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รายงานดชันีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs 
รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2555 ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ  

SMEs Manufacturing Sentiment Index: SMSI (North Region) 
ประจ าไตรมาสที่ 3/2555 

 
 
1.  บทสรุปผู้บริหาร 
 
            ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ  
ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555 ภาพรวมในปัจจุบนั (ระหวา่งวนัท่ี 15 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555)  
อยู่ในระดบั 45.9 ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ ภาวการณ์ในภาพรวมมีสภาพ 
แยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ (ระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2555 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2556) ดชันีมีการปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัดชันีในปัจจุบนั 
โดยอยูท่ี่ระดบั 49.4 แต่อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการยงัมีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบั
ท่ีไม่ดีนัก เน่ืองจากดัชนีอยู่ในระดับท่ีต ่ากว่า 50.0 สะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ว่า  
ภาวะของธุรกิจในไตรมาสสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2555 ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ส าหรับอุตสาหกรรมภาคการผลิต  
สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์ 
จากกระดาษ สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์  ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และสาขา 
การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโน้ม
ปรับตวัเพิ่มข้ึน และอยู่ในระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 และปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของธุรกิจ
ในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ไดแ้ก่ ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 
การแข่งขันในตลาด ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง และการหดตัว 
ของความตอ้งการสินคา้และบริการ ส่งผลให้ค่าดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs 
ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ลดลง 

 
ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ได้ร่วมกนัด าเนินการส ารวจความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ประจ าไตรมาส 
ท่ี 3/2555 ใน 4 จงัหวดั ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประกอบด้วย จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง นครสวรรค ์ 
และพิษณุโลก จ านวน 600 ตวัอย่าง ครอบคลุม 10 สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ  
ไดแ้ก่ (1) การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม (2) การผลิตส่ิงทอส่ิงถกั (3) การผลิตเคร่ืองแต่งกาย 
รวมทั้งการตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์ (4) การผลิตไม ้ผลิตภณัฑ์จากไมแ้ละไมก้๊อก ยกเวน้เคร่ืองเรือน 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
(หนา้ 2) 

 

รวมทั้งการผลิตส่ิงของจากฟางและวสัดุถกัอ่ืนๆ (5) การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ (6) การ
ผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี (7) การผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ (8)  การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะ
ประดิษฐ์ ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (9) การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
และ (10) การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

พบว่า ดัชนีความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน (ระหว่าง 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555)  จ  าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลัก 
ของภาคเหนือ มีค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 ทุกสาขา โดยมีค่าอยูท่ี่ระดบั 45.7, 44.1, 49.8, 42.0, 44.9, 
46.0, 45.5, 48.3, 47.2 และ 45.8 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ (ระหวา่งวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2556) มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนในทุกสาขาอุตสาหกรรม 
โดยดชันีปรับเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 49.1, 48.5, 51.3, 46.8, 51.9, 48.3, 46.7, 50.8, 50.0 และ 50.7 ตามล าดบั 
ดงัแสดงตามภาพท่ี 1 

 

ภาพที ่1 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั  
และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ จ  าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ 

 
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามองค์ประกอบ 
ของปัจจยัก าหนดค่าดชันี ประกอบดว้ย (1) ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต (3) สินคา้คงคลงั 
(4) ตน้ทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ (6) การจา้งงาน  
 พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั (ระหว่าง 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555) จ  าแนกตามองค์ประกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี  
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มีค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 49.8, 47.2, 47.5, 32.7, 47.8 และ 50.4 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ 
(ระหวา่งวนัท่ี 15 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2556) มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน และ 
อยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 ทุกองคป์ระกอบ ยกเวน้ องคป์ระกอบดา้นตน้ทุนการประกอบการ มีค่าดชันีคงท่ี 
อยูใ่นระดบัเดิม โดยค่าดชันีของแต่ละองคป์ระกอบมีค่าอยูท่ี่ระดบั 52.6, 53.1, 52.6, 32.7, 53.7 และ 50.3 
ตามล าดบั ดงัแสดงตามภาพท่ี 2 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั  
และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ จ  าแนกตามองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี 

 
 ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  
พบว่า ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน (ระหว่างวนัท่ี  
15 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555) มีค่าดชันีอยูท่ี่ระดบั 37.7 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ 
(ระหวา่งวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2556) มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าดชันี
อยูท่ี่ระดบั 41.5 ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อธุรกิจตนเอง พบวา่ 
ค่าดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั มีค่าอยู่ท่ีระดับ 46.3  
และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยมีค่าอยูท่ี่ระดบั 49.5  
ดงัแสดงรายละเอียดหนา้ 28 

ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ าแนกตามตลาดเป้าหมาย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ  หรือกลุ่มท่ีมีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50  
ของยอดขาย และ (2) กลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ หรือกลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย
ข้ึนไป พบว่า กลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ มีดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs 
(SMSI) ในปัจจุบนั (ระหว่างวนัท่ี 15 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555) มีค่าอยู่ท่ีระดบั 45.7  
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ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า (ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2556)  
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยู่ท่ีระดบั 49.1 ส่วนกลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ พบว่า ดชันี
ความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั มีค่าอยู่ท่ีระดบั 47.4 ส าหรับดชันี
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกัน โดยมีค่าอยู่ท่ีระดับ 49.2  
และสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีจ านวน 27 ราย รองลงมาคือ สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกายมีจ านวน 20 ราย ดงัแสดง
รายละเอียดหนา้ 29 
 ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ส่วนใหญ่มองวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัมาก
ได้แก่ ราคาต้นทุนสินคา้และค่าแรงงาน ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง การแข่งขนัในตลาด ภาวะเศรษฐกิจ 
ในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน และการลดลงของความต้องการสินค้าและบริการ ดังแสดง
รายละเอียดหนา้ 31 
 ด้านข้อเสนอแนะของผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ต่อภาครัฐบาล ได้แก่ (1) ควร 
มีมาตรการควบคุมราคาวตัถุดิบ และราคาน ้ ามนัท่ีมีราคาเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของ
ตน้ทุนสินคา้ และลดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ โดยควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ (2) ควรขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ี หรือลดอัตราดอกเบ้ีย และหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียต ่ าให้กับผู ้ประกอบการ  
(3) ควรควบคุมอตัราแลกเปล่ียนไม่ให้เงินบาทแข็งค่ามากเกินไป (4) ควรช่วยจดัหาช่องทางการจดัจ าหน่าย
สินคา้เพิ่มข้ึน และหาตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง (5) ควรจดัการฝึกอบรม และพฒันาความรู้ผูป้ระกอบการ 
เพิ่มมากข้ึน เช่น เร่ืองความไดเ้ปรียบเสียเปรียบส าหรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC  
(6) ควรให้มีการลดหย่อนภาษีให้กบัผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (7) ควรให้การสนบัสนุน 
การพฒันาฝีมือแรงงานใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานไทย  
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2.  ข้อช้ีแจงการรายงานดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2555 
ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

 
 

ข้อช้ีแจง 
         การรายงานดัชนีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs  
รายไตรมาส ปี พ.ศ. 2555 ประจ าภูมภิาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

 
 ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMEs Manufacturing Sentiment Index: 
SMSI) จัดท าข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีว ัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูล 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัท าดชันีช้ีภาวะเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคตของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม ในภาคการผลิตอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงรายงานสถานการณ์หรือปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ภาคการผลิต และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนส าหรับหน่วยงานในการจัดท านโยบายและแผนงาน 
ในการสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 
ขั้นตอนการจัดสร้างดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs 
  
 การส ารวจความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs จัดท าข้ึนเพื่อรวบรวมข้อมูล 
จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสุ่มตวัอยา่งจากผูป้ระกอบการภาคการผลิตต่างๆ ใน 4 จงัหวดั
ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง พิษณุโลก และนครสวรรค ์จ านวน 600 ตวัอยา่ง  
ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างประจ า ประกอบดว้ยสถานประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ครอบคลุม 10 สาขา
อุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ ไดแ้ก่ (1) การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม (2) การผลิต
ส่ิงทอส่ิงถกั (3) การผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์ (4) การผลิตไม ้ผลิตภณัฑ์ 
จากไมแ้ละไมก้๊อก ยกเวน้เคร่ืองเรือน รวมทั้งการผลิตส่ิงของจากฟางและวสัดุถกัอ่ืนๆ (5) การผลิตกระดาษ
และผลิตภณัฑ์จากกระดาษ (6) การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี (7) การผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ  
(8)  การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  (9) การผลิตเคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน และ (10) การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว้
ในท่ีอ่ืน 
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 เน่ืองจากจุดประสงค์ของการส ารวจความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs เพื่อให้
ทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบให้กระชับเข้าใจง่าย 
และครอบคลุมประเด็นค าถามเก่ียวกบั ความคิดเห็นท่ีผูป้ระกอบการมีต่อธุรกิจส าหรับใชใ้นการประมวลผล
ดชันีความเช่ือมัน่ ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธุรกิจในด้าน (1) ก าไร (2) ปริมาณการผลิต  
(3) ตน้ทุนธุรกิจ (4) การจา้งงาน (5) สินคา้คงคลงั และ (6) ยอดรับค าสั่งซ้ือสินคา้ และดา้นความคิดเห็น 
ท่ีผูป้ระกอบการมีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และดา้นความคิดเห็นท่ีผูป้ระกอบการมีต่อสาขาธุรกิจ
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม รวม ถึงปัจจัย ท่ี มีผลต่อภาวะของธุรกิจทั้ งในทิศทางท่ี ดี ข้ึนและแย่ลง  
ซ่ึงความคิดเห็นเหล่าน้ีจะถูกน าไปใชป้ระกอบการวิเคราะห์ผลดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิต
ของ SMEs (SMSI) 
 
การค านวณ และการแปลความหมายค่าดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 
  
 ผลการส ารวจแต่ละไตรมาสจะได้ดัชนี 2 ชุดคือ (1) ดัชนีในเดือนท่ีถามซ่ึงเรียกแทนว่า  
ดชันีในปัจจุบนั และ (2) ดชันีการคาดการณ์ในอนาคตในอีก 3 เดือนขา้งหน้าท่ีประเมินจากเดือนท่ีถาม 
ซ่ึงเรียกแทนว่า ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีค านวณจากคะแนนท่ีให้ในแต่ละค าตอบ  
เป็นการแปลงจากข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยก าหนดให้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 1.0  
ส าหรับค าตอบ “สูงข้ึน/ดีข้ึน/เพิ่มข้ึน” และให้คะแนน 0.5 และ 0 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และ “แย่ลง/
ลดลง” ตามล าดบั การแปลความหมายค่าดชันีท่ีไดอ้าจมีค่าในระดบัท่ีต ่ากวา่ 50 หรือระดบัท่ี 50 หรือระดบั 
ท่ีมากกวา่ 50 โดยถา้ 
  
  SMSI < 50  แสดงวา่  ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ ภาวการณ์ 
            ในดา้นนั้นๆ มีสภาพแยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 
  SMSI = 50  แสดงวา่  ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ ภาวการณ์ 
            ในดา้นนั้นๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรืออยูใ่นสภาพทรงตวั 
  SMSI > 50  แสดงวา่  ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs มีความเช่ือมัน่วา่ ภาวการณ์ 
            ในดา้นนั้นๆ มีสภาพดีข้ึน หรืออยูใ่นระดบัท่ีดี 
  
 * หมายเหต:ุ  การค านวณและแปลความหมายด้านต้นทุนนั้น ก าหนดการให้คะแนนแบบผกผัน 
คือ ก าหนดให้คะแนนเท่ากับ 1.0 ส าหรับค าตอบ “ลดลง” คะแนน 0.5 และ 0 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม”  
และ “สูงขึน้” ตามล าดับ 
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การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการ 
 

ส าหรับการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการแบ่งเป็น 4 ระดบัดงัน้ี 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 

 มาก 3 
 ปานกลาง 2 
 นอ้ย 1 
 ไม่มี 0 

 
โดยคะแนนค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายตามเกณฑท่ี์แบ่งเป็นช่วง ดงัน้ี 
 - ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.06 - 3.00   หมายถึง  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบั มาก 
 - ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 - 2.05   หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 - ค่าเฉล่ียระหวา่ง  0.76 - 1.50   หมายถึง  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 - ค่าเฉล่ียระหวา่ง  0.00 - 0.75   หมายถึง  ไม่มีผลกระทบ 
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3.  สถานการณ์ทัว่ไปของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ  
     ประจ าไตรมาสที ่3/2555 
 
 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขยายตวั1 ดว้ยแรงขบัเคล่ือนส าคญั 
จากการบริโภค การลงทุนภาคของเอกชน การใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการส่งออก โดยเฉพาะการคา้
ชายแดน ในขณะท่ีการส่งออกไปยงักลุ่มยโุรปหดตวัลงเป็นเดือนแรกของปีน้ี ดา้นการท่องเท่ียวปรับตวัดีข้ึน 
จากปีก่อน ด้านการผลิตสินค้าเกษตรชะลอลงตามฤดูกาล ส่วนด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อ 
การส่งออกบางชนิดหดตวั ดา้นเสถียรภาพในประเทศ อตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลงต่อเน่ือง การจา้งงานขยายตวั 
สินเช่ือและเงินฝากยงัเพิ่มข้ึน 
 ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในภาคเหนือขยายตัว 
ตามความต้องการจากระยะเดียวกนัของปีก่อน (พ.ศ. 2554) ร้อยละ 12.9 หมวดยานยนต์เร่งตวัข้ึน 
อยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนจากนโยบายสนบัสนุนของภาครัฐบาล เน่ืองจาก
โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ท่ีให้คืนภาษีสรรพสามิตให้ผูซ้ื้อรถยนต์คันแรก  
ตามขอ้ก าหนดของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั ประกอบกบัการเพิ่มก าลงัการผลิตของผูผ้ลิตรถยนต์
ทุกค่าย ท าให้สามารถส่งมอบรถยนตใ์ห้กบัลูกคา้ไดม้ากข้ึน สะทอ้นสภาพการณ์จากยอดขาย และปริมาณ
การจดทะเบียนรถยนต์นัง่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นประวติัการณ์ และมีปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ 
เพื่อการพาณิชย์ขยายตวั โดยเฉพาะรถยนต์ท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการรถยนต์ใหม่คนัแรก รวมถึง 
การเปิดตวัรถยนตรุ่์นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนตป์ระหยดัพลงังาน หรือกลุ่ม Eco-car ซ่ึงถือเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภค ส่วนปริมาณการจดทะเบียนรถจกัรยานยนต์เพิ่มข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจากการเข้า 
สู่ ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ประกอบกับรถจักรยานยนต์บางรุ่นท่ีได้รับความนิยมย ังผลิตไม่เพียงพอ 
ต่อการจ าหน่าย ส่วนยอดขายของสินคา้ในหมวดขายส่งขายปลีกและหมวดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค 
ตามความต้องการของผู ้บริโภค ทั้ งสินค้าคงทน และสินค้า ท่ีจ  า เป็นต่อการอุปโภคบริโภคลดลง  
รวมถึงยอดขายในห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการน าสินคา้แบรนด์ใหม่ๆ ท่ีเป็น House brand มาจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 
และมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินคา้อยา่งต่อเน่ือง  
 ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในภาคเหนือปรับตวัลดลง จากความกังวลใจเก่ียวกับความผนัผวน 
ของเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศไทย 
 ดา้นผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.6 จากระยะ
เดียวกนัของปีก่อน (พ.ศ. 2554) ตามการขยายตวัของอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.3 ตามความตอ้งการท่ีขยายตวัในสินคา้ประเภทแผงวงจรท่ีใชใ้นอุปกรณ์
ส่ือสาร และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.6  

                                                           
1
 ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2555 
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และร้อยละ 22.1 ตามล าดบั เป็นผลจากความตอ้งการของตลาดญ่ีปุ่นท่ีเพิ่มข้ึนในสินคา้ผกัผลไมแ้ช่แข็ง 
อบแหง้ และแปรรูป เช่น ถัว่แระญ่ีปุ่นแช่แข็ง และขา้วโพดกระป๋อง เป็นตน้ ส่วนการผลิตเคร่ืองด่ืมขยายตวั
จากการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซ่ึงส่วนหน่ึงเน่ืองจากช่วงเดียวกนัปีก่อนมีการผลิตสุราต ่ากว่าปกติ 
ส าห รับการผ ลิต เลน ส์กล้อง ถ่ ายภาพ  และ ส่วนประกอบฮา ร์ด ดิสได ร์ฟลดลง ร้อยละ  14.9  
ตามความตอ้งการในตลาดโลกท่ีชะลอลง อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์ผลิตในภาคเหนือมีแนวโน้มชะลอตวั 
เม่ือเทียบกบัเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา โดยระดบัดชันีฯ เม่ือขจดัอิทธิพลของฤดูกาลแล้ว ลดลงร้อยละ 3.4  
เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน เป็นผลจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรป ท าให้การผลิตสินคา้หลายชนิด 
เพื่อการส่งออกไปยงัยุโรปหดตวัลงค่อนขา้งมาก อาทิ อญัมณีและเคร่ืองประดบั เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 
ท่ีท าดว้ยเซรามิค และเฟอร์นิเจอร์ไม ้

ดา้นการลงทุนภาคเอกชน ดชันีการลงทุนภาคเอกชนยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามการกลบัเขา้ 
สู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมยานยนต ์การขยายตวัของการก่อสร้างตามการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย ์
และโครงการฟ้ืนฟู รวมถึงแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม ดชันีการลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือ
ประจ าเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 อยู่ท่ีระดบั 138.2 ขยายตวัต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 14.7 สะทอ้นสภาพการณ์ 
จากพื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และปริมาณการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ ขยายตัวร้อยละ 30.9  
และร้อยละ 28.8 ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยค่าดชันีฯไปอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 54.6 สะทอ้นถึงการกลบัเขา้สู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมรถยนต ์
หลงัประสบปัญหาน ้ าท่วม และเป็นการแสดงผลตอบรับของประชาชนต่อโครงการรถยนต์ใหม่คนัแรก 
ตามนโยบายรัฐบาลท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส าคัญ ในขณะท่ีมูลค่าการน าเข้าเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ 
ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ ขยายตวัท่ีร้อยละ 104.8 ตามการลงทุนในสายการผลิตใหม่ และทดแทน
เคร่ืองจกัรเดิมท่ีเสียหายจากน ้ าท่วม นอกจากน้ี รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีดินปรับตวัเพิ่มข้ึน 
เป็นร้อยละ 60.2 ตามราคาประเมินท่ีดินฉบบัใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นตน้มา  
ส าหรับความสนใจต่อการลงทุนในระยะต่อไป สะท้อนสภาพการณ์จากมูลค่าการได้รับอนุมติัส่งเสริม 
การลงทุนในภาคเหนือ เงินลงทุนทั้งส้ิน 4,760.2 ลา้นบาท โดยในเดือนกรกฎาคม เป็นการลงทุนในหมวด
การผลิตผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ เป็นส าคญั โดยเฉพาะในเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม
ล าพนูท่ีมีมูลค่าเงินลงทุนถึง 3,139.9 ลา้นบาท 
 ดา้นการส่งออก มูลค่าการส่งออกผา่นด่านศุลกากร รวมการส่งออกผา่นด่านชายแดนในภาคเหนือ
ขยายตวัจากระยะเดียวกนัของปีก่อน (พ.ศ. 2554) ร้อยละ 16.4 เป็นมูลค่า 346.5 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ชะลอตวั 
จากเดือนก่อน ตามการส่งออกผา่นด่านศุลกากรล าพนูและเชียงใหม่ท่ีเร่ิมไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
โลก และวิกฤตหน้ีของยโุรป ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมประเภทช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม
สินคา้เกษตร เช่น ล าไยอบแห้ง และขา้ว ส่วนการส่งออกผ่านชายแดนยงัขยายตวัดีในตลาดของพม่า และ
ลาว ตามการส่งออกน ้ ามนัเช้ือเพลิง และสินคา้อุปโภคบริโภค การน าเขา้ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือ
ขยายตวัร้อยละ 6.1 เป็นมูลค่า 138.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการน าเข้าวตัถุดิบและสินค้าขั้นกลาง  
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เช่น แผงวงจรรวมและส่วนประกอบหมอ้แปลง และส่วนประกอบของเคร่ืองพิมพ ์ส่วนการน าเขา้ผา่นด่าน
ชายแดน ขยายตวัร้อยละ 37.8 เป็นมูลค่า 15.9 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตามการขยายตวัในตลาดของพม่า และลาว 
ร้อยละ 21.6 และร้อยละ 63.2 ตามล าดบั สินคา้น าเขา้ท่ีส าคญั คือ โคกระบือมีชีวิต เฟอร์นิเจอร์ และ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีท าด้วยไมจ้ากประเทศพม่า และพืชผกั ดอกไม ้และผลไม ้จากประเทศลาว ส่วนการน าเขา้
สินคา้จากจีนตอนใตห้ดตวัลง ซ่ึงค่าดชันีลดลงอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 60.4 
 ด้านการท่องเท่ียวในภาคเหนือ ยงัคงปรับตวัดีข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัของปีก่อน  
(พ.ศ. 2554) จากการจดัประชุมสัมนาของภาครัฐบาล การเดินทางเข้ามาของนักท่องเท่ียวจากประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และคนไทยเอง อยา่งไรก็ตาม นกัท่องเท่ียวจากประเทศยุโรปซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือ
สูง เดินทางเข้ามาภาคเหนือน้อยลง เน่ืองจากความกังวลในปัญหาเศรษฐกิจ และการจดัมหกรรมกีฬา 
ในยุโรปอย่างต่อเน่ือง (ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป และโอลิมปิคฤดูร้อน ปี 2012) เคร่ืองช้ีวดัส าคญั 
ท่ีสะท้อนสภาพการณ์ของการปรับตวัดีข้ึนในภาคการท่องเท่ียว ได้แก่ จ  านวนผูโ้ดยสารท่ีเดินทางผ่าน 
ท่าอากาศยานภาคเหนือต่างๆ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 จากระยะเดียวกนัของปีก่อน โดยขยายตวัมากท่ีท่าอากาศ
ยานจงัหวดัเชียงใหม่ และเชียงราย ร้อยละ 8.5 และ ร้อยละ 10.2 ตามล าดบั 
 ด้านการจ้างงาน ยงัคงทรงตวัในระดับต ่าท่ีร้อยละ 1.0 โดยผูว้่างงานมีจ านวน 72,900 คน 
ประกอบดว้ยผูท่ี้ไม่เคยท างานมาก่อน เพิ่งเขา้สู่ตลาดแรงงานเป็นคร้ังแรกจ านวน 33,620 คน และเป็นผูท่ี้เคย
ท างานมาก่อนจ านวน 39,280 คน ทั้งน้ีเป็นผูท่ี้เคยท างานทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม ซ่ึงส่วนใหญ่เคย
ท างานในภาคบริการ เช่น โรงแรมและภตัตาคาร การคา้ และการขนส่ง 
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4.  ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 
     ภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ 
 
ตารางที ่1  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ 
 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

1. การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 45.7 49.1 
2. การผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 44.1 48.5 
3. การผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์ 49.8 51.3 
4. การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเคร่ืองเรือน 

รวมทั้งการผลิตส่ิงของจากฟางและวสัดุถกัอ่ืนๆ 
42.0 46.8 

5. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 44.9 51.9 
6. การผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 46.0 48.3 
7. การผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 45.5 46.7 
8. การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะประดิษฐ ์ 

ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
48.3 50.8 

9. การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 47.2 50.0 
10. การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 45.8 50.7 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงดัชนีความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนก 
ตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ พบว่า ในทุกสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกั
ของภาคเหนือ มีค่าดชันีในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 แสดงวา่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs  
มีความเช่ือมัน่วา่ ภาวการณ์ในทุกๆ ดา้นจะมีสภาพแยล่ง หรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี และดชันีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้า ในทุกสาขาอุตสาหกรรม มีการปรับตวัเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับดัชนีในปัจจุบนั แต่อย่างไรก็ตาม
ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ยงัมีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้อยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
ในบางสาขาอุตสาหกรรม  
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(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม   
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 45.7 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
49.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม
คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนัก ทั้ งน้ีค่าดัชนีความเช่ือมั่น 
ยงัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหน้า 
ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 
(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก  
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 44.1 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
48.5 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก คาดการณ์
สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่าดชันีความเช่ือมัน่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ 50.0 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 
(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ 
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 49.8 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
51.3 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการ
ตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึน 

 
(4) สาขาการผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเคร่ืองเรือน รวมทั้งการผลิตส่ิงของ 

จากฟางและวสัดุถักอืน่ๆ 
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 42.0 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
46.8 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตไม ้ผลิตภณัฑ์จากไมแ้ละไม้
ก๊อก ยกเวน้เคร่ืองเรือน รวมทั้งการผลิตส่ิงของ จากฟางและวสัดุถกัอ่ืนๆ คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก  
3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ซ่ึงสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 
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(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ  
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 44.9 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
51.9 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ ์
จากกระดาษ คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึน 

 
(6) สาขาการผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมี  
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 46.0 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
48.3 แสดงให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี
คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนัก ทั้ งน้ีค่าดัชนีความเช่ือมัน่ 
อยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหน้า 
ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 
(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ  
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 45.5 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
46.7 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ
คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนัก ทั้ งน้ีค่าดัชนีความเช่ือมัน่ 
อยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหน้า 
ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

 
(8) สาขาการผลติผลติภัณฑ์ทีท่ าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 48.3 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
50.8 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะ
ประดิษฐ ์ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึน 
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(9) สาขาการผลติเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 47.2 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
50.0 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่า
ดชันีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัเท่ากบั 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก          
3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัคงท่ี 

 
(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือนและการผลติซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 ดัชนีความเช่ือมั่นผู ้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน มีค่า 

อยูท่ี่ระดบั 45.8 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 
50.7 แสดงให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ในสาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึง
มิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึน 
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ตารางที ่2  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ 
 

สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
ภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(1)   การผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 
 ISIC 1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์ 46.7 52.7 
 ISIC 1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้า  

                 และผลิตภณัฑ ์จากสัตวน์ ้า 
47.9 56.3 

 ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 45.2 48.5 
 ISIC 1514 การผลิตน ้ามนัจากพืชน ้ามนัจากสัตว ์ 

                  และไขมนัจากสัตว*์ 
41.7 66.7 

 ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 44.7 50.0 
 ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 45.4 46.8 
 ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 44.8 43.8 
 ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 46.1 46.7 
 ISIC 1542 การผลิตน ้าตาล* 50.0 50.0 
 ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้าตาล* 50.0 50.0 
 ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี 

                 วุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
49.5 51.6 

 ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ  
                 ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

45.5 51.2 

 ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 
                 รวมทั้งการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 

42.4 47.2 

หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 2 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่2  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ (ต่อ) 
 

สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
ภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(2)   การผลติส่ิงทอส่ิงถัก 
 ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอ 

                  รวมทั้งการทอส่ิงทอ 
46.4 47.6 

 ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ 45.0 48.3 
 ISIC 1721 การผลิตส่ิงทอส าเร็จรูปยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย** 45.8 41.7 

 ISIC 1723 การผลิตเชือกสายระโยงระยางเชือกเส้นใหญ่ 
                 และตาข่ายแหวน* 

41.7 75.0 

 ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** 33.3 45.8 
(3)   การผลติเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ 

 ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกาย 
                 ยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากขนสัตว ์

49.8 51.3 

(4)   การผลติไม้ ผลติภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก  
        ยกเว้นเคร่ืองเรือนรวมทั้งการผลติส่ิงของจากฟางและวสัดุถักอืน่ๆ 

 ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้ 38.5 45.8 
 ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้าง 
                 และเคร่ืองประกอบอาคาร 

44.0 50.0 

 ISIC 2029 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีท าจากไมร้วมทั้ง 
                 การผลิตส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน 

43.2 45.4 

 หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 2 ตวัอยา่ง 
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(หนา้ 17) 

 

ตารางที ่2  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ (ต่อ) 
 

สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
ภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(5)   การผลติกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 
        ISIC 2101 การผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 38.9 72.2 
        ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแขง็ลูกฟูกและ 
                          การผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็ 

45.8 43.8 

        ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษ 
                          และกระดาษแขง็ 

47.2 47.2 

(6)   การผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์ 
 ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ 

                  สารประกอบไนโตรเจน* 
41.7 50.0 

 ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 46.0 48.5 
 ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์* 50.0 50.0 

 ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑ์ 
                 ท่ีใชรั้กษาโรคและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสมุนไพร 

47.2 47.2 

 ISIC 2424 การผลิตสบู่และผงซกัฟอกเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการท า 
                 ความสะอาดและขดัเงาเคร่ืองหอมและส่ิงปรุงแต่ง 
                 ส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม* 

41.7 50.0 

 ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆ 
                 ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** 

45.8 45.8 

หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 2 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่2  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ (ต่อ) 

สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
ภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(7)   การผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ 
        ISIC 2610 การผลิตแกว้และผลิตภณัฑแ์กว้* 41.7 41.7 
        ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ 
                          ซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง 

42.7 47.3 

        ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 44.4 46.3 
        ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนต์ 
                          และปูนปลาสเตอร์ 

47.9 46.4 

        ISIC 2696 การตดัการข้ึนรูปและการแต่งส าเร็จหิน* 50.0 50.0 
(8)   การผลติผลติภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
 ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 46.2 47.0 
 ISIC 2812 การผลิตถงัน ้าท่ีเก็บน ้าและภาชนะบรรจุ 

                 ท่ีท าจากโลหะ* 
50.0 50.0 

 ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนโดยวธีิการตี 
                 การกดการตอกพิมพแ์ละการรีดในรูปแบบต่างๆ 
                 รวมทั้งการผสมโลหะผง** 

50.0 50.0 

 ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนิน 
                 การเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกลโดยไดรั้บ 
                 ค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการท าสัญญาจา้ง 

50.0 58.3 

 ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือ 
                 และเคร่ืองโลหะทัว่ไป* 

66.7 66.7 

 ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์อ่ืนๆ 
                 ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน* 

41.7 50.0 

หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 2 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่2  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ (ต่อ) 
 

สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
ภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(9)   การผลติเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
        ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนั 
                          ยกเวน้เคร่ืองยนตท่ี์ใชก้บัอากาศยานยานยนต ์
                          และรถจกัรยาน/ รถจกัรยานยนต ์

46.4 52.4 

        ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 50.0 48.7 
        ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม ้ 44.7 48.7 
        ISIC 2927 การผลิตอาวุธและกระสุน* 50.0 50.0 
(10)  การผลติเคร่ืองเรือนและการผลติซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 

 ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 45.1 51.0 
 ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ 
                  และของท่ีเก่ียวขอ้ง 

44.4 41.7 

 ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา 52.8 50.0 
 ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 44.4 41.7 
 ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 52.1 60.4 

หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 2 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่3  แสดงการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
     ภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ (เปรียบเทียบดชันีในปัจจุบนั กบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้) 
 SMSI > 50 SMSI ≤ 50 

SMSI ปรับตัว
เพิม่ขึน้ 

ISIC 1511 การผลิตเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์
ISIC 1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสตัวน์ ้าและผลิตภณัฑจ์ากสตัวน์ ้ า 
ISIC 1514 การผลิตน ้ามนัจากพืชน ้ามนัสตัวแ์ละไขมนัสตัว*์ 
ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี วุน้เส้น  
                  และผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 
ISIC 1723 การผลิตเชือกสายระโยงระยางเชือกเส้นใหญ่และตาข่ายแหวน* 
ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากขนสตัว ์
ISIC 2101 การผลิตเยือ่กระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 
ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนินการ 
                  เก่ียวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนตย์าน 
                  ท่ีใชก้บัอากาศยานยานยนต ์และรถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต ์
ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
 

 
 
 

 (12 กลุ่มย่อย) 

ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 
ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 
ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 
ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 
ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิตน ้าแร่บรรจุขวด 
ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ ส่ิงทอ 
ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ 
ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** 
ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้
ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร 
ISIC 2029 การผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน 
ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน* 
ISIC 2412 การผลิตปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน 
ISIC 2424 การผลิตสบู่และผงซกัฟอกเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการท าความสะอาดและขดัเงา 
                 เคร่ืองหอมและส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม* 
ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง 
ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 
ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 
ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน* 
ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม  ้                           (19 กลุ่มย่อย) 

หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 2 ตวัอยา่ง 
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ตารางที ่3  แสดงการเปล่ียนแปลงของดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
     ภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ (เปรียบเทียบดชันีในปัจจุบนั กบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้) (ต่อ) 
 SMSI > 50 SMSI ≤ 50 

SMSI ปรับตวั
ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

ISIC 1533 การผลิตอาหารสตัวส์ าเร็จรูป 
ISIC 1542 การผลิตน ้าตาล* 
ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้าตาล* 
ISIC 1721 การผลิตส่ิงทอส าเร็จรูปยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย** 
ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟกูและการผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษ 
ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็ 
ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสงัเคราะห์* 
ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรคและสมนุไพร 
ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** 
ISIC 2610 การผลิตแกว้และผลิตภณัฑแ์กว้* 
ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละปูนปลาสเตอร์ 
ISIC 2696 การตดัการข้ึนรูปและการแต่งส าเร็จหิน* 
ISIC 2812 การผลิตถงัน ้าท่ีเก็บน ้าและภาชนะบรรจุท่ีท  าจากโลหะ* 
ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการผสมโลหะผง** 
ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 
ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 
ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง 
ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา 
ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น                                                         (19 กลุ่มย่อย) 

SMSI คงที ่ ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ืองโลหะทัว่ไป*         (1 กลุ่มย่อย) (0 กลุ่มย่อย) 

หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 2 ตวัอยา่ง 
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 จากตารางท่ี 2 และ 3 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนก
ตามสาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และท าการเปรียบเทียบค่าดชันี
ความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั กบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ 
พบวา่ ค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ ตามสาขายอ่ยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของภาคเหนือ ที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่น 
SMSI ปรับตัวเพิ่มขึน้ ในระดับที่มากกว่า 50.0 มีจ านวน 12 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตว ์
และผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว,์ อุตสาหกรรมการแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์จากสัตวน์ ้ า, 
อุตสาหกรรมการผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว*์, อุตสาหกรรมการผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ี
เส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีวุน้เส้นและผลิตภณัฑ์อาหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์
อาหารอ่ืนๆ, อุตสาหกรรมการผลิตเชือกสายระโยงระยางเชือกเส้นใหญ่และตาข่ายแหวน*, อุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากขนสัตว,์ อุตสาหกรรมการผลิตเยือ่กระดาษและกระดาษ
แข็ง, อุตสาหกรรมการตกแต่ง และการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกล, 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองยนต์ และเคร่ืองกังหันยกเว้น เคร่ืองยนต์ ท่ีใช้กับอากาศยานยานยนต ์ 
และรถจักรยาน/รถจักรยานยนต์, อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ  
ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของภาคเหนือ ที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่น 

SMSI ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในระดับที่ต ่ากว่า หรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 19 กลุ่มย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรม 
การแปรรูปผลไมแ้ละผกั, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากนม, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ 
ท่ีได้จากการโม่-สีธัญพืช, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทอบ, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืม  
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งการผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด, อุตสาหกรรมการจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอ
รวมทั้งการทอ ส่ิงทอ, อุตสาหกรรมการแต่งส าเร็จส่ิงทอ, อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิได้จดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน**, อุตสาหกรรมการเล่ือยไม้และการไสไม้, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองไม้ท่ีใช้  
ในการก่อสร้างและเคร่ืองประกอบอาคาร, อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อก
ฟางและวสัดุถกัสาน, อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน*, 
อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน, อุตสาหกรรมการผลิตสบู่และผงซักฟอกเคมีภณัฑ ์
ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดและขดัเงาเคร่ืองหอมและส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม*, 
อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์
เซรามิกชนิดทนไฟ, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีโครงสร้างเป็นโลหะ, อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน* และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักร 
ท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม ้



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
(หนา้ 23) 

 

ไม่มีสาขาย่อยใดของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของภาคเหนือ ที่มีค่าดัชนี 
ความเช่ือมั่น SMSI ปรับตัวลดลง ในระดับทีม่ากกว่า 50.0  

 
สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของภาคเหนือ ที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่น 

SMSI ปรับตัวลดลง ในระดับที่ต ่ากว่า หรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 19 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิต
อาหารสัตว์ส าเร็จรูป, อุตสาหกรรมการผลิตน ้ าตาล*, อุตสาหกรรมการผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและขนม 
ท่ีท  าจากน ้ าตาล*, อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทอส าเร็จรูปยกเวน้เคร่ืองแต่งกาย**, อุตสาหกรรมการผลิต
กระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษ, อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษ
และกระดาษแข็ง, อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกในขั้นต้นและยางสังเคราะห์*, อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์ทางเภสัชกรรมเคมีภณัฑ์ท่ีใช้รักษาโรคและสมุนไพร, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์เคมีอ่ืนๆ 
ซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน**, อุตสาหกรรมการผลิตแก้วและผลิตภณัฑ์แก้ว*, อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์จากคอนกรีตซีเมนตแ์ละปูนปลาสเตอร์, อุตสาหกรรมการตดัการข้ึนรูปและการแต่งส าเร็จหิน*, 
อุตสาหกรรมการผลิตถงัน ้ าท่ีเก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ*, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์
โลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการผสมโลหะผง**, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแท้ป 
และวาล์ว, อุตสาหกรรมการผลิตอาวุธและกระสุน*, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ
และของท่ีเก่ียวขอ้งอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองกีฬา และอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นเกมและของเล่น 

 
สาขาย่อยของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของภาคเหนือ ที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่น 

SMSI คงที่อยู่ที่ระดับเดิม ในระดับที่มากกว่า 50.0 มีเพียงสาขาเดียว คือ อุตสาหกรรมการผลิตของมีคม
เคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ืองโลหะทัว่ไป* 

 
ไม่มีสาขาย่อยใดของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของภาคเหนือ ที่มีค่าดัชนี 

ความเช่ือมั่น SMSI คงทีอ่ยู่ทีร่ะดับเดิม ในระดับทีต่ ่ากว่า หรือเท่ากบั 50.0 
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5.  ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs (SMSI)  
     จ าแนกตามองค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี  
 
ตารางที ่4  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
          จ  าแนกตามองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี 
 

องค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

1.  ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 49.8 52.6  
 1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 49.0 51.9  
 1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 47.0 53.7  
2.  ปริมาณการผลิต 47.2 53.1  
3.  สินคา้คงคลงั 47.5 52.6  
4.  ตน้ทุนการประกอบการ (แปรผกผนั) 32.7 32.7  
5.  ก าไรสุทธิ 47.8 53.7  
6.  การจา้งงาน 50.4 50.3  

 
จากตารางท่ี 4 แสดงดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนก 

ตามองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี ประกอบดว้ย (1) ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต 
(3) สินคา้คงคลงั (4) ตน้ทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ (6) การจา้งงาน พบวา่ ดชันีความเช่ือมัน่
ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั ขององคป์ระกอบดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลัง ต้นทุนการประกอบการ และก าไรสุทธิ มีค่าดัชนีอยู่ท่ีระดับต ่ากว่า 50.0  
แสดงให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs มีความเช่ือมัน่ต่อภาวการณ์ของปัจจยัดา้นดงักล่าว 
อยู่ในระดบัท่ีไม่ดี และเม่ือเปรียบเทียบดชันีในปัจจุบนักบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า มีแนวโน้ม 
การปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน และค่าดชันีความเช่ือมัน่มีค่าอยู่ท่ีระดบัมากกว่า 50.0 ในทุกปัจจยั สะทอ้น 
ใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ ยงัอยูใ่นระดบัท่ีดี 
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(1) ยอดรับค าส่ังซ้ือโดยรวม  
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ในปัจจุบนั มีค่าอยูท่ี่ระดบั 49.8 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโน้มปรับตวั 
ในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 52.6  

 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 
ค าสั่งซ้ือในประเทศ ในปัจจุบนั มีค่าอยูท่ี่ระดบั 49.0 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวั 
ในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยู่ท่ีระดบั 51.9 ส่วนดชันีความเช่ือมัน่ต่อปัจจยัดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ  
ในปัจจุบนั มีค่าอยูท่ี่ระดบั 47.0 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 53.7 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้
ดีข้ึน 

 
(2) ปริมาณการผลติ  
 ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านปริมาณ 

การผลิต ในปัจจุบนั มีค่าอยูท่ี่ระดบั 47.2 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทาง 
ท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 53.1 สะทอ้นให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 
มีแนวโนม้ดีข้ึน 

 
(3) สินค้าคงคลงั  
 ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านสินคา้คง

คลงั ในปัจจุบนั มีค่าอยู่ท่ีระดบั 47.5 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามีแนวโน้มปรับตวัในทิศทาง 
ท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 52.6 สะทอ้นให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 
มีแนวโนม้ดีข้ึน 

  
(4) ต้นทุนการประกอบการ  
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านต้นทุน 

การประกอบการ ในปัจจุบนั มีค่าอยู่ท่ีระดับ 32.7 และดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้ม 
ปรับตวัคงท่ีในระดบัเดิมมีค่าอยูท่ี่ระดบั 32.7 สะทอ้นให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก  
3 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มต้นทุนการประกอบการอยู่ในระดับท่ีไม่ดีค่อนข้างมาก เน่ืองจากค่าดัชนี 
อยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 มาก และยงัมีค่าดชันีอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ปัจจยัอ่ืนๆ สะทอ้นให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นตน้ทุน 
การประกอบการเป็นปัญหาท่ีส าคญัของธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต 
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(5) ก าไรสุทธิ  
 ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัดา้นก าไรสุทธิ 

ในปัจจุบนั มีค่าอยูท่ี่ระดบั 47.8 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 53.7 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้
ดีข้ึน 

 
(6) การจ้างงาน  
 ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัดา้นการจา้งงาน  

ในปัจจุบนั มีค่าอยูท่ี่ระดบั 50.4 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง 
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 50.3 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินสภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้
ของความตอ้งการดา้นการจา้งงานหดตวัลงเล็กนอ้ย 
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ตารางที ่5  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามสาขา  
     อุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี 
 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ  
และองค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(1)   การผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 49.5 51.9 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 48.6 51.7 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 48.4 51.6 
2. ปริมาณการผลิต 47.9 54.0 
3. สินคา้คงคลงั 47.4 52.8 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 32.5 32.2 
5. ก าไรสุทธิ 46.9 53.6 
6. การจา้งงาน 50.2 50.2 
(2)   การผลติส่ิงทอส่ิงถัก 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 50.0 52.9 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 44.1 52.9 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 47.1 50.0 
3. สินคา้คงคลงั 32.4 50.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 47.1 47.1 
5. ก าไรสุทธิ 41.2 44.1 
6. การจา้งงาน 47.1 47.1 
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ตารางที ่5  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามสาขา  
     อุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี (ต่อ) 

 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ  
และองค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(3)   การผลติเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ 

1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 56.6 52.6 

   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 55.3 50.0 

   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 38.1 47.6 

2. ปริมาณการผลิต 42.1 52.6 

3. สินคา้คงคลงั 52.6 53.9 

4. ตน้ทุนการประกอบการ 44.7 44.7 

5. ก าไรสุทธิ 51.3 52.6 

6. การจา้งงาน 51.3 51.3 

(4)   การผลติไม้ ผลติภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก  
        ยกเว้นเคร่ืองเรือนรวมทั้งการผลติส่ิงของจากฟางและวสัดุถักอืน่ๆ 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 40.4 50.0 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 40.4 46.0 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 33.3 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 42.3 44.2 
3. สินคา้คงคลงั 38.5 50.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 34.6 36.5 
5. ก าไรสุทธิ 46.2 50.0 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
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ตารางที ่5  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามสาขา  
     อุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี (ต่อ) 
 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ  
และองค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(5)   การผลติกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 46.2 61.5 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 46.2 57.7 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 70.0 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 57.7 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 57.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 34.6 34.6 
5. ก าไรสุทธิ 42.3 53.8 
6. การจา้งงาน 46.2 46.2 
(6)   การผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมี 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 50.0 50.0 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 50.0 48.6 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 45.7 47.1 
3. สินคา้คงคลงั 44.3 48.6 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 40.0 45.7 
5. ก าไรสุทธิ 44.3 50.0 
6. การจา้งงาน 51.4 48.6 
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ตารางที ่5  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามสาขา  
     อุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี (ต่อ) 

 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ  
และองค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(7)   การผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ 
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 50.0 50.7 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 49.3 50.0 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 60.0 
2. ปริมาณการผลิต 46.5 52.1 
3. สินคา้คงคลงั 47.9 48.6 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 28.9 27.5 
5. ก าไรสุทธิ 49.3 52.8 
6. การจา้งงาน 50.7 48.6 
(8)   การผลติผลติภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 55.0 55.0 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 52.5 52.5 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 75.0 75.0 
2. ปริมาณการผลิต 45.0 52.5 
3. สินคา้คงคลงั 52.5 55.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 40.0 37.5 
5. ก าไรสุทธิ 45.0 52.5 
6. การจา้งงาน 52.5 52.5 
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ตารางที ่5  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนกตามสาขา  
     อุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี (ต่อ) 
 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ  
และองค์ประกอบของปัจจัยก าหนดค่าดัชนี 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

(9)   การผลติเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 47.7 52.3 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 47.7 52.3 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 47.2 52.3 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 52.5 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 38.1 42.9 
5. ก าไรสุทธิ 47.7 50.0 
6. การจา้งงาน 52.3 50.0 
(10)  การผลติเคร่ืองเรือนและการผลติซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
1. ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 50.0 57.2 
   1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 50.7 58.0 
   1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 62.5 75.0 
2. ปริมาณการผลิต 50.7 57.2 
3. สินคา้คงคลงั 50.7 57.2 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 18.8 16.7 
5. ก าไรสุทธิ 53.6 62.3 
6. การจา้งงาน 50.7 53.6 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนก 

ตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลักของภาคเหนือ และองค์ประกอบของปัจจยัก าหนดค่าดัชนี 
ทั้ง 6 องค์ประกอบ ประกอบดว้ย (1) ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต (3) สินคา้คงคลงั  
(4) ตน้ทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ (6) การจา้งงาน  
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(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม  
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 49.5, 47.9, 47.4, 32.5, 46.9 และ 50.2 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปัจจยัด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้ 
คงคลงั และก าไรสุทธิ มีค่าอยูท่ี่ระดบั 51.9, 54.0, 52.8 และ 53.6 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นการจา้งงาน 
มีแนวโน้มปรับตวัคงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมท่ี 50.2 และปัจจยัด้านตน้ทุนการประกอบการมีแนวโน้มปรับตวั 
ในทิศทางท่ีลดลง มีค่าอยูท่ี่ระดบั 32.2 สะทอ้นให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินแนวโนม้ปัจจยัดา้นตน้ทุน
การประกอบการจะเพิ่มข้ึนในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 

 
(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก  
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 50.0, 47.1, 32.4, 47.1, 41.2 และ 47.1 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปัจจยัด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้ 
คงคลงั และก าไรสุทธิ มีค่าอยู่ท่ีระดบั 52.9, 50.0, 50.0 และ 44.1 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัด้านตน้ทุน 
การประกอบการและการจา้งงาน มีแนวโน้มปรับตวัคงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมท่ี 47.1 เท่ากนั สะทอ้นให้เห็น 
ว่า ผูป้ระกอบการประเมินปัจจัยด้านต้นทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญั ส่วนปัจจยัด้าน 
การจา้งงาน และก าไรสุทธิ มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 

 
 (3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสัตว์ 
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 56.6, 42.1, 52.6, 44.7, 51.3 และ 51.3 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั และก าไรสุทธิ มีค่า 
อยู่ท่ีระดบั 52.6, 53.9 และ 52.6 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัด้านตน้ทุนการประกอบการ และการจา้งงานมี
แนวโนม้ปรับตวัคงท่ีอยูท่ี่ระดบัเดิมท่ี 44.7 และ 51.3 และปัจจยัดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม มีแนวโน้ม
ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง มีค่าอยู่ท่ีระดบั 52.6 สะทอ้นให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการประเมินปัจจยัดา้นตน้ทุน
การประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญั เน่ืองจากมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 และปัจจยัดา้นยอดรับ 
ค าสั่งซ้ือโดยรวมมีแนวโนม้ลดลง 
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 (4) สาขาการผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก ยกเว้นเคร่ืองเรือนรวมทั้งการผลิตส่ิงของ  
จากฟางและวสัดุถักอืน่ๆ 

 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 
ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 40.4, 42.3, 38.5, 34.6, 46.2 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปัจจยัด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้ 
คงคลงั ตน้ทุนการประกอบการ และก าไรสุทธิ มีค่าอยูท่ี่ระดบั 50.0, 44.2, 50.0, 36.5 และ 50.0 ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัดา้นการจา้งงานมีแนวโน้มปรับตวัคงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมท่ี 50.0 สะทอ้นให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการ
ประเมินปัจจยัดา้นการจา้งงานจะไม่มีการขยายตวัของความตอ้งการการจา้งงานในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 

 
(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ  
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 46.2, 50.0, 50.0, 34.6, 42.3 และ 46.2 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปัจจยัด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้ 
คงคลงั และก าไรสุทธิ มีค่าอยู่ท่ีระดบั 61.5, 57.7, 57.7 และ 53.8 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัด้านตน้ทุน 
การประกอบการ และการจา้งงานมีแนวโนม้ปรับตวัคงท่ีอยูท่ี่ระดบัเดิมท่ี 34.6 และ 46.2 ตามล าดบั สะทอ้น
ให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการประเมินปัจจยัด้านตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญั และปัจจยั 
ดา้นการจา้งงานมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 โดยเฉพาะปัจจยัดา้นตน้ทุน 
การประกอบการท่ีมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 มาก แสดงว่า มีแนวโน้มการเกิดปัญหาค่อนขา้งมาก  
และเป็นปัญหาต่อเน่ือง 

 
(6) สาขาการผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมี  
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 50.0, 45.7, 44.3, 40.0, 44.3 และ 51.4 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางท่ี เพิ่ม ข้ึน ได้แก่  ปัจจัยด้านปริมาณการผลิต สินค้าคงคลัง  ต้นทุน 
การประกอบการ และก าไรสุทธิ มีค่าอยูท่ี่ระดบั 47.1, 48.6, 45.7 และ 50.0 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นยอด
รับค าสั่งซ้ือโดยรวม มีแนวโน้มปรับตวัคงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมท่ี 50.0 และปัจจยัดา้นการจา้งงานมีแนวโน้ม
ปรับตัวในทิศทางท่ีลดลง มีค่าอยู่ท่ีระดับ 48.6 สะท้อนให้เห็นว่า ผู ้ประกอบการประเมินปัจจัยด้าน 
การจา้งงาน มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
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(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ  
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 50.0, 46.5, 47.9, 28.9, 49.3 และ 50.7 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปัจจยัด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้ 
คงคลงั และก าไรสุทธิ มีค่าอยู่ท่ีระดบั 50.7, 52.1, 48.6 และ 52.8 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัด้านตน้ทุน 
การประกอบการ และการจา้งงาน มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง มีค่าอยู่ท่ีระดบั 27.5 และ 48.6 
ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการประเมินปัจจยัด้านตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหา 
ท่ีส าคญั เน่ืองจากค่าดัชนีความเช่ือมัน่มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่ากว่าปัจจยัด้านอ่ืนๆ  
และปัจจยัดา้นการจา้งงานมีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 

 
(8) สาขาการผลติผลติภัณฑ์ทีท่ าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 55.0, 45.0, 52.5, 40.0, 45.0 และ 52.5 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั และก าไรสุทธิ มีค่า 
อยู่ท่ีระดบั 52.5, 55.0 และ 52.5 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม และการจา้งงาน 
มีแนวโน้มปรับตวัคงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมท่ี 55.0 และ 52.5 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นตน้ทุนการประกอบการ 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง มีค่าอยู่ท่ีระดบั 37.5 สะทอ้นให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการประเมินปัจจยั
ดา้นตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญั เน่ืองจากค่าดชันีความเช่ือมัน่มีแนวโนม้ลดลง และอยู่
ในระดบัค่อนขา้งต ่ากวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ และมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 

 
(9) สาขาการผลติเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 47.7, 47.2, 50.0, 38.1, 47.7 และ 52.3 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปัจจยัด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้ 
คงคลงั ตน้ทุนการประกอบการ และก าไรสุทธิ มีค่าอยูท่ี่ระดบั 52.3, 52.3, 52.5, 42.9 และ 50.0 ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัด้านการจา้งงาน มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง มีค่าอยู่ท่ีระดบั 50.0 สะทอ้นให้เห็นว่า 
ผูป้ระกอบการประเมินปัจจยัดา้นการจา้งงานจะไม่มีการขยายตวัของความตอ้งการการจา้งงานในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้ 
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(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือนและการผลติซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ืน่ 
 ดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อปัจจยัด้านยอดรับ 

ค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน ในปัจจุบนั  
มีค่าอยูท่ี่ระดบั 50.0, 50.7, 50.7, 18.8, 53.6 และ 50.7 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า 
มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ได้แก่ ปัจจยัด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินคา้ 
คงคลงั ก าไรสุทธิ และการจา้งงาน อยู่ท่ีระดบั 57.2, 57.2, 57.2, 62.3 และ 53.6 ตามล าดบั ส่วนปัจจยั 
ดา้นตน้ทุนการประกอบการ มีแนวโน้มปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง มีค่าอยู่ท่ีระดบั 16.7 สะทอ้นให้เห็น 
ว่า ผูป้ระกอบการประเมินปัจจัยด้านต้นทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคัญอย่างมาก และ 
เป็นปัญหาต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากค่าดชันีความเช่ือมัน่มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า 
กวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ มาก และมีค่าดชันีในระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 
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6.  ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs (SMSI) ต่อเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม  
     และต่อสาขาธุรกจิของตนเอง 
 
ตารางที ่6  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
    โดยรวม และต่อสาขาธุรกิจของตนเอง 
 

 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

1.  เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 37.7 41.5 
2.  สาขาธุรกิจของตนเอง 46.3 49.5 
 
 จากตารางท่ี 6 แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม และต่อสาขาธุรกิจของตนเอง พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิต 
ของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบนั มีค่าอยู่ท่ีระดบั 37.7 และ 46.3 ตามล าดบั และดชันีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 41.5 และ 49.5 ตามล าดบั 
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7.  ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลติของ SMEs (SMSI) จ าแนกตามตลาดเป้าหมาย 
  
 ตลาดเป้าหมาย จ าแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 (1) กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ  หรือกลุ่มท่ีมีการส่งออกนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของยอดขาย  
 (2) กลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ หรือกลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขายข้ึนไป 
 
ตารางที ่7  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และตลาดเป้าหมาย  
 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ  
และตลาดเป้าหมาย 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

กลุ่มทีเ่น้นตลาดภายในประเทศ 45.7 49.1 
1.  การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 45.6 49.4 

2.  การผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 45.5 49.4 
3.  การผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์ 52.3 53.7 
4.  การผลิตไม ้ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละไมก้๊อกยกเวน้เคร่ืองเรือน 
     รวมทั้งการผลิตส่ิงของจากฟางและวสัดุถกัอ่ืนๆ 

41.7 47.0 

5.  การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 42.7 49.0 
6.  การผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ ์ 46.0 48.3 
7.  การผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 45.1 46.3 
8.  การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะประดิษฐ ์ 
     ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

48.3 50.0 

9.  การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 47.2 50.0 
10. การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 45.5 50.5 
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ตารางที ่7  แสดงดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI)  
     จ  าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และตลาดเป้าหมาย (ต่อ) 
 

สาขาอุตสาหกรรมภาคการผลติหลกัของภาคเหนือ  
และตลาดเป้าหมาย 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการ 
ภาคการผลติของ SMEs (SMSI) 

ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

ดัชนีในปัจจุบัน 
ดัชนีคาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า 

กลุ่มทีเ่น้นตลาดต่างประเทศ 47.4 49.2 
1.  การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 46.6 46.9 
2.  การผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 39.6 45.8 
3.  การผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์ 47.5 49.2 
4.  การผลิตไม ้ผลิตภณัฑจ์ากไมแ้ละไมก้๊อกยกเวน้เคร่ืองเรือน 
     รวมทั้งการผลิตส่ิงของจากฟางและวสัดุถกัอ่ืนๆ* 

50.0 41.7 

5.  การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 48.3 56.7 
6.  การผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑ*์* - - 
7.  การผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ* 75.0 75.0 
8.  การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะประดิษฐ ์ 
     ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์** 

- - 

9.  การผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** - - 
10. การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 54.2 58.3 
หมายเหต:ุ  *    แสดงถึง  จ านวนตวัอยา่งมีเพียง 1 ตวัอยา่ง 
  **  แสดงถึง  ไม่มีจ านวนตวัอยา่ง 

 
 จากตารางท่ี 7 แสดงดัชนีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) จ  าแนก 
ตามสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ และตลาดเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ  หรือกลุ่มท่ีมีการส่งออกนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของยอดขาย และกลุ่มท่ีเนน้
ตลาดต่างประเทศ หรือกลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขายข้ึนไป พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่
ผูป้ระกอบการภาคการผลิตของ SMEs (SMSI) ในปัจจุบัน อยู่ท่ีระดับ 45.7 และ 47.4 ตามล าดับ  
และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน มีค่าอยูท่ี่ระดบั 49.1 
และ 49.2 ตามล าดบั 
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 ส าหรับกลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ หรือกลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขายข้ึนไป 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมภาคการผลิตหลกัของภาคเหนือ ไดแ้ก่ สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์
อาหาร และเคร่ืองด่ืม มีจ านวน 27 ราย รองลงมาคือ สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย มีจ านวน 20 ราย 
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8.  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการภาคการผลติของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ  
     ประจ าไตรมาสที ่3/2555 
 
ตารางที ่8  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs  
     ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ 
 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของกจิการภาคการผลติของ SMEs  

ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ 

ระดับคะแนนแสดงผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ 
(0 = ไม่มีผลกระทบ, 1 = น้อย,  

2 = ปานกลาง, 3 = มาก) 

ในปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.   ระดบัราคาน ้ามนัและค่าขนส่ง 2.7 2.8 
2.   ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 2.8 2.8 
3.   อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 1.0 1.0 
4.   อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 1.1 1.1 
5.   สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.9 1.0 
6.   ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  
      และอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 

2.2 2.3 

7.   การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ 2.2 2.3 
8.   การแข่งขนัในตลาด 2.5 2.5 
9.   คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 1.9 1.9 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 1.5 1.4 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ของรัฐบาล 1.3 1.3 

  
 จากตารางท่ี 8 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิต 
ของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555 ทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า
พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิต 
ของ SMEs ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง การแข่งขนัใน
ตลาด ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง และการหดตวัของความตอ้งการสินคา้ 
และบริการ ส่วนปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ในระดับ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ 
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ภาคการผลิตของ SMEs ในระดับน้อย ได้แก่  สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ของรัฐบาล อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั  อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั  และสภาวะเศรษฐกิจ
โลก   

 
ตารางที ่9  แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ 
    ภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555 
 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของกจิการภาคการผลติของ SMEs  

ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ  
ประจ าไตรมาสที ่3/2555 

จ านวนร้อยละ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลกระทบต่อ 
การด าเนินงาน
ของกจิการ 
ภาคการผลติ
ของ SMEs 

ไม่มี 
มี 

น้อย ปานกลาง มาก 

1.   ระดบัราคาน ้ามนัและค่าขนส่ง 0.7 0.5 23.6 75.2 มาก 
2.   ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 0.0 0.8 21.6 77.6 มาก 
3.   อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 49.3 15.6 25.1 10.0 นอ้ย 
4.   อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 45.2 11.7 36.1 7.0 นอ้ย 
5.   สภาวะเศรษฐกิจโลก 48.0 14.7 32.8 4.5 นอ้ย 
6.   ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ  
      และอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 

2.5 7.0 56.9 33.6 มาก 

7.   การหดตวัของความตอ้งการสินคา้ 
       และบริการ 

1.2 6.7 58.2 33.9 มาก 

8.   การแข่งขนัในตลาด 1.2 4.0 39.6 55.2 มาก 
9.   คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 4.7 23.6 44.3 27.4 ปานกลาง 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 16.4 33.1 38.0 12.5 นอ้ย 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 
      ในดา้นต่างๆ ของรัฐบาล 

29.1 22.6 36.6 11.7 นอ้ย 

 
จากตารางท่ี  9 แสดงจ านวนร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัย ท่ีมีผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555
พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิต 
ของ SMEs ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ระดบัราคาน ้ามนัและค่าขนส่ง ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ
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ในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ การแข่งขนั 
ในตลาด ส่วนปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ในระดับ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ
ภาคการผลิตของ SMEs ในระดบัน้อย ไดแ้ก่  อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั สภาวะ
เศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง  และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  
ของรัฐบาล 

 
 ผลกระทบจากระดับราคาน า้มันและค่าขนส่ง  
  ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า  ระดับราคาน ้ ามันและค่าขนส่ง มีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
ในระดบัมาก 
 

ผลกระทบจากราคาต้นทุนสินค้า/ ค่าแรงงาน  
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า ราคาต้นทุนสินค้า/ ค่าแรงงาน มีผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
ในระดบัมาก 

 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในปัจจุบัน  
 ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า อัตราแลกเปล่ียนในปัจจุบัน ไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็จะส่งผลกระทบ ในระดบันอ้ย 

 
ผลกระทบจากอตัราเงินกู้ในปัจจุบัน  
 ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ประ เ มินว่า  อัตรา เ งินกู้ ในปัจ จุบัน  ไม่ ส่ งผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็จะส่งผลกระทบ ในระดบันอ้ย 

 
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลก  
 ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ประ เ มินว่ า  สภาวะ เศรษฐ กิจโลก  ไม่ ส่ งผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็จะส่งผลกระทบ ในระดบันอ้ย 
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ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง  
  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า  ภาวะ เศรษฐกิจในประเทศและอ านาจ ซ้ือ 
ของประชาชนลดลง มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค 
ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555 ในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนความคิดเห็น
ของผูป้ระกอบการทั้งหมดแลว้ จะประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ ในระดบัมาก 

  
ผลกระทบจากการหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ  
 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า การหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ 

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาส 
ท่ี 3/2555 ในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนความคิดเห็นของผูป้ระกอบการทั้งหมด
แลว้ จะประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ ในระดบัมาก 

  
ผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด  

  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า การแข่งขนัในตลาด มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555 ในระดบัมาก 

 
ผลกระทบจากคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค  
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค มีผลกระทบ 

ต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 3/2555  
ในระดบัปานกลาง 

 
ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง  
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง มีผลกระทบ 

ต่อการด า เนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภู มิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาส 
ท่ี 3/2555 ในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนความคิดเห็นของผูป้ระกอบการทั้งหมด
แลว้ จะประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ ในระดบันอ้ย 

  
ผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในด้านต่างๆ ของรัฐบาล 
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่า มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่างๆ ของรัฐบาล  

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคเหนือ ประจ าไตรมาส 
ท่ี 3/2555 ในระดบัปานกลาง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนความคิดเห็นของผูป้ระกอบการทั้งหมด
แลว้ จะประเมินผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ ในระดบันอ้ย 
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9.  ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 
9.1.  ความต้องการความช่วยเหลอืจากรัฐบาล สรุปจ านวนของผูใ้หข้อ้เสนอแนะในแต่ละประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 - หาวธีิการหรือมาตรการช่วยลดราคาน ้ามนั     จ านวน  9  ราย 
 - หาแหล่งเงินกู ้ดอกเบ้ียต ่า       จ านวน  6  ราย 
 - ตน้ทุนดา้นแรงงานสูงมาก เพราะรัฐบาลไม่หาวธีิรองรับการเพิ่มตน้ทุน 
     ในดา้นน้ีท าให ้SMEs ขาดทุนมากข้ึน      จ านวน  3  ราย 
 - ตอ้งการใหมี้การตรวจตราขา้วท่ีมาจากลาว เพราะมีการลกัลอบ 
    เขา้มาเยอะ ชาวนาไทยไดรั้บผลกระทบ      จ านวน  1  ราย 
 - ช่วยเหลือใหง้บประมาณในการลงทุน      จ านวน  1  ราย 
 - สนบัสนุนใหมี้การ ฝึกอบรมพฒันาความรู้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน  จ านวน  1  ราย 
 - หาวธีิเพิ่มมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้       จ านวน  1  ราย 
 - สนบัสนุน SMEs โดยจดังานแสดงสินคา้ออกบูท๊ตามงานต่างๆ  จ านวน  1  ราย 
 - ลดภาษีลงเป็นบางส่วน เช่นมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 5%   จ านวน  1  ราย 
 - ขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ดอกเบ้ียต ่า     จ านวน  1  ราย 
 - ควรจดัท า SMEs Index       จ านวน  1  ราย 
 - ใหภ้าครัฐหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบคอยใหค้  าปรึกษา    
    แก่ผูป้ระกอบการ SMEs      จ านวน  1  ราย 
 - จดัสัมมนาฟรีใหเ้ขา้อบรมไดบ้่อยๆ     จ านวน  1  ราย 
 - มีช่องทางในการขยายตลาดเพิ่มข้ึน     จ านวน  1  ราย 
 - มีการอบรมระยะสั้นใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการ    จ านวน  1  ราย 
 - มีการอบรมมาตรฐานโลกใหผู้ป้ระกอบการรายยอ่ยมีความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน จ านวน  1  ราย 
 - เพิ่มมาตรฐานในการผลิตเพื่อการส่งออก     จ านวน  1  ราย 
 - เพิ่มคุณภาพสินคา้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ     จ านวน  1  ราย 
 - พฒันาแรงงานไทย       จ านวน  1  ราย 
 - ช่วยหาวธีิลดตน้ทุนดา้นการขนส่งใหท้  างานไดค้ล่อง   จ านวน  1  ราย 
 - การแข่งขนัสูง ดงันั้นตอ้งช่วยในเร่ืองพฒันาศกัยภาพสินคา้   จ านวน  1  ราย 
 - การขนส่งล าบากกวา่เดิม ค่าใชจ่้ายเร่ืองน ้ามนัให้รัฐบาลช่วยลดภาษีน ้ามนั จ านวน  1  ราย 
 - ใหก้ารฝึกอบรมเก่ียวกบัประชาชคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  จ านวน  1  ราย 
 - สร้างรายไดใ้หก้บั SMEs โดยช่วยลดค่าขนส่ง    จ านวน  1  ราย 
 - มีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัอาหารเพื่อใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ SMEs จ านวน  1  ราย 
9.2.  ความต้องการทีเ่กี่ยวข้องกบัการเมือง  
 โดยตอ้งการใหส้ถานการณ์บา้นเมืองสงบ ไม่มีการประทว้งบ่อยๆ  จ านวน  1  ราย  
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10.  ข้อมูลสนับสนุนเพิม่เติม 
 
ตารางที ่10  แสดงอตัราค่าจา้งขั้นต ่า เฉพาะจงัหวดัท่ีอยูใ่นภูมิภาค ภาคเหนือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2555 
 

พืน้ที่ 

อตัราค่าจ้าง  
1 เม.ย. 2555  
ปรับเพิม่จาก 

(บาท/วนั) 

อตัราค่าจ้างขั้นต ่า (บาท/วนั) 

1 ม.ค.
2554 

1 ม.ค.
2546 

1 เม.ย. 
2555 

1 ม.ค.   
2554 

1 ม.ค. 
2553 

1 มิ.ย.
2551 

1 ม.ค. 
2551 

1 ม.ค. 
2550 

1 ม.ค. 
2549 

1 ส.ค. 
2548 

1 ม.ค. 
2548 

1 ม.ค. 
2547 

1 ม.ค. 
2546 

เชียงใหม่ 71 108 251 180 171 168 159 159 155 153 149 145 143 
เชียงราย 66 99 232 166 157 157 146 146 142 142 137 133 133 
ล าพนู 67 99 236 169 160 156 152 149 145 145 141 137 137 
ล าปาง 65 97 230 165 156 154 149 149 145 143 139 135 133 
พะเยา 63 89 222 159 151 150 144 144 140 140 137 133 133 
แพร่ 64 94 227 163 151 150 146 144 140 140 137 133 133 
น่าน 64 92 225 161 152 151 144 143 140 140 137 133 133 
แม่ฮ่องสอน 64 94 227 163 151 151 147 145 141 141 137 133 133 
อุตรดิตถ์ 64 94 227 163 153 149 147 147 143 143 139 135 133 
ก าแพงเพชร 66 99 234 168 158 156 149 147 143 143 140 136 135 
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ตารางที ่10  แสดงอตัราค่าจา้งขั้นต ่าเฉพาะจงัหวดัท่ีอยูใ่นภูมิภาค ภาคเหนือ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2546 ถึงวนัท่ี 1 เมษายน 2555 (ต่อ) 
 

พืน้ที่ 

อตัราค่าจ้าง  
1 เม.ย. 2555  
ปรับเพิม่จาก 

(บาท/วนั) 

อตัราค่าจ้างขั้นต ่า (บาท/วนั) 

1 ม.ค.
2554 

1 ม.ค.
2546 

1 เม.ย. 
2555 

1 ม.ค.   
2554 

1 ม.ค. 
2553 

1 มิ.ย.
2551 

1 ม.ค. 
2551 

1 ม.ค. 
2550 

1 ม.ค. 
2549 

1 ส.ค. 
2548 

1 ม.ค. 
2548 

1 ม.ค. 
2547 

1 ม.ค. 
2546 

นครสวรรค ์ 66 99 232 166 158 155 150 147 143 143 139 135 133 
เพชรบูรณ์ 66 97 232 166 155 155 150 147 143 143 139 135 135 
พิษณุโลก 64 94 227 163 153 152 148 147 143 143 139 135 133 
ตาก 64 93 226 162 153 151 147 147 143 143 139 135 133 
สุโขทยั 65 93 230 165 153 151 149 149 145 145 141 137 137 
พิจิตร 64 94 227 163 151 150 146 145 141 141 138 134 133 
อุทยัธานี 66 99 234 168 158 158 150 146 142 142 139 135 135 
อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล: กระทรวงแรงงาน 
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ตารางที ่11  แสดงราคาขายปลีกน ้ามนั กทม. และ ปริมณฑล (ยงัไม่รวมค่าขนส่งน ้ามนัไปยงัแต่ละภูมิภาค) 
 

วนัที่ UGR91 95 E10 91 E10 95 E20 95 E85 HSD HSD B5 NGV 
5 ม.ค. 2553 35.64 32.04 31.24 29.74 18.72 27.99 26.59 8.5 

10 มี.ค. 2553 37.44 33.84 32.34 31.54 19.22 29.19 27.99 8.5 
10 พ.ค. 2553 36.84 33.04 31.54 30.74 20.32 29.89 28.69 8.5 
3 ก.ค. 2553 35.64 31.84 30.34 29.54 19.42 28.29 27.39 8.5 

10 พ.ย. 2553 36.24 32.44 30.94 30.14 19.32 29.39 28.19 8.5 
02 ธ.ค. 2553 36.64 32.84 31.34 30.54 19.52 29.79 28.59 8.5 
06 ม.ค. 2554 38.64 34.34 31.84 30.94 20.12 29.99 29.39 8.5 
03 ก.พ. 2554 39.74 35.44 32.94 32.04 20.92 29.99 29.99 8.5 
01 มี.ค. 2554 41.24 36.84 34.34 33.44 21.72 29.99 - 8.5 
04 เม.ย. 2554 42.84 37.94 35.44 34.54 22.42 29.99 - 8.5 
07 พ.ค. 2554 43.54 38.64 36.14 35.24 22.62 29.99 - 8.5 
11 มิ.ย. 2554 42.94 38.04 35.54 34.64 22.52 29.99 - 8.5 
01 ก.ค. 2554 42.04 37.14 34.64 33.74 22.02 29.99 - 8.5 
06 ส.ค. 2554 42.44 37.54 35.04 33.54 22.22 29.99 - 8.5 
02 ก.ย. 2554 35.97 35.97 32.94 31.44 21.62 27.59 - 8.5 
1 ต.ค. 2554 35.37 35.37 32.34 31.34 21.32 27.99 - 8.5 
3 พ.ย. 2554 35.87 35.87 32.84 31.84 21.62 27.99 - 8.5 
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ตารางที ่11  แสดงราคาขายปลีกน ้ามนั กทม. และ ปริมณฑล (ยงัไม่รวมค่าขนส่งน ้ามนัไปยงัแต่ละภูมิภาค) (ต่อ) 
 

วนัที่ UGR91 95 E10 91 E10 95 E20 95 E85 HSD HSD B5 NGV 
11 ธ.ค. 2554 34.57 33.29 31.54 30.54 20.72 29.19 - 8.5 
5 ม.ค. 2555 35.77 34.49 32.74 31.74 21.42 29.39 - 8.5 

13 ม.ค. 2555 37.47 36.19 34.44 33.44 22.42 30.49 - 8.5 
4 ก.พ. 2555 38.74 37.46 35.71 34.71 22.01 30.83 - 9 
12 มี.ค. 2555 41.51 40.23 38.48 37.48 23.98 32.33 - 9.5 
5 เม.ย. 2555 43.08 40.73 38.98 37.98 24.28 32.33 - 10 
5 พ.ค. 2555 42.95 39.53 37.78 36.78 23.48 31.33 - 10.5 
6 มิ.ย. 2555 40.75 36.83 35.08 33.68 21.38 29.53 - 10.5 
2 ก.ค. 2555 40.05 35.73 33.98 32.08 19.98 29.83 - 10.5 
2 ส.ค. 2555 43.45 38.13 36.38 34.48 22.18 29.63 - 10.5 
1 ก.ย. 2555 43.05 37.63 35.18 34.18 21.98 29.99 - 10.5 
5 ต.ค. 2555 43.05 37.63 35.18 34.18 21.98 29.79 - 10.5 
เปลีย่นแปลง 7.41 5.59 3.94 4.44 3.26 1.8 - 2 

อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล: บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ:  การเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบราคาน ้ ามนั ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2553 กบั วนัท่ี 5 ตุลาคม 2555 (บาท/ลิตร) 
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ภาพที ่3  แสดงอตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงค่าเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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