส่ิงทอ)                  

3)การผลิตเครื่องแตงกาย รวมท้ังการตกแตงและยอมสีขนสัตว(เคร่ืองแตงกาย) 4)การผลิตไม ผลิตภัณฑจากไม

และไมกอก ยกเวนเคร่ืองเรือนรวมท้ังการผลิตส่ิงของจากฟางและวัสดุถักอ่ืนๆ(ไม) 5)การผลิตเคมีภัณฑ 

และผลิตภัณฑ เคมี ( เคมี )  6)การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก (ยางและพลาสติก )                        

7)การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ(อโลหะ) 8)การผลิตผลิตภัณฑท่ีทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเคร่ืองจักร

และอุปกรณ(โลหะ) 9)การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณซ่ึงมิไดจักประเภทไวในท่ีอ่ืน(เคร่ืองจักร)              

และ 10)การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ือ่ืน(เคร่ืองเรือน) 

เนื่องจากจุดประสงคของการสํารวจความเชื่อม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เพื่อใหทราบถึงสถานการณโดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบใหกระชับเขาใจงาย    

โดยครอบคลุมในประเด็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอธุรกิจในการประมวลผลดัชนีความเช่ือม่ัน     

ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบของธุรกิจ ดาน (1) กําไร (2) ปริมาณการผลิต (3) ตนทุนธุรกิจ (4) การจางงาน 
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(5) สินคาคงคลัง และ (6) ยอดรับคําส่ังซ้ือสินคา และความคิดเห็นท่ีมีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   

และเศรษฐกิจในสาขาธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม รวมท้ังปจจัยท่ีมีผลตอภาวะดีข้ึนและแยลงในธุรกิจ   

ซ่ึงความคิดเห็นเหลานี้จะถูกนําไปประกอบการวิเคราะหผลของดัชนีความเช่ือม่ัน 

2.2  การคํานวณและแปลความหมายคาดัชนี 

ผลการสํารวจแตละเดือนจะไดดัชนี 2 ชุดคือ (1) ดัชนีในเดือนท่ีถาม ซ่ึงเรียกวา ดัชนีเดือนปจจุบัน    

(2) ดัชนีการคาดการณในอนาคตท่ีประเมินจาก เดือนท่ีถามซ่ึงเรียกวา ดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา             

คาดัชนีคํานวณจากคะแนนท่ีใหในแตละคําตอบ (คือแปลงขอมูลเชิงคุณภาพเปนเชิงปริมาณ) โดยใหคะแนน

สูงสุดเทากับ 1.0 สําหรับคําตอบ “สูงข้ึน/ ดีข้ึน/ เพิ่มข้ึน” และใหคะแนน 0.5 และ 0 สําหรับคําตอบ “คงเดิม” 

และ “แยลง/ลดลง” ตามลําดับ การแปลความหมายท่ีได คาดัชนีท่ีไดอาจมีคา ตํ่ากวา 50, 50 หรือ สูงกวา 50 ถา 

MSSI < 50 แสดงวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีความ

เช่ือม่ันวาภาวะการณดานนั้นๆ จะมีสภาพแยลงหรืออยูในระดับท่ีไมดี 

MSSI = 50 แสดงวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีความ

เช่ือม่ันวาภาวะการณดานนั้นๆ จะไมมีการเปล่ียนแปลง หรืออยูในสภาพทรงตัว 

MSSI > 50 แสดงวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิตมีความ

เช่ือม่ันวาภาวะการณดานนั้นๆ จะมีสภาพดีข้ึนหรืออยูในระดับท่ีดี 

การคํานวณและแปลความหมายดานตนทุนน้ัน ดําเนินการใหคะแนนแบบผกผัน คือ ใหคะแนนเทากับ 1.0 สําหรับ

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

 

3  สถานการณท่ัวไปของเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลคาประมาณ 1,123,153 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 11 ของมูลคาเศรษฐกิจท้ังประเทศ (GDP ท้ังประเทศป 2553 ประมาณ  10,104,821 ลานบาท) ขยายตัว
เฉล่ียรอยละ 2.09 ตอป (เฉล่ียป 2551-2553) และโครงสรางเศรษฐกิจยังข้ึนกับสาขาเกษตรกรรม
คอนขางมาก  โดยเฉล่ียผลผลิตท้ัง 20 จังหวัดของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในภาคเกษตรกรรม รอยละ 
20 (เฉล่ียท้ังประเทศสัดสวนผลผลิตอยูท่ีภาคเกษตรกรรมประมาณรอยละ 10 เทานั้น) ภาคอุตสาหกรรมรอย
ละ 17 คาปลีกและคาสงรอยละ 20 การศึกษารอยละ 12 การขนสงรอยละ 4 บริหารราชการแผนดินรอยละ 7     
และบริการอื่นๆ รอยละ 20  พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาคคือ ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ขาวโพด
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การบริโภคภาคเอกชน

รถจกัรยานยนต 

   รถยนต น ัง่สวน
บุคคล

   รถยนต บรรทกุ
สวนบุคคล

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ : ขอมูล Q3  2554 ,Q4 2554 , Q1 2555 และQ2 2555 โดยเฉลี่ย

หนวย : คัน

เล้ียงสัตว และยางพารา โดยขาวท่ีผลิตจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 34 ของผลผลิตขาว        
ท้ังประเทศ มันสําปะหลังคิดเปน 52 ของผลผลิตมันสําปะหลังท้ังประเทศ ออยโรงงานคิดเปนรอยละ 40     
ของผลผลิตออยโรงงานท้ังประเทศ และขาวโพดเล้ียงสัตวคิดเปนรอยละ 20 ของผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว 
ท้ังประเทศ สวนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญก็เกี่ยวเนื่องกับทางการเกษตร 
เชน โรงสีขาว โรงงานน้ําตาล โรงงานมันแปง เปนตน และมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เชน อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน  ธุรกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง หรือ SMEs มีเพียงไมกี่ประเภทเทานั้นท่ีเปนขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสในกลุม Hard Disk Drive (HDD) อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมอาหาร เปนตน          
โดยปจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานประกอบการ ท้ังหมด 650,322 แหง  เปนสถานประกอบการท่ี
ดําเนินกิจกรรมการขายปลีกสูงสุด รอยละ 35.2  รองลงมาเปนสถานประกอบการ ท่ีดําเนินกิจกรรมการผลิต 
รอยละ 27.7 สถานประกอบการท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีพักโรงแรม บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม รอยละ 9.4 
สถานประกอบการท่ีดําเนินกิจกรรมการขายสงและขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต รอยละ 
8.0  สถานประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมบริการอื่นๆ รอยละ 7.5   สถานประกอบการ ท่ีดําเนินการขนสง
ทางบก สถานท่ีเก็บสินคา รอยละ 6.8  สถานประกอบการท่ีดําเนินการขายสง รอยละ 2.3  สถาน
ประกอบการที่ดําเนินกิจกรรมการกอสราง รอยละ 2.0 และอ่ืนๆ รอยละ 5.7 แรงงานของภูมิภาคกวารอยละ 
60 อยูในภาคเกษตรกรรม ท่ีเหลือทํางานนอกภาคเกษตรกรรม และสวนใหญอยูในภาคขนสง ขายปลีก 
อุตสาหกรรมการผลิต และการกอสราง อาหารและเคร่ืองดื่ม 
 
สถานการณท่ัวไปของเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 3   

 ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้น  เปนผลมาจากดานอุปทานการผลิตเร่ิมฟนตัวจากอุทกภัย
เม่ือปลายปท่ีแลว ขณะท่ีดานอุปสงคก็คอนขางดีข้ึนเชนเดียวกัน เปนผลมาจากการใชจายของภาคเอกชน
และการลงทุนของภาครัฐในโครงการตางๆ สวนอัตราเงินเฟออยูท่ีรอยละ 2.1 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากไตรมาส  
ท่ีแลวรอยละ 9.5(สํานักงานเศรษฐกิจการคา) เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงราคาสินคาบางประเภท อาทิ  
คาไฟฟา Ft และความผันผวนของราคากลุมพลังงาน ผัก และผลไม เปนตน 

 ภาวะการบริโภคภาคเอกชนและธุรกิจ  
มีแนวโนมปรับเพิ่มขึ้น  ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน
และธุรกิจทรงตัวเปนผลมาจากรายไดภาคการเกษตรมี
การปรับตัวและภาคการผลิตทรงตัวเร่ิมฟนตัวจาก
สภาวะน้ํ าทวมเ ม่ือปลายป ท่ีแลว   ขณะท่ียอดจด
ทะเบียนจักรยานยนต  รถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถยนตบรรทุกสวนบุคคลก็คอนขางทรงตัวจากไตร

ภาพท่ี 1 แสดงการบริโภคภาคเอกชน 
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โครงการท่ีไดรบัอนุมติัสงเสริมการลงทุน

  เงินลงทุน (ลานบาท)    จํานวนโครงการ (โครงการ)

ท่ีมา :  ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2
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ภาวะการจางงาน

ผูสมัครงาน

ความตองการ
แรงงาน
การบรรจุงาน

หนวย : คน

ท่ีมา : ศูนยขาวตลาดแรงงานจังหวัดขอนแกน
หมายเหตุ : ขอมูล Q1 และ Q2 2555 โดยเฉลีย่

หนวย : คน

ท่ีมา : ศูนยขาวตลาดแรงงานจังหวัดขอนแกน
หมายเหตุ : ขอมูล Q1 และ Q2 2555 โดยเฉลีย่

ภาพท่ี 3 แสดงภาวะการจางงาน 

ภาพท่ี 2 แสดงจํานวนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมลงทุน 

มาสที่แลว เปนผลมาจากนโยบายลดภาษีคันแรกของภาครัฐ    
 ภาวะการลงทุน เม็ดเงินลงทุนคอนขยายตัวเล็กนอย โครงการท่ีไดรับการอนุมัติการ

สงเสริมการลงทุนไตรมาส 3 ท้ังหมด จํานวน 45 
โครงการ เปนเงินลงทุน จํานวน 21,075.3 ลานบาท เกิด
การจางงาน 6,665 คน ซ่ึงจํานวนโครงการลดลงจาก
ไตรมาสท่ีแลว  รอยละ 30.8 สวนเงินลงทุนขยายตัว
เล็กนอยจากไตรมาสท่ีแลว  สวนจังหวัดท่ีมีโครงการ
ลงทุนมากท่ีสุด คือ นครราชสีมา จํานวน 23 โครงการ 
ขณ ะ ท่ี โ ค ร ง ก า ร ท่ี มี ก า ร ล ง ทุ น ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ 
อุตสาหกรรมเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 
กิจการผลิตขาวสารคัดคุณภาพ, กิจการผลิตแปง มัน
สําปะหลัง, กิจการเล้ียงไกเนื้อ เปนตน จํานวน 17 โครงการ   

 ภาวะอสังหาริมทรัพยและการกอสราง ไตรมาส 3 คอนขางทรงตัว พื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการใหม ๆ เกิดข้ึนคอนขางทรงตัวเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ีแลว ไมวาจะ
เปนโครงการบานจัดสรร อาคารพาณิชย หอพัก Community Mall ศูนยการคาวัสดุกอสราง ฯลฯ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีโครงการลงทุนอยางตอเนื่องในหัวเมืองหลักๆ และมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรง โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแกนท่ีมีโครงการลงทุนสูงถึง 20 โครงการ (จากการรวบรวม) เปนผลมา
จากการขยายการลงทุนของภาคเอกชนและนโยบายบานหลังแรกของภาครัฐท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ประกอบ
กับความตองการสินเช่ือเพื่ออสังหาริมทรัพยของสถาบันการเงินขยายตัว(ธนาคารแหงประเทศไทย)  สวน
การกอสรางพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล 634 พันตารางเมตร(ผลรวมเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม 2555) คอนขางทรงตัวจากไตรมาสท่ีแลว  ซ่ึงพื้นท่ีสวนใหญกอสรางท่ีอยูอาศัย รองลงมาเปน
พาณิชยกรรม 

 ภาวะการจางงาน   มีแนวโนม
คอนขางทรงตัว   สวนอุตสาหกรรมการผลิต
ต อ ง ก า ร แ ร ง ง า น ม า ก สุ ด   ก า ร จ า ง ง า น                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม มีความ
ตองการแรงงาน จํานวน 13,076 คน ผูสมัครงาน 
9,161 คน การบรรจุงาน 4,640 คน  ขณะท่ี      
เดือนสิงหาคม มีความตองการแรงงาน จํานวน 
21,847 คน ผูสมัครงาน 9,065 คน การบรรจุงาน 
11,966 คน (เปนขอมูลสะสมของผูสมัครงานกอน
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เดือนสิงหาคม แตบรรจุไดงานในเดือนสิงหาคม) อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากภาพท่ี 3 ก็พบวาความ
ตองการแรงงานจํานวนผูสมัครงานและการบรรจุงานคอนขางทรงตัวจากไตรมาสท่ีแลว  สวนอุตสาหกรรม
การผลิตมีความตองการแรงงานมากท่ีสุด  รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขายสง การขายปลีก การซอมยาน
ยนตและจักรยานยนต  

 ภาวะการเงิน สินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวเล็กนอยจากนโยบายภาครัฐ  เงินฝากคงคาง
ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน  เนื่องมาจากเงินฝากประจําเพิ่มข้ึน  สําหรับสินเช่ือคงคางขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันของปกอน  เปนผลมาจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ  อาทิ นโยบายรถยนตคันแรก 
นโยบายบานหลังแรก เปนตน  ขณะท่ีจังหวัดท่ีมีสินเช่ือมากท่ีสุด คือ จังหวัดขอนแกน  รองลงมา คือ 
จังหวัดนครราชสีมา  อุดรธานี อุบลราชธานีและรอยเอ็ด ตามลําดับ(ธนาคารแหงประเทศไทย) 

 ภาวะอุตสาหกรรม  โดยรวมมีแนวโนมทรงตัวและชะลอตัว  โดยอุตสาหกรรมท่ีทรงตัว 
ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมเล็กและอุตสาหกรรมยานยนต  เปนผลมาจากเร่ิมฟนตัว       
จากอุทกภัยเม่ือปลายป ท่ีแลว   ขณะท่ีอุตสาหกรรมอาหาร   อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  มีแนวโนมชะลอตัว  (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

 ภาวะการทองเท่ียว  ไตรมาส 3 คอนขางทรงตัว ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม                  
มีนักทอง เที่ ยวต างประเทศเดินทางมาทอง เ ท่ียว                                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 1,799,000 คน         
และ 1,926,000 คน ตามลําดับ  ขณะท่ีอัตราการเขาพัก
แรมในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมอยูท่ี รอยละ 49.6 
และ 50.6 ตามลําดับ  คาหองพักเฉล่ียท่ีขายไดจริงราคา 
ประมาณ 843 บาท สวนสัดสวนรายไดจากการ          
จัดประชุมสัมมนาเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมอยูท่ีรอย
ละ 33.5 และ 30.9 ตามลําดับ โดยรวมการทองเท่ียว               
มีแนวโนมทรงตัวเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แลว   
เปนผลมาจากธุรกิจโรงแรม ไดรับปจจัยหนุนจากการผาน พรบ.งบประมาณ การลงทุนของภาคเอกชน                 
จากสวนกลาง  

 ภาวะการคาชายแดน  มูลคาการนําเขา สงออกชายแดนมีแนวโนมขยายตัวจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการคาชายแดนกับ 2 ประเทศ คือ ลาวและกัมพูชา  ซ่ึงการคา
ชายแดนไทย-ลาว ไตรมาส 3  มีมูลคาการคา 49,573.9 ลานบาท มีแนวโนมขยายตัวจากไตรมาสเดียวกัน 
ของปกอน ปรับเพิ่มข้ึนท้ังการนําเขาและการสงออก โดยสินคานําเขาท่ีสําคัญ ไดแก คอมพิวเตอรและ
อุปกรณช้ินสวนคอมพิวเตอร น้ํามันดีเซล วัสดุกอสรางและสินคาอุปโภคบริโภค  สวนสินคาสงออกท่ีสําคัญ 
ไดแก สินแรทองแดง อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา และเส้ือผาสําเร็จรูป ขณะท่ีการคาชายแดนไทย-กัมพูชา         
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ไตรมาส 3 มีมูลคาการคา 535.5 ลานบาท(ธนาคารแหงประเทศไทย) มีแนวโนมขยายตัวจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน โดยปรับเพิ่มข้ึนท้ัง 3 ดาน(จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษและอุบลราชธานี) สินคาท่ีสงออก
สําคัญ ไดแก น้ํามันเช้ือเพลิง เบนซิน  สวนสินคานําเขาท่ีสําคัญ ไดแก มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ             
จากมันสําปะหลัง และยานยนต   

4  ดัชนีความเชื่อม่ันฯ แยกตามองคประกอบของปจจัยกําหนดคาดัชนี 

  ดัชนีความเชื่อม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแยกตามองคประกอบของ

ปจจัยกําหนดคาดัชนีภาคการผลิตของ SMEs (ประกอบดวย ยอดรับคําส่ังซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต 

สินคาคงคลัง ตนทุนการประกอบการ กําไรสุทธิ และการจางงาน) พบวา คาดัชนีรวมปจจุบันอยูในระดับ 

44.5 และคาดัชนีรวมคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับเพิ่มเปน 54.7 แสดงวาปจจุบันสถานการณของ SMEs 

ภาคการผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคอนขางไมดี โดยคาดการณปรับตัวดีข้ึนในชวงปลายปท่ีจะถึงนี้ 

ในสวนองคประกอบของดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันก็จะพบวาสวนใหญอยูในระดับท่ีไมดี คือมีคาเฉล่ีย  

ตํ่ากวา 50 โดยมีองคประกอบทางดานกําไรสุทธิท่ีมีคาดัชนีตํ่าท่ีสุด (35.4) และมีคาดัชนีทางดานตนทุน       

ท่ีมีคาดัชนีสูงท่ีสุด (55.4) ในสวนของดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนามีแนวโนมท่ีดีข้ึน      

เกือบท้ังหมด แตกลับมีความกังวลทางดานตนทุนแทนรายละเอียดมีดังนี้ 

1) ยอดคําส่ังซ้ือโดยรวม ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูในระดับท่ี 38.7 (ดังตารางท่ี 1) สวนดัชนี
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับท่ี 69.9 แสดงวาในไตรมาส 3 มียอดคําส่ังซ้ือท่ีลดลง
เพราะผูบริโภคชะลอการซ้ือ/การบริโภค หรือธุรกิจอยูในชวง Low season เพราะเปนฤดูฝน และอยูในชวง
เพิ่มเปดเทอมของนักเรียนและนักศึกษา ผูบริโภคจึงมีคาใชจายมากอยูแลว อีกท้ังกําลังอยูในชวงเทศกาล
เขาพรรษาท่ีผูบริโภคบางสวนมีความเช่ือในเร่ืองการไมใชจายหากไมจําเปน ในสวนของคาดัชนีคาดการณ
กลับมีคาดัชนีอยูในระดับสูง และสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ เพราะชวงปลายปเปนชวง High 
season  และใกลเทศกาลสําคัญ อาทิ เทศกาลออกพรรษา ฤดูเก็บเกี่ยวขาว และเทศกาลปใหม ซ่ึงเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสัมพันธกับเกษตรกรรม และเทศกาลสําคัญๆคอนขางสูง ทําให
ผูประกอบการคาดการณจะมียอดคําส่ังซ้ือเพิ่มข้ึนเปนอยางมากในชวงปลายป   

2) ปริมาณการผลิต ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบันอยูในระดับท่ี 43.9 สวนดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ   
3 เดือนขางหนาอยูในระดับท่ี 65.8 แสดงวาดัชนีปจจุบันอยูในระดับท่ีไมดี และจะปรับตัวดีข้ึนในไตรมาสหนา 
ซ่ึงสอดคลองกับองคประกอบทางดานยอดคําส่ังซ้ือโดยรวม   

3) สินคาคงคลัง ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูในระดับท่ี 44.9 สวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ        
3 เดือนขางหนาอยูในระดับท่ี 60.0 แมวาดัชนีปจจุบันอยูในระดับท่ีไมดี แตก็สูงกวาองคประกอบทางดาน
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ยอดคําส่ังซ้ือ และปริมาณการผลิต สะทอนใหเห็นถึงการเตรียมสินคาคงคลังเพื่อการขายในปลายป         
และจะระบายสินคาคงคลังใหไดหมดโดยไมเพิ่มสินคาคงคลังมากนักในไตรมาสหนา 

4) ตนทุนการประกอบการ ดัชนีความเช่ือม่ันปจจุบันอยูในระดับท่ี 55.4 สวนดัชนีความเช่ือม่ัน
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับท่ี 22.0 ซ่ึงดัชนีปจจุบันขององคประกอบทางดานตนทุนมีคาสูงท่ีสุด
เม่ือเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ โดยเปนผลจากชวงเวลาของการเก็บขอมูล (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2555) 
ไมมีปจจัยทางลบทางดานตนทุนเขามากระทบ อาทิ ราคาน้ํามัน ราคาคาแรง และราคาวัตถุดิบอ่ืนๆ        
เพราะปจจัยดังกลาวไดปรับตัวเพิ่มข้ึนกอนหนาแลว ทําใหคาดัชนีปจจุบันขององคประกอบทางดนทุน      
อยูในระดับดังกลาว แตการคาดการณปลายปกลับมีคาดัชนีลดลง และอยูในระดับตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
องคประกอบอ่ืนๆ เปนผลจากความกังวลตอสถานการณน้ําทวม และแนวโนมราคานํ้ามัน รวมไปถึงคาแรง 
300 บาทท่ีจะปรับเทากันท่ัวประเทศในวันท่ี 1 มกราคม 2556  

5) กําไรสุทธิ ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบันอยูในระดับท่ี 35.4 สวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ             
3 เดือนขางหนาอยูในระดับท่ี 58.9 เปนผลมาจากยอดคําส่ังซ้ือท่ีลดลงอยางมากในปจจุบัน และคาดการณ    
ดีข้ึนในไตรมาสหนาหรือปลายปจากยอดคําส่ังซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนอยางมากเชนเดียวกัน แตการคาดการณกําไร    
คาของดัชนีไมไดเพิ่มข้ึนมากนักเม่ือเทียบกับยอดคําส่ังซ้ือเพราะผูประกอบการยังกังวลในเร่ืองของตนทุน 

6) การจางงาน ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบันอยูในระดับท่ี 48.7 สวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ          
3 เดือนขางหนาอยูในระดับท่ี 57.0 จากคาดัชนีก็จะพบวาปจจุบันคอนขางทรงตัว หรือไมไดแตกตางจาก
ระดับ 50 มากนักแสดงวาแมสถานการณของธุรกิจ SME ภาคการผลิตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
ในปจจุบันจะไมดีนัก แตก็ไมไดแยมากถึงตองเลิกจางแรงงาน เพราะธุรกิจอยูในชวง Low season        
เหมือนเชนทุกๆปกอนหนา อีกท้ังยังคาดการณดีข้ึนในไตรมาสหนาทําใหคาดัชนีขององคประกอบการ    
จางงานเพ่ิมสูงข้ึนจากปจจุบัน  

ตารางท่ี 1 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯ แยกตามองคประกอบของปจจยัท่ีกําหนดคาดัชน ี

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือม่ัน 44.5 54.7 
ยอดส่ังซ้ือ 38.7 69.9 

ยอดรับซ้ือในประเทศ 35.6 68.0 
ยอดรับซ้ือตางประเทศ 54.6 64.1 

ปริมาณการผลิต 43.9 65.8 
สินคาคงคลัง 44.9 60.0 
ตนทุน 55.4 22.0 



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 3 ป 2555 

 

9 | P a g e  

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

กําไรสุทธิ 35.4 58.9 
การจางงาน 48.7 57.0 
 

5  ดัชนีความเชื่อม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

เม่ือพิจารณาดัชนีความเชื่อม่ันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และธุรกิจตนเอง ในไตรมาสท่ี 3 ป 2555 พบวา 

คาดัชนีในปจจุบันอยูท่ีระดับ 42.5 และ 45.9 ตามลําดับ สวนคาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 

59.2 และ 65.2 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา ในปจจุบันผูประกอบการไมคอยมีความเช่ือม่ันตอภาวะเศรษฐกิจ 

และธุรกิจตนเอง สอดคลองกับสถานการณในองคประกอบอ่ืน อาทิ ยอดคําส่ังซ้ือ กําไรสุทธิ สินคาคงคลัง 

แตผูประกอบการคาดการณดีข้ึนในไตรมาสหนา โดยเช่ือม่ันตอธุรกิจมากกวาภาวะเศรษฐกิจประเทศ        

(ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตตอภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ดัชนคีวามเชื่อม่ันฯ 
ไตรมาสท่ี 1/2553 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ภาวะเศรษฐกจิประเทศ 42.5 59.2 

ธุรกิจตนเอง 45.9 65.2 
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6  ดัชนีความเชื่อม่ันฯ แยกตามการสงออก 

 เม่ือพิจารณาดัชนีความเชื่อม่ันของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต                  
ตามการสงออกของภู มิภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือ  ในไตรมาสท่ี  3  ป  2555 พบว า ธุรกิจ  SMEs                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเนนตลาดภายใน (การสงออกไมเกินรอยละ 50 ของยอดขาย) ซ่ึงคาดัชนี        
ความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 33.9  สวนคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 68.5 
สวนกลุมท่ีเนนตลาดภายนอก (การสงออกเกินรอยละ 50 ของยอดขาย) ซ่ึงมีสัดสวนคอนขางนอยประมาณ
รอยละ 2.7 ของกลุมตัวอยางเทานั้น จากคาดัชนีจะพบวา ธุรกิจท่ีเนนตลาดภายในมียอดขายท่ีลดลงมากกวา
กลุมท่ีเนนตลาดภายนอกเพราะตลาดสงออกของ SMES ภาคการผลิตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ     
กลุมประเทศ  เพื่อนบาน อาทิ ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม และมีสวนนอยท่ีเปนกลุมสหรัฐฯ และยุโรป   
ทําใหผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีเกิดข้ึนในกลุมยุโรปไมสงผลกระทบรุนแรงตอธุรกิจ     
มากนัก และคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณท้ังสองกลุมปรับตัวดีข้ึนในไตรมาสหนา 

 เม่ือจําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม พบวา สาขาท่ีมีดัชนีความเชื่อม่ันมากท่ีสุดสําหรับยอดขาย       

ในประเทศคือ สาขาเคร่ืองจักร โดยมีดัชนีความเช่ือม่ันอยู ท่ีระดับ 62.5 รองลงมาคือ สาขาเคมี 54.6              

ในสวนคาดัชนีของยอดขายตางประเทศ สาขาท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันมากสุดคือ สาขาไม โดยมีดัชนี    

ความเช่ือม่ันอยูท่ีระดับ 75.0 รองลงมาคือ สาขาโลหะ ซ่ึงมีคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีเทากัน กลาวคือ       

มีดัชนีอยูท่ีระดับ 62.5      

ตารางท่ี 3 แสดงดัชนีความเชื่อม่ันภาคการผลิตจําแนกตามการสงออก 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดขายสินคา 38.9 70.9 
ยอดขายในประเทศ 33.9 68.5 
ยอดขายตางประเทศ 46.0 61.0 
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7  ดัชนีความเชื่อม่ันฯ แยกตามสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)         

ในสวนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือแยกตามสาขาอุตสาหกรรม พบวา คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบัน

เกือบทุกสาขาอยูในระดับท่ีไมดี เนื่องจากมีคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีคอนขางต่ํากวา 50 ยกเวน 

สาขาเคร่ืองจักร ท่ีมีดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีทรงตัว อยูท่ีระดับ 50.0 สําหรับสาขาที่มีดัชนีความ

เช่ือม่ันในปจจุบันตํ่าท่ีสุดคือ สาขาอาหารและเคร่ืองดื่ม ซ่ึงมีคาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 36.5 

สําหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา เม่ือแยกตามสาขาอุตสาหกรรม พบวา        

คาดัชนีสวนใหญของทุกสาขามีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนเม่ือเทียบกับดัชนีปจจุบัน  

รายละเอียดดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แยกตามสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไตรมาสที่ 3/2555 มีดังนี ้

1) สาขาอาหารและเครื่องด่ืม 

ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบันของสาขาอาหารและเคร่ืองดื่มอยูท่ีระดับ 36.5 สวนดัชนีความเชื่อม่ัน

คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ท่ีระดับ 55.2 ซ่ึงคาดัชนีปจจุบันสาขานี้ ตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับสาขาอื่นๆ         

โดยมีสาขาการผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูปท่ีมีคาดัชนีตํ่าท่ีสุดอยู ท่ีระดับ 20.8 และเม่ือพิจารณาปจจัย               

ท่ีสงผลกระทบตอกิจการของผูประกอบการในสาขาน้ี พบวา การแขงขันในตลาด และอํานาจซ้ือ             

ของผูบริโภคมีผลกระทบตอกิจการในปจจุบันและในอีก 3 เดือนขางหนา รวมไปถึงตนทุนการประกอบการ       

ท่ีมีผลตอกิจการคอนขางในระดับมากในอีก 3 เดือนขางหนา (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาการผลิตผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดืม่ 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ 

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 36.5 55.2 

15110 การผลิต การแปรรูปและการเก็บถนอมเน้ือสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตว 28.3 71.7 
15111 การฆาสัตว 60.0 61.8 

15112 การตกแตงและการบรรจุเน้ือสัตว 54.2 66.7 

15114 การเก็บถนอมและปรุงแตงเน้ือสัตวและสัตวปก 37.5 51.4 
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รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ 

3 เดือนขางหนา 

15115 การผลิตผลิตภัณฑพลอยไดจากสัตว 41.6 67.4 

15119 การผลิตผลิตภัณฑเน้ือสัตวอื่นๆ 36.0 56.7 
15121 การเก็บถนอม และปรุงแตง (แปรรูป) อาหารจําพวกปลา กุงหอย และอาหาร

ทะเลอื่นๆ 
31.7 58.3 

15125 การผลิตที่หมักจากปลา 41.7 50.0 

15139 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไมและผักดวยวิธีอื่นๆ 50.0 50.0 

15201 การผลิตนํ้ามันและผลิตภัณฑที่ไดจากนํ้านม 45.8 50.0 

15203 การผลิตไอศกรีม 36.1 36.1 

15219 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆจากธัญพืช 33.3 33.3 

15310 การผลิตผลิตภัณฑจากธัญพืช 42.3 53.9 

15311 โรงสีขาว 29.9 51.8 
15313 การผลิตแปง(Flour) 41.7 50.0 

15319 การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ จากธัญพืช 54.6 59.1 

15322 โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 29.5 65.2 

15330 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 20.8 50.0 

15410 การผลิตผลิตภัณฑขนมปง 41.7 54.2 

15411 โรงงานผลิตขนมปง 29.8 46.8 

15412 การผลิตขนมปงกรอบ 41.7 43.8 

15422 ผลิตนํ้าตาลบริสุทธิ์ 41.7 50.0 

15440 การผลิตมักกะโรนี เสนกวยเต๋ียว เสนบะหมี่ เสนหมี่ 58.3 58.3 

15494 การผลิตนํ้าแข็ง 36.7 47.4 

15495 การผลิตผลิตภัณฑไข 41.7 50.0 

15496 การผลิตเคร่ืองเทศ ซอส และเคร่ืองปรุงรส 33.3 58.3 

15499 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอ่ืน ซึ่งมิไดจัดไวในประเภทอ่ืน 37.4 53.1 

15520 การผลิตสุราผลไม(ไวน) 41.7 41.7 

15541 การผลิตเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม 39.6 57.9 
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รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ 

3 เดือนขางหนา 

15542 การผลิตนํ้าด่ืมและนํ้าแรบรรจุขวด 33.3 41.7 
 

 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา องคประกอบทางดานตนทุน         

มีคาดัชนี ตํ่า ท่ี สุดซ่ึงเปนผลมาจากสินคาวัตถุดิบในการปรุงอาหารปรับตัวสูงข้ึน  โดยเฉพาะพริก                                 

และเคร่ืองเทศตาง  ๆสวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณนั้นปรับตัวเพิ่มข้ึนชัดเจนโดยเฉพาะยอดคําส่ังซ้ือ                         

และปริมาณการผลิต เพราะเปนชวง High season ของสาขานี้ โดยมีปจจัยในเร่ืองของเทศกาลตางๆชวง

ปลายปสนับสนุน ท่ีจะมีการสังสรรคและการซ้ือผลิตภัณฑอาหารตางๆ เปนของฝาก อยางไรก็ตาม

ผูประกอบการยังคงกังวลตอประเด็นทางดานตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาแรง และคาวัตถุดิบ ดังตารางท่ี 5  

ตารางท่ี 5 แสดงคาดัชนอีงคประกอบยอยของสาขาอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 34.0 69.7 

ปริมาณการผลิต 37.7 67.7 

สินคาคงคลัง 40.8 57.1 

ตนทุน 28.4 22.0 

กําไรสุทธิ 31.6 60.8 

การจางงาน 47.2 54.1 
 

 

2) สาขาส่ิงทอ 

ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบันของสาขาส่ิงทออยูท่ีระดับ 42.5 สวนดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ         

3 เดือนขางหนาอยู ท่ีระดับ 54.7 โดยมีสาขาการแตงสําเร็จส่ิงทอท่ีมีคาดัชนีตํ่าท่ีสุดอยู ท่ีระดับ 25.0             

และเม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการของผูประกอบการในสาขาน้ี พบวาปจจัยทางดานตนทุน

ราคาสินคา /คาแรงงาน  เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการมากที่ สุด  รองลงมาคือ  ปจจัยทางดาน        

ภาวะการแขงขันในตลาดและราคาน้ํามัน/คาขนสง โดยมีผลกระทบท้ังในปจจุบันและในอีก 3 เดือนขางหนา 

(ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาการผลิตส่ิงทอและถัก 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ  

3 เดือนขางหนา 

  ดัชนีความเช่ือมั่น 42.5 54.7 

17110 การจัดเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ 41.9 54.8 

17111 การเตรียมเสนใย 40.9 36.7 

17113 การทอ 44.6 53.6 

17120 การแตงสําเร็จสิ่งทอ 25.0 66.7 

17210 การผลิตสิ่งทอสําเร็จรูป ยกเวนเครื่องแตงกาย 52.8 58.3 

17290 การผลิตสิ่งทออื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทื่อื่น 50.0 83.3 

17300 การผลิตผาและสิ่งของที่ไดจากการถักนิตติงและโครเชต 41.7 50.0 
 

 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ           

3 เดือนขางหนาในสาขานี้ มีแนวโนมของการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีข้ึน ดังจะเห็นไดจากคาของดัชนี        

ยอดคําส่ังซ้ือโดยรวมมีระดับท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด ท่ีเปนเชนนี้เพราะผูประกอบการมีความเช่ือม่ันวา 

เม่ือเขาสูฤดูหนาวในชวงปลายป จะทําใหยอดขายสินคาเพิ่มสูงข้ึน โดยคาดการณวาในปนี้ภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกวาปท่ีผานมา สงผลใหผูประกอบการรายหลาย อาทิ โรงงานผลิต

ผาหม โรงงานทอผา เรงผลิตสินคาดังจะเห็นไดจากคาดัชนีของสินคาคงคลังในปจจุบันสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

องคประกอบอ่ืนๆ(ตารางท่ี 7)    

ตารางท่ี 7  แสดงคาแสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาส่ิงทอ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 46.0 78.0 

ปริมาณการผลิต 50.0 66.1 

สินคาคงคลัง 54.6 55.5 

ตนทุน 14.3 13.0 

กําไรสุทธิ 40.2 58.9 
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ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

การจางงาน 52.1 58.5 
 

3) สาขาเคร่ืองแตงกาย  

ดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบันของสาขาเคร่ืองแตงกายอยู ท่ีระดับ 43.3 สวนดัชนีความเชื่อม่ัน

คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 51.9 โดยมีสาขาการผลิตเคร่ืองแตงกายมีคาดัชนีตํ่าท่ีสุดอยูท่ีระดับ 

42.3 และเม่ือพิจารณาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกิจการในสาขานี้มากท่ีสุดคือ ภาวะการแขงขันในตลาด       

และตนทุนสินคา/คาแรงงาน  รองลงมาคือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และกําลังซ้ือของผูบริโภค         

สําหรับปจจัยท่ีกระทบผูประกอบการในอีก 3 เดือนขางหนายังคงเปนปจจัยทางดานภาวะเศรษฐกิจ            

ในประเทศ กําลังซ้ือของผูบริโภคและตนทุนสินคา/คาแรงงานตามลําดับ (ตารางท่ี 8)     
 

ตารางท่ี 8 แสดงคาดัชนีความเช่ือม่ันฯของสาขาเคร่ืองแตงกาย  

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ  

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 43.3 51.9 

18101 การผลิตเคร่ืองแตงกาย 42.3 50.2 

18102 การผลิตเคร่ืองประกอบเครื่องแตงกาย 50.0 75.0 

18200 การตกแตงและยอมสีขนสัตว รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตว 66.7 75.0 
 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ           

3 เดือนขางหนามีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน  และมีสาเหตุการเปล่ียนแปลงคลายคลึงสาขาส่ิงทอ                

โดยมีประเด็นตนทุนการผลิตท่ีมีปญหาคอนขางรุนแรงชัดเจนท้ังในปจจุบันและอนาคตเพราะการผลิต

เคร่ืองแตงกายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเนนใชแรงงานเขมขน และกําลังประสบปญหาขาดแคลน

แรงงานอีกดวย (ตารางท่ี 9)     
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ตารางท่ี 9  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคร่ืองแตงกาย  

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 50.0 70.6 

ปริมาณการผลิต 60.0 65.0 

สินคาคงคลัง 51.4 48.6 

ตนทุน 12.8 16.7 

กําไรสุทธิ 37.2 54.8 

การจางงาน 52.5 60.3 
 

 

4) สาขาไม  

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาไมอยูท่ีระดับ 38.4 โดยมีสาขาการเล่ือยไมและไสไมมีคาดัชนี

ตํ่าท่ีสุดอยูท่ีระดับ 34.0 และปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบตอความเช่ือม่ันของผูประกอบการในปจจุบันคือ    

ราคาน้ํามัน/คาขนสง ตนทุนสินคา/คาแรงงาน และการแขงขันในตลาดตามลําดับ สําหรับดัชนีความเช่ือม่ัน

คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 56.2 ปจจัยท่ียังคงสงผลกระทบตอกิจการในอีก 3 เดือนขางหนาคือ 

ราคาน้ํามัน/คาขนสง ตนทุนสินคา/คาแรงงาน และการแขงขันในตลาด เชนเดิม (ตารางท่ี 10)     

ตารางท่ี 10  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาไม  

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ 

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 38.4 56.2 

20100 การเล่ือยไมและไสไม 34. 50.7 

20210 การผลิตแผนไมบาง แผนไมอัด ไมประสาน แผนช้ินไมอัด 
แผนกระดาษและแผนไมอื่นๆ 

58.33 66.7 

20220 การผลิตเคร่ืองไมที่ใชในการกอสรางและเครื่องประกอบ
อาคาร 

35.6 62.5 

20291 การผลิตเคร่ืองใชในบานที่ทําจากไม และไมกอก 41.7 50.0 

20299 การผลิตผลิตภัณฑจากไม และไมกอก ซึ่งมิไดจัดประเภทไว
ในที่อื่น 

44.5 53.9 
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ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ           

3 เดือนขางหนามีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนไปจากดัชนีความเชื่อม่ันในปจจุบัน กลาวคือ ผูประกอบการ มี

ความเช่ือม่ันวายอดคําส่ังซ้ือโดยรวมในอีก 3 เดือนขางหนาจะเพิ่มสูงข้ึน และมีผลทําใหตองเพ่ิมปริมาณการ

ผลิต เพื่อรองรับกับความตองการของผูบริโภค และมีกําไรสุทธิเพิ่มอีกดวย โดยเฉพาะกลุมสาขาการผลิต

แผนไมบาง แผนไมอัด ไมประสาน แผนช้ินไมอัด แผนกระดาษและแผนไมอ่ืนๆ และสาขาการผลิตเครื่อง

ไมท่ีใชในการกอสรางและเคร่ืองประกอบอาคาร ท่ีจะไดรับผลบวกจากการเรงเบิกจายงบประมาณภาครัฐ 

ซ่ึงจะปดปงบประมาณปลายเดือนกันยายน (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาไม  

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 25.0 75.0 
ปริมาณการผลิต 38.6 68.6 

สินคาคงคลัง 44.6 59.5 

ตนทุน 32.5 27.5 

กําไรสุทธิ 40.0 52.6 

การจางงาน 50.0 56.6 
 

 

5) สาขาเคม ี

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาการเคมีอยูท่ีระดับ 47.1 โดยมีสาขาการผลิตสบู และเคมีภัณฑ

ท่ีใชสําหรับรักษาความสะอาดมีคาดัชนีตํ่าท่ีสุดอยู ท่ีระดับ 33.3 โดยมี 3 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนี      

ความเชื่อม่ันคือ ราคาตนทุนสินคา/แรงงาน ราคาน้ํามัน/คาขนสง และภาวะการแขงขันในตลาด ตามลําดับ 

สําหรับดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาพบวา มีคาดัชนีอยู ท่ีระดับ 52.5 ปรับเพิ่มข้ึน            

เพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับดัชนีปจจุบัน (ตารางท่ี 12)       
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ตารางท่ี 12  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคมี 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ  

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 47.1 52.5 

24110 การผลิตเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน ยกเวนปุยและสารประกอบไนโตเจน 45.8 66.7 

24120 การผลิตปุยและสารประกอบไนโตรเจน 45.5 48.5 

24241 การผลิตสบู และเคมีภัณฑที่ใชสําหรับรักษาความสะอาด 33.3 41.7 

24299 การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 62.5 70.8 

24300 การผลิตเสนใยประดิษฐ 50.0 41.7 
 

 

 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ            

3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนเพียงเล็กนอย  เพราะชวงไตรมาส 3 ของปเดียวกันเปนชวงท่ีมี                

การใชสารเคมีในการเพาะปลูกเปนจํานวนมาก ทําใหดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันสวนใหญอยูระดับทรงตัว 

ไมลดลงมากเหมือนสาขาอ่ืนๆ ยกเวนองคประกอบทางดานตนทุน โดยไตรมาสหนาเปนฤดูการเก็บเกี่ยวซ่ึง

จะมีการใชสารเคมีเพื่อการเพาะปลูกคอนขางนอยจึงทําใหผูประกอบการคาดการณธุรกิจไมสูงมาก (ตารางท่ี 13)          

ตารางท่ี 13  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคมี 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 55.9 64.7 

ปริมาณการผลิต 55.9 64.7 

สินคาคงคลัง 47.1 52.9 

ตนทุน 26.5 17.7 

กําไรสุทธิ 50.0 58.8 

การจางงาน 47.1 55.9 
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6) สาขายางและพลาสติก 

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขายางและพลาสติกอยู ท่ีระดับ 38.6 โดยมีสาขาการผลิต

ผ ลิตภัณฑพลาสติ ก อ่ืน  ๆ  ซ่ึ ง มิ ได จั ดประ เภทไว ใน ท่ี อ่ืน มีค า ดั ชนี ตํ่ า ท่ี สุ ดอยู ท่ี ร ะดั บ  27.8                            

โดยมีปจจัยภาวะการแขงขัน และตนทุนสินคา/คาแรงงานท่ีมีผลกระทบตอกิจการในระดับมาก ในสวนดัชนี

ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ท่ีระดับ 54.3 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับดัชนีความเช่ือม่ัน            

ในปจจุบัน พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันปรับตัวสูงข้ึนจากเดิม แตเม่ือพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการ 

ผูประกอบการเช่ือม่ันวาภาวการณแขงขันในตลาดยังคงมีผลกระทบตอกิจการในอีก 3 เดือนขางหนา  

(ตารางท่ี 14) 

ตารางท่ี 14  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขายางและพลาสติก 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ  

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 38.6 54.3 

25110 การผลิตยางนอก ยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยางใหม 32.7 60.0 

25200 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 50.0 62.5 

25201 การผลิตพลาสติกเปนแผน แทง ทอ หรือรูปทรงตางๆ 48.7 51.3 

25202 การผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก 38.3 45.0 

25209 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 27.8 69.4 
 

 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ            

3 เดือนขางหนา ปรับตัวดีข้ึนจากดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันในทุกองคประกอบ และสวนใหญมีคาดัชนี

มากกวาคาฐาน(ระดับ 50) ยกเวนองคประกอบทางดานตนทุน เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกท่ีจําหนาย         

ในประเทศมีราคาท่ีไมแนนอน (ท่ีมา: สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย) จึงทําใหผูประกอบการไมม่ันใจ 

ดานตนทุนในอนาคต (ตารางท่ี 15)     
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ตารางท่ี 15  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขายางและพลาสติก 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 31.3 67.2 

ปริมาณการผลิต 44.8 67.2 

สินคาคงคลัง 51.7 55.2 

ตนทุน 25.8 26.6 

กําไรสุทธิ 29.7 51.6 

การจางงาน 50.0 59.7 
 

7) สาขาอโลหะ 

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาอโลหะ พบวา คาดัชนีอยูในระดับ ท่ี 37.1 ซ่ึงอยูในระดับ      

ท่ีไมดี โดยมีสาขาการผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภท ไวในท่ีอ่ืน มีคาดัชนีตํ่าท่ีสุด           

อยูระดับท่ี 33.3 และปจจัยหลักท่ีเขามากระทบตอกิจการในปจจุบันคือ ภาวะการแขงขัน อีกปจจัยหนึ่งคือ 

ความหดตัวของสินคาและบริการ เนื่องจากผูบริโภคอาจจะชะลอคําส่ังซ้ือ สําหรับดัชนีความเช่ือม่ัน

คาดการณ 3 เดือนขางหนา พบวา คาดัชนีอยูในระดับท่ีสูงกวาคาฐาน มีเพียงสาขาการผลิตอิฐเทานั้น           

ท่ีมีคาดัชนีอยูในระดับท่ีตํ่ากวาคาฐาน เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอกิจการพบวา ปจจัยทางดาน

ภาวะการแขงขันและการหดตัวของความตองการยังคงเปนปจจัยหลักท่ีมีผลกระทบกิจการในอนาคต   

(ตารางท่ี 16)         

ตารางท่ี 16 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาอโลหะ 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ  

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 37.2 52.7 

26919 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกอื่น ๆ ยกเวนชนิดทนไฟและใชในงานกอสราง 54.2 70.8 

26920 การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกทนไฟ 62.5 58.3 

26931 การผลิตอิฐ NA 33.3 

26951 การผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตเพ่ือใชในงานกอสราง 35.8 51.1 
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รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ  

3 เดือนขางหนา 

26990 การผลิตผลิตภัณฑแรอโลหะอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 33.3 75.0 
 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ               

3 เดือนขางหนาปรับตัวสูงข้ึน เม่ือเทียบกับดัชนีปจจุบัน หากพิจารณาองคประกอบยอยดานยอดคําส่ังซ้ือ

โดยรวม กําไรสุทธิ และการจางงานซ่ึงเพิ่มข้ึนชัดเจนเนื่องจากในชวงปลายปไดผานพนฤดูฝนไป เขาสูฤดู

ของการกอสราง ทําใหมีความตองการปูนซีเมนตเพื่อใชในงานกอสรางท้ังจากโครงการภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเพิ่มสูงข้ึน (ตารางท่ี 17) 

ตารางท่ี 17  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาอโลหะ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 39.2 62.2 

ปริมาณการผลิต 40.5 55.4 

สินคาคงคลัง 40.5 47.3 

ตนทุน 27.0 31.9 

กําไรสุทธิ 28.4 56.8 

การจางงาน 47.3 62.2 
 

 

8) สาขาโลหะ 

ดัชนีความเ ช่ือม่ันในปจจุ บันของสาขาโลหะ  มีคาดัชนีความเ ช่ือม่ันอยู ในระดับท่ี  46.0                    
และดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ  3 เดือนขางหนามีคาดัชนีอยูในระดับท่ี 54.6 เ ม่ือพิจารณาปจจัย                   
ท่ีสงผลกระทบตอกิจการ ผูประกอบการมองวาปจจัยทางดานคุณภาพของสาธารณูปโภค และภาวะ         
การแขงขันในตลาดมีผลกระทบตอความเช่ือม่ันในปจจุบัน และในอีก 3 เดือนขางหนา (ตารางท่ี 18)  
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ตารางท่ี 18  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาโลหะ 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ 

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 46.0 54.6 

28110 การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ 47.6 54.1 

28910 การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ  
การรีดและการผสมโลหะผง 

34.8 47.8 

28920 การบริการตกแตง เคลือบโลหะและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน 48.3 57.6 

28991 การผลิตผลิตภัณฑจากลวดและสิ่งที่ใชยึด 41.7 41.7 

28999 การผลิตผลิตภัณฑโลหะอื่น ๆ ซี่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 30.6 44.1 
 
 
 
 
 

 
 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ทุกองคประกอบยอยมีแนวโนม
ปรับตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับดัชนีปจจุบัน และสวนใหญสูงกวาระดับคาฐาน ยกเวนองคประกอบทางดานตนทุน
โดยปจจัยสนับสนุนมาจากชวยปลายปเปนฤดูเก็บเกี่ยวทําใหมีความตองการใชอุปกรณทางการเกษตร
คอนขางมาก นอกจากนั้นเกษตรกรจะมีเงินจากการขายผลผลิตและตองเตรียมอุปกรณในการเพาะปลูก     
ในฤดูการถัดไป  (ตารางท่ี 19)   

ตารางท่ี 19 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาโลหะ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 47.2 65.7 

ปริมาณการผลิต 54.6 61.1 

สินคาคงคลัง 51.0 51.0 

ตนทุน 25.0 27.3 

กําไรสุทธิ 48.2 63.2 

การจางงาน 50.0 59.3 
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9) สาขาเคร่ืองจักร 

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาเคร่ืองจักร มีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ี 50.0 และดัชนี    

ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับท่ี 55.6 เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนี          

ความเชื่อม่ันในปจจุบันและดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา ผูประกอบการมองวา การแขงขัน

ในตลาดและการหดตัวของความตองการสินคา และบริการมีผลกระทบในระดับปานกลาง สวนปจจัยอ่ืนๆ

ไมมีผลกระทบหรือมีผลกระทบเพียงเล็กนอยเทานั้น (ตารางท่ี 20)     

ตารางท่ี 20  แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคร่ืองจักร 

รหัส อุตสาหกรรม 

คาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ปจจุบัน 
คาดการณ  

3 เดือนขางหนา 

ดัชนีความเช่ือมั่น 50.0 55.6 

29110 การผลิตเคร่ืองยนตและเครื่องกังหัน ยกเวนเครื่องยนตทีใชกับอากาศยานยาน
ยนตและจักรยานยนต 

52.8 61.1 

29121 การผลิตเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัด 79.2 72.7 

29190 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ 58.3 66.7 

29199 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไป ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 50.0 66.7 

29210 ผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม 41.7 44.4 

29230 การผลิตเคร่ืองจักรสําหรับงานโลหะกรรม 25.0 50.0 

29290 การผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใชในงานเฉพาะอื่นๆ 50.0 58.3 
 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน
ขางหนาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนจากดัชนีปจจุบัน ยกเวนองคประกอบทางดานตนทุน โดยมีปจจัยสนับสนุน
เชนเดียวกับสาขาโลหะประดิษฐกอนหนา เพราะเปนชวงฤดูเก็บเกี่ยวท่ีทําใหมีความตองการใชอุปกรณ    
ทางการเกษตรคอนขางมาก (ตารางท่ี 21)    

ตารางท่ี 21  แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาเคร่ืองจักร 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 60.0 66.7 

ปริมาณการผลิต 53.3 60.0 



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสท่ี 3 ป 2555 

 

24 | P a g e  

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

สินคาคงคลัง 46.7 50.0 

ตนทุน 30.0 23.3 

กําไรสุทธิ 56.7 60.0 

การจางงาน 53.3 73.3 

 
10) สาขาเคร่ืองเรือน 

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันของสาขาเคร่ืองเรือนอยูท่ีระดับ 38.1 และดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ  
3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 54.8 หากพิจารณาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดัชนีความเช่ือม่ันท้ังในปจจุบันและ
คาดการณ 3 เดือนขางหนาพบวา การหดตัวของความตองการสินคาและบริการมีผลกระทบมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ภาวะการแขงขัน (ตารางท่ี 22)    

ตารางท่ี 22 แสดงคาดัชนีความเชื่อม่ันฯของสาขาเคร่ืองเรือน 

รหัส อุตสาหกรรม 
คาดัชนีความเชื่อม่ัน 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

36100 การผลิตเคร่ืองเรือน 38.1 54.8 
 

ในสวนขององคประกอบยอยของดัชนีไตรมาสท่ี 3/2555 พบวา ดัชนีความเชื่อม่ันคาดการณ           
3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนในทุกองคประกอบเม่ือเทียบกับดัชนีปจจุบัน แตยังมีองคประกอบดาน
ตนทุนท่ียังมีคาดัชนีคอนขางตํ่าท้ังในปจจุบันและคาดการณ (ตารางท่ี 23)    

ตารางท่ี 23 แสดงคาดัชนีองคประกอบยอยของสาขาคร่ืองเรือน 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสท่ี 3/2555 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

ยอดส่ังซ้ือ 50.0 76.9 

ปริมาณการผลิต 51.9 67.3 

สินคาคงคลัง 44.2 55.8 

ตนทุน 7.7 13.5 

กําไรสุทธิ 28.9 55.8 

การจางงาน 46.2 59.6 
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8  ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

คะแนน แสดงวา 

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

 
ผลการคํานวณของทุกสาขาพบวาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจในระดับมากท้ังปจจุบันและอนาคต

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

 



ดัชนีความเชือ่มั่นผูประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 3 ป 2555 

26 | P a g e  

ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

ไตรมาสที ่3/2555 15 การผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 17  การผลิตสิ่งทอและถัก 

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

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

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 1.90 มีผลปานกลาง 2.03 มีผลปานกลาง 1.72 มีผลปานกลาง 1.84 มีผลปานกลาง 1.86 มีผลปานกลาง 1.88 มีผลปานกลาง 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 2.14 มีผลมาก 2.20 มีผลมาก 2.05 มีผลปานกลาง 2.12 มีผลมาก 2.14 มีผลมาก 2.25 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.41 ไมมีผล 0.48 ไมมีผล 0.41 ไมมีผล 0.52 ไมมีผล 0.29 ไมมีผล 0.33 ไมมีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 0.72 ไมมีผล 0.81 มีผลนอย 0.68 ไมมีผล 0.76 ไมมีผล 0.55 ไมมีผล 0.65 ไมมีผล 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.78 มีผลนอย 0.86 มีผลนอย 0.72 ไมมีผล 0.82 มีผลนอย 0.59 ไมมีผล 0.59 ไมมีผล 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 1.93 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 2.07 มีผลมาก 2.17 มีผลมาก 1.77 มีผลปานกลาง 1.76 มีผลปานกลาง 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 1.87 มีผลปานกลาง 1.95 มีผลปานกลาง 1.90 มีผลปานกลาง 2.04 มีผลปานกลาง 1.80 มีผลปานกลาง 1.69 มีผลปานกลาง 

การแขงขันในตลาด 2.18 มีผลมาก 2.22 มีผลมาก 2.25 มีผลมาก 2.31 มีผลมาก 1.98 มีผลปานกลาง 2.05 มีผลปานกลาง 

คุณภาพของบริการสาธาณูปโภค 1.63 มีผลปานกลาง 1.72 มีผลปานกลาง 1.71 มีผลปานกลาง 1.83 มีผลปานกลาง 1.46 มีผลนอย 1.52 มีผลปานกลาง 

สถานการณทางการเมืองที่มีตอกิจการ 0.92 มีผลนอย 0.97 มีผลนอย 0.84 มีผลนอย 0.90 มีผลนอย 0.84 มีผลนอย 0.83 มีผลนอย 

มาตรการในดานตางๆของบัฐบาลตอกิจการ 1.17 มีผลนอย 1.25 มีผลนอย 1.14 มีผลนอย 1.24 มีผลนอย 0.93 มีผลนอย 1.02 มีผลนอย 
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ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

18  การผลิตเครื่องแตงกาย รวมทั้งการตกแตงและยอมสีขนสัตว 
20  การผลิตไม ผลิตภัณฑจากไมและไมกอก ยกเวนเครื่องเรือน

รวมทั้งการผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักอื่นๆ 
24  การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคม ี

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

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

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 1.74 มีผลปานกลาง 1.73 มีผลปานกลาง 2.33 มีผลมาก 2.33 มีผลมาก 2.71 มีผลมาก 2.76 มีผลมาก 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 1.93 มีผลปานกลาง 1.90 มีผลปานกลาง 2.25 มีผลมาก 2.28 มีผลมาก 2.76 มีผลมาก 2.76 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.59 ไมมีผล 0.60 ไมมีผล 0.40 ไมมีผล 0.41 ไมมีผล 1.06 มีผลนอย 1.19 มีผลนอย 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 0.67 ไมมีผล 0.68 ไมมีผล 0.90 มีผลนอย 1.05 มีผลนอย 1.00 มีผลนอย 1.00 มีผลนอย 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 1.26 มีผลนอย 1.27 มีผลนอย 1.03 มีผลนอย 1.10 มีผลนอย 1.00 มีผลนอย 0.88 มีผลนอย 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 1.90 มีผลปานกลาง 1.93 มีผลปานกลาง 1.93 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 1.94 มีผลปานกลาง 2.25 มีผลมาก 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 1.68 มีผลปานกลาง 1.50 มีผลนอย 1.78 มีผลปานกลาง 1.88 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 2.06 มีผลปานกลาง 

การแขงขันในตลาด 1.93 มีผลปานกลาง 1.88 มีผลปานกลาง 2.25 มีผลมาก 2.28 มีผลมาก 2.53 มีผลมาก 2.59 มีผลมาก 

คุณภาพของบริการสาธาณูปโภค 1.62 มีผลปานกลาง 1.55 มีผลปานกลาง 1.75 มีผลปานกลาง 1.90 มีผลปานกลาง 1.59 มีผลปานกลาง 1.65 มีผลปานกลาง 

สถานการณทางการเมืองที่มีตอกิจการ 1.24 มีผลนอย 1.12 มีผลนอย 1.15 มีผลนอย 1.25 มีผลนอย 1.41 มีผลนอย 1.47 มีผลนอย 

มาตรการในดานตางๆของบัฐบาลตอกิจการ 1.37 มีผลนอย 1.29 มีผลนอย 1.43 มีผลนอย 1.48 มีผลนอย 1.41 มีผลนอย 1.47 มีผลนอย 
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ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

25  การผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก 26  การผลิตผลิตภัณฑจากแรอโลหะ 28  การผลิตผลิตภัณฑที่ทําจากโลหะประดิษฐ ยกเวนเครื่องจักรและอุปกรณ 

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

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

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 2.25 มีผลมาก 2.31 มีผลมาก 2.24 มีผลมาก 2.30 มีผลมาก 1.85 มีผลปานกลาง 1.91 มีผลปานกลาง 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 2.41 มีผลมาก 2.53 มีผลมาก 2.19 มีผลมาก 2.30 มีผลมาก 2.09 มีผลมาก 2.13 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.61 ไมมีผล 0.71 ไมมีผล 0.16 ไมมีผล 0.29 ไมมีผล 0.29 ไมมีผล 0.32 ไมมีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 1.34 มีผลนอย 1.25 มีผลนอย 0.57 ไมมีผล 0.89 มีผลนอย 0.73 ไมมีผล 0.91 มีผลนอย 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 1.34 มีผลนอย 1.41 มีผลนอย 0.38 ไมมีผล 0.53 ไมมีผล 0.80 มีผลนอย 0.83 มีผลนอย 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 2.00 มีผลปานกลาง 2.03 มีผลปานกลาง 1.97 มีผลปานกลาง 2.05 มีผลปานกลาง 1.32 มีผลนอย 1.32 มีผลนอย 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 2.03 มีผลปานกลาง 2.06 มีผลมาก 2.35 มีผลมาก 2.49 มีผลมาก 1.35 มีผลนอย 1.38 มีผลนอย 

การแขงขันในตลาด 2.32 มีผลมาก 2.31 มีผลมาก 2.76 มีผลมาก 2.81 มีผลมาก 1.61 มีผลปานกลาง 1.57 มีผลปานกลาง 

คุณภาพของบริการสาธาณูปโภค 1.81 มีผลปานกลาง 1.84 มีผลปานกลาง 1.39 มีผลนอย 1.47 มีผลนอย 1.62 มีผลปานกลาง 1.64 มีผลปานกลาง 

สถานการณทางการเมืองที่มีตอกิจการ 1.50 มีผลนอย 1.34 มีผลนอย 0.65 ไมมีผล 0.72 ไมมีผล 0.83 มีผลนอย 0.89 มีผลนอย 

มาตรการในดานตางๆของบัฐบาลตอกิจการ 1.71 มีผลปานกลาง 1.58 มีผลปานกลาง 1.11 มีผลนอย 1.19 มีผลนอย 1.13 มีผลนอย 1.19 มีผลนอย 
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ตารางที่ 24 แสดงปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานของกจิการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ) 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 

29  การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งมิไดจักประเภทไวในทีอ่ื่น 36  การผลิตเครื่องเรือนและการผลิตซึ่งมิไดจัดประเภทไวในทื่อื่น 

ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปจจุบัน คาดการณ 3 เดือนขางหนา 

คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล คาดัชนี แปลผล 

ระดับราคาน้ํามันและคาขนสง 2.07 มีผลมาก 4.20 มีผลมาก 2.35 มีผลมาก 2.31 มีผลมาก 

ราคาตนทุนสินคา/คาแรงงาน 2.20 มีผลมาก 2.20 มีผลมาก 2.62 มีผลมาก 2.65 มีผลมาก 

อัตราแลกเปลี่ยน 0.07 ไมมีผล 0.07 ไมมีผล 0.38 ไมมีผล 0.48 ไมมีผล 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู 0.13 ไมมีผล 0.13 ไมมีผล 0.88 มีผลนอย 1.00 มีผลนอย 

สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.21 ไมมีผล 0.29 ไมมีผล 0.65 ไมมีผล 0.86 มีผลนอย 

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอํานาจซื้อของประชาชน 1.40 มีผลนอย 1.43 มีผลนอย 2.00 มีผลปานกลาง 2.17 มีผลมาก 

การหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 1.67 มีผลปานกลาง 1.79 มีผลปานกลาง 2.44 มีผลมาก 2.60 มีผลมาก 

การแขงขันในตลาด 1.87 มีผลปานกลาง 2.00 มีผลปานกลาง 2.19 มีผลมาก 2.32 มีผลมาก 

 
 


