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

ประจ าไตรมาสที่ 4/2555 

 
1. บทสรุปผู้บริหาร 

            ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (MSSI) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคเหนือ ประจ า
ไตรมาสท่ี 4/2555 ภาพรวมในปัจจุบนัอยูใ่นระดบั 45.0 ผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 
เดือนขา้งหนา้ดชันีปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัดชันีในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 50.3 สะทอ้นให้เห็นวา่
ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ต่อภาวะการณ์ทางธุรกิจมีแนวโนม้อยูใ่นระดบัท่ีดี 
เน่ืองจากดชันีมีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 
สาขาอาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี และสาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ดชันี
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้ามีแนวโน้มปรับตวัท่ีเพิ่มข้ึนและอยู่ในระดบัมากกว่า 50.0 อย่างไรก็ตาม
ผูป้ระกอบการยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัตน้ทุนในการประกอบการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึง
เห็นไดจ้ากค่าดชันีความเช่ือมัน่ดา้นตน้ทุนประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่าหรืออยู่ในระดบัท่ีต ่าท่ีสุด
เม่ือเทียบกบัดชันีองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ รวมถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการใน
ปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ไดแ้ก่ ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 
การแข่งขนัในตลาด ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง การลดลงของความ
ตอ้งการสินคา้และบริการ รวมถึงคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค ส่งผลให้ค่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั
อยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ 50.0 

ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ได้ด าเนินการส ารวจความเช่ือมั่นผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต ใน 
4 จงัหวดัของภูมิภาคเหนือ ประกอบดว้ย เชียงใหม่ ล าปาง นครสวรรค์ และพิษณุโลก จ านวน 600 ราย 
ครอบคลุม 10 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตหลกัของภาคเหนือไดแ้ก่ (1) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืม (2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั (3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและยอ้มสีขน
สัตว ์ (4) สาขาการผลิตไม ้ผลิตภณัฑ์จากไมแ้ละไมก้๊อก ยกเวน้เคร่ืองเรือนรวมทั้งการผลิตส่ิงของจากฟาง
และวสัดุถกัอ่ืน ๆ (5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ (6) สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑ์เคมี (7) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ (8) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะ
ประดิษฐ์ ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (9) สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ี
อ่ืนและ (10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 
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พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตในปัจจุบนัจ าแนกตามสาขา    ส่วนใหญ่ค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ี
ต ่ากวา่ 50.0 โดยดชันีอยูท่ี่ระดบั 43.7, 45.6, 48.9, 44.9, 42.3, 50.0, 45.5, 49.6, 43.1 และ 44.8 ตามล าดบั
ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัเพิ่มข้ึนทุกสาขาเช่นกนั โดยดชันีปรับข้ึนมาอยู่ท่ี
ระดบั 51.2, 48.0, 49.6, 48.4, 49.4, 50.7, 48.7, 49.2, 48.0 และ 50.4 ตามล าดบั (แสดงตามภาพท่ี 1) 

ภาพที ่1ดัชนีความเช่ือมั่นเดือนปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตจ าแนกตามองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันี ประกอบดว้ย (1) 
ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณการผลิต (3) สินคา้คงคลงั (4) ตน้ทุนประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ 
(6) การจา้งงาน พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ในเดือนปัจจุบนัจ าแนกตามองคป์ระกอบดชันีอยูท่ี่ระดบั 47.9, 48.7, 
48.7, 27.6, 46.7 และ 50.5 ตามล าดบัส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ จ าแนกตามองค์ประกอบ 
ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 ทุกองคป์ระกอบ ยกเวน้องคป์ระกอบดา้นตน้ทุน
การประกอบการท่ีค่าดชันียงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 โดยค่าดชันีแต่ละองค์ประกอบอยู่ท่ีระดบั 55.8, 
56.6, 55.3, 27.9, 54.6 และ 51.3 ตามล าดบั (แสดงตามภาพท่ี 2) 

ภาพที ่2 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ จ าแนกตามองค์ประกอบของดัชนี 
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ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555)  และธุรกิจ
ตนเองอยู่ท่ีระดบั 37.4 และ 39.9 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ (เดือนมีนาคม พ.ศ.
2556)  ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และธุรกิจตนเองปรับเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 42.2 
และ 45.6 ตามล าดบั สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจ
ตนเองอยู่ในระดับท่ีไม่ดีทั้ งในปัจจุบนัและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า เน่ืองจากค่าดัชนีต ่ากว่า 50.0 
(รายละเอียดหนา้ 29) 

ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต จ าแนกตามตลาดเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มท่ีเนน้ตลาด
ภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) และ (2) กลุ่มท่ีเน้นตลาด
ต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนั (เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2555) ของทั้งสองกลุ่มอยูท่ี่ระดบั 44.8 และ 49.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 
3 เดือนขา้งหนา้ (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556) ปรับเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 50.2 และ 50.6 ตามล าดบั จากค่าดชันี
สะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้ ทั้งผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้เป็นหลกัและ
ผูป้ระกอบการท่ีส่งออกสินคา้เพียงบางส่วน มีความเช่ือมัน่ต่อภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 อยา่งไรก็ตามค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้
มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความ
คาดหวงัว่าภาวะการณ์ทางธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้อยู่ในระดบัท่ีดี ส าหรับกลุ่มท่ี
เนน้ตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย และสาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ (รายละเอียดหนา้ 30) 

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ราคาตน้ทุนสินคา้
และค่าแรงงาน ราคาน ้ามนัและค่าขนส่ง และการแข่งขนัในตลาด (รายละเอียดหนา้ 32) 

 ดา้นขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการต่อภาครัฐ จากการส ารวจประจ าไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2555 พบวา่
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความกงัวลในเร่ืองของตน้ทุนประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะปัญหาเร่ืองอตัรา
ค่าจา้งขั้นต ่าท่ีจะปรับข้ึนเป็น 300 บาททัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เพราะส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนการประกอบการของผูป้ระกอบการ SMEs อยา่งมาก ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ระบุวา่อตัราการจ่าย
ค่าจา้งนั้นควรค านึงถึงความสามารถและศกัยภาพของลูกจา้งดว้ย รองลงมาคือผูป้ระกอบการตอ้งการให้ลด
หรือควบคุมราคาน ้ ามนัไม่ให้ผนัผวนมากและไม่ควรเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงอยากให้รัฐบาลหาวิธีการกระตุน้
เศรษฐกิจให้มากข้ึน และจดัหาแหล่งเงินทุนหรือแหล่งเงินกู้ในอตัราดอกเบ้ียต ่า และขอให้รัฐบาลเป็น
ตวักลางในการติดต่อประสานงานกบัเจา้ของทุน เช่น ธนาคารต่าง ๆ และรัฐบาลควรจดัให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อการพฒันาทกัษะของแรงงานเพื่อใหมี้ทกัษะฝีมือมากข้ึน 
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2. ข้อช้ีแจง การรายงานดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ 

 
ข้อช้ีแจง 

การรายงานดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ 

 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Manufacturing Sector 
Sentiment Index : MSSI) ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยความร่วมมือระหวา่ง ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการพฒันาทางดา้น
สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูป้ระกอบการในภูมิภาคเหนือ 

ข้ันตอนการจัดสร้างดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกจิ 

 การส ารวจความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาคการคา้และบริการท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสุ่มตวัอยา่งจากผูป้ระกอบการภาคการผลิตต่าง ๆ ใน 4 จงัหวดั
ของภูมิภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล าปาง พิษณุโลก และนครสวรรค์ จ  านวน 600 ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งประจ าประกอบดว้ยสถานประกอบการในภาคการผลิต จ านวน 10 สาขา ประกอบดว้ย (1) สาขาการ
ผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม (2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั (3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้ง
การตกแต่งและยอ้มสีขนสัตว ์ (4) สาขาการผลิตไม ้ผลิตภณัฑ์จากไมแ้ละไม้ก๊อก ยกเวน้เคร่ืองเรือนรวมทั้ง
การผลิตส่ิงของจากฟางและวสัดุถกัอ่ืน ๆ (5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ  (6) สาขา
การผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมี (7) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะ (8) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเวน้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (9) สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ซ่ึงมิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืนและ (10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 เน่ืองจากจุดประสงค์ของการส ารวจความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบให้กระชับ
เขา้ใจง่ายโดยครอบคลุมในประเด็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อธุรกิจในการประมวลผลดชันีความ
เช่ือมัน่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบของธุรกิจ ในดา้น (1) ก าไร (2) ปริมาณการผลิต (3) ตน้ทุนธุรกิจ 
(4) การจา้งงาน (5) สินคา้คงคลงั (6) ยอดรับค าสั่งซ้ือสินคา้ และความคิดเห็นท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม และเศรษฐกิจในสาขาธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะดีข้ึนและแยล่งใน
ธุรกิจ ซ่ึงความคิดเห็นเหล่าน้ีจะถูกน าไปประกอบการวเิคราะห์ผลของดชันีความเช่ือมัน่ 
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การค านวณและแปลความหมายค่าดัชนี 

 ผลการส ารวจแต่ละไตรมาสจะได้ดชันี 2 ชุดคือ (1) ดชันีในเดือนท่ีถามซ่ึงเรียกว่า ดชันีเดือน
ปัจจุบนั (2) ดชันีการคาดการณ์ในอนาคตท่ีประเมินจากเดือนท่ีถามซ่ึงเรียกว่า ดชันีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ ค่าดชันีค านวณจากคะแนนท่ีให้ในแต่ละค าตอบ (คือแปลงขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นเชิงปริมาณ) โดย
ให้คะแนนสูงสุดเท่ากบั 1.00 ส าหรับค าตอบ “สูงข้ึน/ดีข้ึน/เพิ่มข้ึน” และให้คะแนน 0.50 และ 0.00 ส าหรับ
ค าตอบ “คงเดิม” และ “แยล่ง/ลดลง” ตามล าดบั การแปลความหมายท่ีได ้ค่าดชันีท่ีไดอ้าจมีค่า ต ่ากวา่ 50.0, 
เท่ากบั 50.0 หรือ สูงกวา่ 50.0 

 MSSI < 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่สถานการณ์ดา้นนั้น ๆ มีสภาพแยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไม่ดี 

 MSSI = 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ดา้นนั้น ๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง หรืออยูใ่นสภาพทรงตวั 

 MSSI > 50.0 แสดงว่า ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ดา้นนั้น ๆ มีสภาพดีข้ึนหรืออยูใ่นระดบัท่ีดี 

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

การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกจิการ 
ส าหรับการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 
 มาก 3 
 ปานกลาง 2 
 นอ้ย 1 
 ไม่มี 0 

 คะแนนค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายตามเกณฑท่ี์แบ่งเป็นช่วง ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.06 – 3.00 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.05 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.76 – 1.50 หมายถึง ระดบัความรุนแรงของผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง 0.00 – 0.75 หมายถึง ไม่มีผลกระทบ 



รายงานดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิต (ภูมิภาคเหนือ) ประจ าไตรมาสท่ี 4/2555 (หนา้ 6) 
 

3. สถานการณ์ทัว่ไปของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคเหนือ ในไตรมาสที ่4/2555 

 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ขยายตวั1โดยมีแรงขบัเคล่ือนส าคญัมาจาก
การจบัจ่ายใชส้อยเพื่อการบริโภค การลงทุน การใชจ่้ายภาครัฐ และการส่งออก รวมถึงรายไดเ้กษตรกรและ
ภาวะการท่องเท่ียวยงัคงขยายตวัดี ประกอบกบัภาวะการเงินผอ่นคลายมากข้ึน ลว้นเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้
เศรษฐกิจขยายตวัและคาดว่าจะยงัคงเป็นแรงส่งต่อไป อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
เล็กน้อย เน่ืองจากมีการยา้ยการผลิตเคร่ืองด่ืมกลบัไปยงัภาคกลางซ่ึงปี พ.ศ. 2554 ประสบอุทกภยั ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองตามราคาพลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึน อตัราการวา่งงานยงัอยูใ่น
ระดบัต ่า ดา้นเงินฝากและสินเช่ือขยายตวัสูง 

 ดา้นการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนในภาคเหนือขยายตวั
จากระยะเดียวกนัปีก่อน (พ.ศ. 2554) ร้อยละ 14.7 ตามความตอ้งการหมวดยานยนต์ผลจากนโยบายรถยนต์
คนัแรกของภาครัฐเป็นส าคัญ เคร่ืองช้ีปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และ
รถจกัรยานยนต์ ขยายตวัต่อเน่ือง เป็นผลจากมาตรการคืนภาษีสรรพสามิตรส าหรับรถยนต์คนัแรกของ
รัฐบาล โดยการเร่งให้ผูบ้ริโภคใชสิ้ทธ์ิการจองเพื่อซ้ือรถยนตก่์อนวนัท่ี 31 ธันวามคม พ.ศ. 2555 ประกอบ
กบัรายได้เกษตรกรเพิ่มข้ึนจากมาตรการรับจ าน าขา้ว นอกจากน้ีภาวะอตัราดอกเบ้ียและสินเช่ือเช่าซ้ือยงั    
ผ่อนคลายท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือและขอสินเช่ือได้ง่ายข้ึน อีกส่วนหน่ึงมาจากฐานดชันีต ่าในปีก่อน
เน่ืองจากผลกระทบจากอุทกภยั ยอดขายหมวดขายส่งขายปลีกและหมวดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค 
ขยายตวัในกลุ่มสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการอุปโภคบริโภค แมย้อดขายในหา้งสรรพสินคา้ชะลอตวัลงจากฐานดชันี
ท่ีสูงในปีก่อน (พ.ศ. 2554) สาเหตุมาจากการท่ีผูบ้ริโภคกกัตุนสินคา้จากภาวะน ้ าท่วม ขณะท่ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ขยายตวัดีในกลุ่ม Smart Phone และ Tablet เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงในนิยมเปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยี    
ใหม่  

 ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคในภาคเหนือปรับตวัดีข้ึน จากภาวะการท่องเท่ียวท่ีดีต่อเน่ือง สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณท่ีดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัการส่งออกท่ีต ่ากวา่การคาดการณ์ และ
สถานการณ์การเมือง 

 ดา้นผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ขยายตวั
เล็กน้อย ร้อยละ  0.3 โดยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัดี ขณะท่ี
หลายอุตสาหกรรม เช่น เคร่ืองด่ืม เลนส์กลอ้งถ่ายรูป และเซรามิก หดตวัลง การผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขยายตวัร้อยละ 61.4 ตามการผลิตแผงวงจรท่ีเพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจากมีการโอนยา้ยสายการผลิตโรงงานใน
เครือท่ีต่างประเทศมาผลิตในภาคเหนือ ประกอบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อนไดรั้บผลกระทบทางออ้มจากอุทกภยั

                                                           
1ธนาคารแห่งประเทศไทย, รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2555 
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ในภาคกลาง ขณะท่ีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ส่ือสาร เช่น โทรศพัท ์Smart Phone และ Tablet ยงั
เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากเดือนกนัยายน ดา้นอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 36.8 ตามการผลิตเพื่อส่งออกของ
ขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋อง ผกัและผลไมส้ดแช่แขง็ท่ีเพิ่มข้ึนจากความตอ้งการในตลาดเอเชีย เช่น ไตห้วนั 
และญ่ีปุ่น การผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.5 โดยเฉพาะเส้ือกนัหนาวไปตลาดญ่ีปุ่น ส่วนการผลิต
เคร่ืองด่ืมลดลงร้อยละ 30.4 ตามการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์หดตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
(พ.ศ. 2554) เน่ืองจากมีการย้ายฐานการผลิตกลับไปยงัภาคกลางซ่ึงปีท่ีแล้วประสบอุทกภัย ส าหรับ
อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปต่อเน่ืองจากเดือนกนัยายนไดแ้ก่ เลนส์กลอ้ง
ถ่ายรูป ผลิตภณัฑเ์ซรามิกบนโตะ๊อาหาร เคร่ืองประดบัเพชรพลอย เฟอร์นิเจอร์และผลิตภณัฑไ์ม ้

ดา้นการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ขยายตวัดี
จากแรงส่งของภาวะก่อสร้าง ตามการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย ์และการลงทุนในรถยนต์เพื่อการ
พาณิชยจ์ากมาตรการรถยนตค์นัแรกของทางการ ดชันีการลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2555 อยูท่ี่ระดบั 140.1 ขยายตวัร้อยละ 15.8 เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เพิ่มข้ึน
ต่อเน่ืองร้อยละ 60.0 ตามการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย ์ปริมาณการจ าหน่ายปูนซีเมนต ์ขยายตวัร้อยละ 
4.9 ส่วนหน่ึงจากฐานดชันีสูงปีก่อนท่ีมีความตอ้งการวตัถุดิบมากส าหรับการป้องกนัและฟ้ืนฟูภายหลงัน ้ า
ท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือตอนล่าง ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย ์เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองร้อยละ 91.5 ตามแรงกระตุ้นมาตรการรถยนต์คันแรกของทางการเป็นส าคัญ  มูลค่าน าเข้า
เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ผา่นด่านศุลกากรภาคเหนือ เบ้ืองตน้ขยายตวัร้อยละ 38.0 ส่วนหน่ึงเป็นการลงทุน
ส าหรับทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม และลงทุนในสายการผลิตใหม่ รายไดค้่าธรรมเนียมการจดทะเบียนท่ีดิน เร่ง
ตวัร้อยละ 99.6 ตามราคาประเมินท่ีดินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ท่ีผา่นมา 
ร่วมกบัราคาซ้ือขายท่ีดินในตลาดปรับสูงข้ึนดว้ย 

ส าหรับความสนใจต่อการลงทุนในระยะต่อไปสะทอ้นจากมูลค่าการไดรั้บอนุมติัส่งเสริมการลงทุน
ในภาคเหนือจาก BOI มีเงินลงทุนทั้งส้ิน 749.3 ลา้นบาท โดยในเดือนน้ี เป็นการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 2 แห่ง ท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร และล าปาง โดยมีเงินลงทุนรวม 496.0 ลา้นบาท เป็นส าคญั 

 ดา้นการส่งออก ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2555 มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากร (รวมการส่งออก
ผ่านด่านชายแดน) ในภาคเหนือขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน (พ.ศ. 2554) ร้อยละ 25.2 เป็น 387.4 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ตามการส่งออกสินคา้เกษตร เช่น ผลิตภณัฑ์จากคร่ัง ใบยาสูบ และสินคา้อุตสาหกรรม
ขยายตวัจากการส่งออกเคร่ืองจกัร ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองประดบั ดา้นการส่งออกผ่าน
ด่านชายแดนขยายตวัทุกตลาด ทั้งพม่า ลาว และจีน สินคา้ส่งออกส าคญั ไดแ้ก่ น ้ ามนัเช้ือเพลิง และเคร่ือง
อุปโภคบริโภค 
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 ดา้นการท่องเท่ียวในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ภาวะการท่องเท่ียวปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัระยะ
เดียวกนัปีก่อน (พ.ศ. 2554) การท่องเท่ียวภาคเหนือเขา้สู่ฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) แมอ้ากาศยงัไม่
หนาวเย็นมากนัก แต่นักท่องเท่ียวชาวทั้งไทย และต่างชาติจากทุกภูมิภาคยงัเดินทางมาท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง แมน้กัท่องเท่ียวยุโรปซ่ึงประสบปัญหาเศรษฐกิจก็ยงัไม่ลดลง เน่ืองจากมีการวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้า 1 ปี สะท้อนให้เห็นการปรับตัวดีข้ึนของภาคการท่องเท่ียว ได้แก่ จ  านวนผูโ้ดยสารผ่าน 
ท่าอากาศยานภาคเหนือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.9 จากระยะเดียวกนัปีก่อน (พ.ศ. 2554) โดยขยายตวัมากท่ี 
ท่าอากาศยานนานาชาติจงัหวดัเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงราย ท่ีร้อยละ 13.8 และร้อยละ 19.7 
ตามล าดบั อตัราเขา้พกัเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 46.9 สูงกวา่อตัราร้อยละ 40.0 ในปีก่อน (พ.ศ. 
2554) และมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ืองจากอตัราการจองหอ้งพกัล่วงหนา้ซ่ึงยงัอยูใ่นเกณฑสู์ง 

 ดา้นการจา้งงาน การจา้งงานภาคเหนือขยายตวัตามการจา้งงานภาคเกษตรกรรมเป็นส าคญั ขณะท่ี
การจา้งงานนอกภาคเกษตรกรรมหดตวั ส่วนอตัราการว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ผูมี้งานท ามีจ านวน 7.4 
ลา้นคน ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน (พ.ศ. 2554) ร้อยละ 2.2  ตามการจา้งงานภาคเกษตรกรรมขยายตวั
ในเกณฑดี์  ร้อยละ14.8 จากระยะเดียกนัปีก่อน ส่วนการจา้งงานนอกภาคเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 7.7 ตาม
การจา้งงานในสาขาการคา้ การผลิต และภาคบริการ สาขาโรงแรมและภตัตาคารเป็นส าคญั ขณะท่ีการจา้ง
งานในสาขาก่อสร้างยงัคงขยายตวั 

 อตัราการวา่งงาน ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่าร้อยละ 0.7 โดยผูว้า่งงานมีจ านวน 51,280 คน เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย
จากเดือนก่อน ในจ านวนผูว้่างงานประกอบดว้ย ผูท่ี้ไม่เคยท างานมาก่อนท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงานเป็นคร้ังแรก
จ านวน 24,160 คน และเป็นผูเ้คยท างานมาก่อน 27,120 คน ทั้งน้ีเป็นผูท่ี้เคยท างานทั้งในและนอกภาค
เกษตรกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นผูเ้คยท างานในสาขาการก่อสร้าง และการคา้ 
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4. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคเหนือ 
 ตารางที ่1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจ าแนกตามสาขา

อุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ 

ดัชนีรวมภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 43.7 51.2 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 45.6 48.0 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 48.9 49.6 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 44.9 48.4 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 42.3 49.4 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 50.0 50.7 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 45.5 48.7 
8. สาขาการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะประดิษฐ์ 49.6 49.2 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัร 43.1 48.0 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 44.8 50.4 

จากตารางท่ี 1 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตจ าแนกตามสาขาอุตสาหกรรม พบว่าดชันีทุกสาขา
อุตสาหกรรมในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ยกเวน้สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี ค่าดชันีอยู่
ท่ีระดบั 50.0 พอดี แสดงวา่ผูป้ระกอบการในภาคการผลิตมีความเช่ือมัน่วา่ภาวการณ์ในทุก ๆ ดา้นจะมีสภาพ
แย่ลงหรืออยู่ในระดบัท่ีไม่ดี และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ทุกสาขาอุตสาหกรรม มีการปรับตวั
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปัจจุบนัแต่อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัมีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้าอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0 มีเฉพาะสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิต
เคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี และสาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ท่ีค่าดชันีสูงกวา่ระดบั 50.0 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 43.7 และ
ดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 51.2 แสดงให้เห็น
วา่ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึน 
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(2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 45.6 และดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 48.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs 
กลุ่มการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ี
ค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการประเมินว่าสภาวะการณ์ใน
อีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

(3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 48.9 และดชันีความ
เช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 49.6 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ 
SMEs กลุ่มการผลิตเคร่ืองแต่งกาย คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดี
นัก ทั้ งน้ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าผู ้ประกอบการประเมินว่า
สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

(4) สาขาการผลิตไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 44.9 และดชันีความ
เช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 48.4 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ 
SMEs กลุ่มการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่
ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่าดชันีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบประเมินว่า
สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดีนกั 

(5) สาขากระดาษและการผลิตจากกระดาษ  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 42.3 และดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 49.4 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มเคร่ืองจกัรกลคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่ก็ยงั
ไม่ดีนัก ทั้ งน้ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าผูป้ระกอบประเมินว่า
สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดีนกั 

(6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 50.0 และ
ดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 50.7 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ์เคมีคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ 
มีแนวโนม้ดีข้ึน 

(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ   ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 45.5 และดชันี
ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 48.7 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะคาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มี
แนวโน้มดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนัก ทั้ งน้ีค่าดัชนีความเช่ือมัน่อยู่ในระดับต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า 
ผูป้ระกอบประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 
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(8) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 49.6
และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยูท่ี่ระดบั 49.2 แสดงให้เห็นวา่
ผูป้ระกอบการ SMEs กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์ คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้ มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงและค่าดชันีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 สะทอ้นให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบประเมินวา่สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

(9) สาขาการผลิตเคร่ืองจักร  ดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 43.1 และดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 48.0 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs 
กลุ่มการผลิตเคร่ืองจกัร คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึนแต่ก็ยงัไม่ดีนกั ทั้งน้ีค่า
ดชันีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัต ่ากว่า 50.0 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบประเมินว่าสภาวการณ์ในอีก  
3 เดือนขา้งหนา้ยงัอยูใ่นระดบัไม่ดี 

(10) สาขาเคร่ืองเรือน  ดัชนีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดับ 44.8 และดัชนีความเช่ือมั่น 
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 50.4 แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs 
กลุ่มเคร่ืองเรือน คาดการณ์สภาวการณ์ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึน 
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ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม  

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม   
 ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์ 45.1 50.5 
 ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ ์ 

                 จากสัตวน์ ้า 
43.8 56.3 

 ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 43.3 54.4 
 ISIC 1514 การผลิตน ้ามนัจากพืชน ้ามนัจากสัตวแ์ละไขมนัจาก 

                  สัตว*์ 
33.3 66.7 

 ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 47.8 50.0 
 ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 38.2 50.5 
 ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 41.7 47.2 
 ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 46.4 49.5 
 ISIC 1542 การผลิตน ้าตาล* 50.0 50.0 
 ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้าตาล* 50.0 50.0 
 ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีวุน้ 

                  เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
51.1 56.7 

 ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไว ้
                 ในท่ีอ่ืน 

46.8 49.7 

 ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิตฃ          
                  น ้าแร่บรรจุขวด 

48.8 55.4 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก   
 ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ 

                  ส่ิงทอ 
45.8 47.9 

 ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ 46.7 45.8 
 ISIC 1723 การผลิตเชือกสายระโยงระยางเชือกเส้นใหญ่และ 
                 ตาข่ายแหอวน* 

41.7 75.0 

 ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** 41.7 45.8 
(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   

 ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก 
                 ขนสัตว ์

48.9 49.6 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภัณฑ์จากไม้   
 ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้ 44.7 50.8 
 ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ือง 
                 ประกอบอาคาร 

44.4 51.4 

 ISIC 2029 การผลิตผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีท าจากไมร้วมทั้งการผลิต 
                 ส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน 

45.4 43.5 

(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
 ISIC 2101 การผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 44.4 64.7 
 ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแขง็ลูกฟกูและ 
                 การผลิตภาชนะท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็ 

39.3 44.0 

 ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและ 
                  กระดาษแขง็ 

47.2 47.2 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(6) สาขาการผลติเคมีภัณฑ์และผลติภัณฑ์เคมีภัณฑ์   
 ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑ์ขั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและ 

                  สารประกอบไนโตรเจน 
52.1 43.8 

 ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 51.6 54.8 
 ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 45.8 45.8 

 ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษา 
                 โรคและผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสมุนไพร** 

45.8 45.8 

 ISIC 2424 การผลิตสบู่และผงซกัฟอกเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการท า 
                 ความสะอาดและขดัเงาเคร่ืองหอมและส่ิงปรุงแต่ง 
                 ส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม** 

45.8 41.7 

 ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้น 
                 ท่ีอ่ืน** 

45.8 45.8 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ   
 ISIC 2610 การผลิตแกว้และผลิตภณัฑแ์กว้* 41.7 41.7 
 ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงาน 
                 ก่อสร้าง 

42.4 47.1 

 ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 44.4 47.2 
 ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละ 
                 ปูนปลาสเตอร์ 

48.1 50.8 

 ISIC 2696 การตดัการข้ึนรูปและการแต่งส าเร็จหิน* 50.0 50.0 
*หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 2 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตามสาขายอ่ย
ของแต่ละอุตสาหกรรม (ต่อ) 

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(8) สาขาการผลติผลติภัณฑ์ทีท่ าจากโลหะประดิษฐ์   
 ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 50.0 47.9 
 ISIC 2812 การผลิตถงัน ้าท่ีเก็บน ้าและภาชนะบรรจุท่ีท าจาก 

                 โลหะ* 
50.0 50.0 

 ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนโดยวธีิการตีการกด 
                 การตอกพิมพแ์ละการรีดในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการ 
                 ผสมโลหะผง** 

50.0 45.8 

 ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนิน 
                 การเก่ียวกบัวศิวกรรมเคร่ืองกลโดยไดรั้บ 
                 ค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการท าสัญญาจา้ง 

45.8 50.0 

 ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ือง 
                 โลหะทัว่ไป* 

66.7 66.7 

 ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดั 
                 ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน* 

41.7 50.0 

(9) สาขาการผลติเคร่ืองจักร   
 ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหนัยกเวน้เคร่ืองยนต ์
                 ท่ีใชก้บัอากาศยานยานยนตแ์ละรถจกัรยาน/ 
                 รถจกัรยานยนต์ 

44.0 46.4 

 ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 43.2 48.7 
 ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม ้ 42.3 48.7 
 ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 41.7 50.0 

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

ดัชนีภาคการผลติ 
จ าแนกตามสาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน   
 ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 43.9 50.1 
 ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและ 
                  ของท่ีเก่ียวขอ้ง 

43.8 41.7 

 ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา 52.8 58.3 
 ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 44.4 41.7 
 ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 52.1 60.4 

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

 MSSI > 50 MSSI ≤ 50 

MSSI 
ปรับตวั
เพิม่ขึน้ 

ISIC1511 การผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสัตว ์
ISIC1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ ์ 
                  จากสัตวน์ ้ า 
ISIC 1513 การแปรรูปผลไมแ้ละผกั 
ISIC 1514 การผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว*์ 
ISIC 1531 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช 
ISIC 1544 การผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี 
                  วุน้เส้นและผลิตภณัฑอ์าหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั 
ISIC 1554 การผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลร์วมทั้งการผลิต   
                  น ้ าแร่บรรจุขวด 
ISIC 1723 การผลิตเชือกสายระโยงระยางเชือกเส้นใหญ่และ 
                  ตาข่ายแหอวน* 
ISIC 2010 การเล่ือยไมแ้ละการไสไม ้
ISIC 2022 การผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างและเคร่ือง 
                  ประกอบอาคาร 
ISIC 2101 การผลิตเยือ่กระดาษกระดาษและกระดาษแขง็ 
ISIC 2412 การผลิตปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 
ISIC 2695 การผลิตผลิตภณัฑจ์ากคอนกรีตซีเมนตแ์ละ 
                  ปูนปลาสเตอร์ 
ISIC 3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
ISIC 3693 การผลิตเคร่ืองกีฬา 
ISIC 3699 การผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

(16 กลุ่มยอ่ย) 

ISIC 1520 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากนม 
ISIC 1533 การผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป 
ISIC 1541 การผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทอบ 
ISIC 1549 การผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 
ISIC 1711 การจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอ ส่ิงทอ 
ISIC 1729 การผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** 
ISIC 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกายยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจาก  
                 ขนสัตว ์
ISIC 2102 การผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะที่ท  าจากกระดาษ 
ISIC 2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง 
ISIC 2692 การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกชนิดทนไฟ 
ISIC 2892 การตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนิน 
                 การเก่ียวกบัวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ISIC 2899 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะประดิษฐอ่ื์นๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน* 
ISIC 2911 การผลิตเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองกงัหันยกเวน้ 
                  เคร่ืองยนต ์ท่ีใชก้บัอากาศยานยานยนตแ์ละ  
                  รถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต ์
ISIC 2912 การผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาลว์ 
ISIC 2921 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเกษตรและการป่าไม้ 
ISIC 2927 การผลิตอาวธุและกระสุน* 
 
 

(16 กลุ่มยอ่ย) 

MSSI 
ปรับตวัลดลง 

ISIC 2893 การผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและ
เคร่ืองโลหะทัว่ไป* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1 กลุ่มย่อย) 

ISIC 1542 การผลิตน ้ าตาล* 
ISIC 1543 การผลิตโกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล* 
ISIC 1712 การแต่งส าเร็จส่ิงทอ 
ISIC 2029 การผลิตอ่ืนท่ีท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน 
ISIC 2109 การผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจากกระดาษและกระดาษแขง็ 
ISIC 2411 การผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน 
ISIC 2413 การผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์ 
ISIC 2423 การผลิตผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมเคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรคและสมุนไพร 
ISIC 2424 การผลิตสบู่และผงซักฟอกเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการท าความสะอาดและขดัเงา 
                  เคร่ืองหอมและส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม* 
ISIC 2429 การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน** 
ISIC 2610 การผลิตแกว้และผลิตภณัฑแ์กว้* 
ISIC 2696 การตดัการข้ึนรูปและการแต่งส าเร็จหิน* 
ISIC 2811 การผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีโครงสร้างเป็นโลหะ 
ISIC 2812 การผลิตถงัน ้ าท่ีเก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ* 
ISIC 2891 การผลิตผลิตภณัฑโ์ลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการผสมโลหะผง** 
ISIC 3691 การผลิตเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง 
ISIC 3694 การผลิตของเล่นเกมและของเล่น 

(17 กลุ่มย่อย) 

MSSI คงที่ 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 
 

 (0 กลุ่มย่อย) 

   *หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ  จ านวนตัวอย่างมีเพียง 2 ตัวอย่าง 
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 จากตารางท่ี 2 และ 3 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแยกตาม
สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรม ท าการเปรียบเทียบค่าดชันีของเดือนปัจจุบนักบัดชันีคาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ พบวา่ค่าดชันีความเช่ือมัน่ฯ สาขายอ่ยของแต่ละอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นมากกว่า 50.0 มีจ านวน 16 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่อุตสาหกรรมการผลิตเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว,์ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์จากสัตวน์ ้ า, อุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลไมแ้ละผกั, อุตสาหกรรมการผลิตน ้ ามนัจากพืชน ้ ามนัสัตวแ์ละไขมนัสัตว*์, อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการโม่-สีธญัพืช, อุตสาหกรรมการผลิตมะกะโรนีเส้นบะหม่ีเส้นก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีวุน้เส้น
และผลิตภณัฑ์อาหารประเภทแป้งท่ีคลา้ยกนั, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งการ
ผลิตน ้ าแร่บรรจุขวด, อุตสาหกรรมการผลิตเชือกสายระโยงระยางเชือกเส้นใหญ่และตาข่ายแหอวน*, 
อุตสาหกรรมการเล่ือยไมแ้ละการไสไม้, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองไมท่ี้ใช้ในการก่อสร้างและเคร่ือง
ประกอบอาคาร, อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษกระดาษและกระดาษแข็ง, อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยและ
สารประกอบไนโตรเจน , อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีตซีเมนต์และปูนปลาสเตอร์, 
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองกีฬา และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆซ่ึงมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่าความ
เช่ือมั่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50.0 มีจ านวน 16 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากนม, 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวส์ าเร็จรูป, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ประเภทอบ, อุตสาหกรรมการ
ผลิตผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืนๆ, อุตสาหกรรมการจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยส่ิงทอรวมทั้งการทอส่ิงทอ, 
อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงทออ่ืนๆซ่ึงมิได้จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน**, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองแต่งกาย
ยกเวน้เคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากขนสัตว,์ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและการผลิตภาชนะท่ีท าจาก
กระดาษ, อุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟซ่ึงไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์เซรามิกชนิดทนไฟ, อุตสาหกรรมการตกแต่งและการเคลือบโลหะรวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกบั
วิศวกรรมเคร่ืองกล, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน*, 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองยนต์และเคร่ืองกังหันยกเวน้เคร่ืองยนต์ ท่ีใช้กับอากาศยานยานยนต์และ 
รถจกัรยาน/รถจกัรยานยนต,์ อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสูบเคร่ืองอดัแทป้และวาล์ว, อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตรและการป่าไม ้และอุตสาหกรรมการผลิตอาวธุและกระสุน* 

สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับที่ค่าความเช่ือมั่น
มากกว่า 50.0 ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตของมีคมเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือและเคร่ืองโลหะทัว่ไป* 
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สาขาย่อยของแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปรับตัวลดลงในระดับที่ค่าความเช่ือมั่น
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 50.0 มีจ านวน 17 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตน ้ าตาล*, อุตสาหกรรมการผลิต
โกโกช็้อกโกแลตและขนมท่ีท าจากน ้ าตาล*, อุตสาหกรรมการแต่งส าเร็จส่ิงทอ, อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนท่ี
ท าจากไมแ้ละส่ิงของท่ีท าจากไมก้๊อกฟางและวสัดุถกัสาน, อุตสาหกรรมการผลิตส่ิงของอ่ืนๆท่ีท าจาก
กระดาษและกระดาษแขง็, อุตสาหกรรมการผลิตเคมีภณัฑข์ั้นมูลฐานยกเวน้ปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน, 
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกในขั้นตน้และยางสังเคราะห์, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ทางเภสัชกรรม
เคมีภณัฑ์ท่ีใช้รักษาโรคและสมุนไพร, อุตสาหกรรมการผลิตสบู่และผงซักฟอกเคมีภณัฑ์ท่ีใช้ในการท า
ความสะอาดและขดัเงาเคร่ืองหอมและส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม*, อุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืนๆซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน**, อุตสาหกรรมการผลิตแกว้และผลิตภณัฑ์แกว้*, 
อุตสาหกรรมการตดัการข้ึนรูปและการแต่งส าเร็จหิน*, อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีโครงสร้างเป็น
โลหะ, อุตสาหกรรมการผลิตถงัน ้ าท่ีเก็บน ้ าและภาชนะบรรจุท่ีท าจากโลหะ*, อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภณัฑ์โลหะท่ีท าข้ึนในรูปแบบต่างๆและการผสมโลหะผง**, อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเพชรพลอย
และรูปพรรณและของท่ีเก่ียวขอ้ง  และอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นเกมและของเล่น 

ไม่สาขาย่อยใดในแต่ละอุตสาหกรรมทีม่ีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ คงทีอ่ยู่ทีร่ะดับเดิม ในระดับทีค่่า

ความเช่ือมั่นมากกว่า 50.0 

ไม่สาขาย่อยใดในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นฯ คงที่อยู่ที่ระดับเดิม ในระดับที่ค่า

ความเช่ือมั่นน้อยกว่าหรือเท่ากบั 50.0 
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5.  ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตามองค์ประกอบของปัจจัย
ก าหนดค่าดัชนีภาคการผลติของ SMEs  

ตารางที่ 4 ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตาม
องคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ 

ดัชนีรวม 
ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 47.9 55.8  
 1.1 ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 47.7 55.6  
 1.2 ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 48.8 51.3  
2.  ปริมาณการผลิต 48.7 56.6  
3.  สินคา้คงคลงั 48.7 55.3  
4.  ตน้ทุนการประกอบการ (แปรผกผนั) 27.6 27.9  
5.  ก าไรสุทธิ 46.7 54.6  
6.  การจา้งงาน 50.5 51.3  

จากตารางท่ี 4 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแยกตาม
องคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิต ประกอบดว้ย (1) ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม (2) ปริมาณ
การผลิต (3) สินคา้คงคลงั (4) ตน้ทุนการประกอบการ (5) ก าไรสุทธิ และ (6) การจา้งงาน พบวา่ค่าดชันี
ความเช่ือมัน่ภาคการผลิตในปัจจุบนัองค์ประกอบด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ปริมาณการผลิต สินค้า 
คงคลงั ตน้ทุนประกอบการ และก าไรสุทธิ มีค่าดชันีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 แสดงวา่ผูป้ระกอบการภาคการ
ผลิตมีความเช่ือมัน่ว่าภาวะการณ์ของปัจจยัดา้นดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีไม่ดี เม่ือเทียบกบัดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ กบัดชันีความเช่ือมัน่ของเดือนปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการภาคการ
ผลิตมีความเช่ือมัน่ว่าคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ดชันีปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและค่าดชันีอยู่ท่ีระดบั
มากกวา่ 50.0 ทุกปัจจยัสะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่วา่สภาวการณ์ในช่วงเวลา 3 เดือน
ขา้งหน้าอยู่ในระดบัท่ีดี ยกเวน้ดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีค่าดชันียงัคงอยู่ในระดบัท่ีต ่าเหมือนหลาย ๆ 
ไตรมาสท่ีผา่นมาพิจารณาไดว้า่ผูป้ระกอบการยงัตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนในการประกอบการจ านวนมาก 

(1) ยอดรับค าส่ังซ้ือ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 47.9 ดชันี
ความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 
55.8 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศเดือนปัจจุบนั อยู่ท่ีระดบั 47.7 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ 
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ยอดรับค าสั่งซ้ือในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดบั 55.6   และดชันีความ
เช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือต่างประเทศเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 48.8ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ยอดรับค าสั่งซ้ือ
ต่างประเทศคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 51.3 

(2) ปริมาณการผลิต ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ปริมาณการผลิตเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 48.7 ดชันีความ
เช่ือมัน่ฯ ปริมาณการผลิต คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 56.6 แสดงให้
เห็นวา่ผูป้ระกอบการ SMEs คาดการณ์ปริมาณการผลิตในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ดีข้ึน 

(3) สินค้าคงคลัง ดชันีความเช่ือมัน่ฯสินคา้คงคลงัเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 48.7 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ 
สินคา้คงคลัง คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยู่ท่ีระดับ 55.3 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการ SMEs คาดการณ์สินคา้คงคลงัในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ มีแนวโนม้ดีข้ึน 

(4) ต้นทุนการประกอบการ ดชันีความเช่ือมัน่ฯตน้ทุนการประกอบการ เดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 
27.6 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ตน้ทุนการประกอบการคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีต ่าซ่ึงค่าดชันี
อยู่ท่ีระดบั 27.9 แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการ SMEs คาดการณ์ตน้ทุนการประกอบการ ในอีก 3 เดือน
ขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ดีค่อนขา้งมากเน่ืองจากระดบัค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 มากและยงัมีค่าดชันีต ่ากวา่ปัจจยั
อ่ืน ๆ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดา้นตน้ทุนการประกอบการเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประกอบการ SMEs 

(5) ก าไรสุทธิ ดชันีความเช่ือมัน่ฯก าไรสุทธิเดือนปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 46.7 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ก าไร
สุทธิ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 54.6 แสดงให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการ 
SMEs คาดการณ์ก าไรสุทธิ ในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

(6) การจ้างงาน ดชันีความเช่ือมัน่ฯการจา้งงานเดือนปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 50.5 ดชันีความเช่ือมัน่ฯ 
การจา้งงาน คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 51.3 แสดงให้เห็น
วา่ ผูป้ระกอบการ SMEs คาดการณ์ การจา้งงานในอีก 3 เดือนขา้งหนา้มีการขยายตวัของความตอ้งการการ
จา้งงานเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 46.3 58.8 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 46.3 58.8 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 45.5 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 47.0 60.0 
3. สินคา้คงคลงั 48.4 56.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 27.5 25.4 
5. ก าไรสุทธิ 43.3 54.8 
6. การจา้งงาน 49.6 51.4 
(2) สาขาการผลติส่ิงทอส่ิงถัก 

  
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 47.1 52.9 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 47.1 52.9 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 50.0 47.1 
3. สินคา้คงคลงั 44.1 52.9 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 41.2 38.2 
5. ก าไรสุทธิ 41.2 50.0 
6. การจา้งงาน 50.0 47.1 
(3) สาขาการผลติเคร่ืองแต่งกาย   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 54.1 50.0 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 52.7 51.3 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 41.7 
2. ปริมาณการผลิต 53.9 52.6 
3. สินคา้คงคลงั 47.4 52.3 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 36.8 42.1 
5. ก าไรสุทธิ 51.4 48.7 
6. การจา้งงาน 50.0 48.7 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(4) สาขาการผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 42.3 48.1 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 42.3 48.1 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 46.2 53.8 
3. สินคา้คงคลงั 46.2 50.0 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 34.6 34.6 
5. ก าไรสุทธิ 50.0 53.8 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(5) สาขาการผลติกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 38.5 50.0 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 34.6 46.2 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 53.8 57.7 
3. สินคา้คงคลงั 50.0 57.7 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 23.1 26.9 
5. ก าไรสุทธิ 38.5 54.2 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
(6) สาขาการผลติเคมภีณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม ี   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 55.7 52.9 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 54.3 52.9 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 41.7 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 52.9 52.9 
3. สินคา้คงคลงั 54.3 54.3 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 32.9 37.1 
5. ก าไรสุทธิ 51.4 54.3 
6. การจา้งงาน 52.9 52.9 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(7) สาขาการผลติผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 50.0 54.2 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 50.0 52.8 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 58.3 
2. ปริมาณการผลิต 49.3 54.9 
3. สินคา้คงคลงั 48.6 54.9 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 22.9 23.6 
5. ก าไรสุทธิ 50.7 54.9 
6. การจา้งงาน 51.4 50.0 
(8) สาขาการผลติผลติภัณฑ์ทีท่ าจากโลหะประดษิฐ์   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 55.0 52.5 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 55.0 52.5 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 75.0 75.0 
2. ปริมาณการผลิต 52.5 50.0 
3. สินคา้คงคลงั 55.0 52.5 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 25.0 35.0 
5. ก าไรสุทธิ 52.5 52.5 
6. การจา้งงาน 57.5 52.5 
(9) สาขาการผลติเคร่ืองจกัร   
1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 38.6 50.0 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 38.6 50.0 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 00.0 00.0 
2. ปริมาณการผลิต 44.0 50.0 
3. สินคา้คงคลงั 44.7 47.4 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 40.9 43.2 
5. ก าไรสุทธิ 40.9 47.7 
6. การจา้งงาน 50.0 50.0 
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ตารางที่ 5 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ าแนกตามสาขา
และองคป์ระกอบของปัจจยัก าหนดค่าดชันีภาคการผลิตทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

ดชันีความเช่ือมัน่ฯ  
จ าแนกตามสาขาและองค์ประกอบของปัจจยั 

ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์ 

3 เดอืนข้างหน้า 

(10) สาขาการผลติเคร่ืองเรือน 
  

1. ยอดรับค าสัง่ซ้ือโดยรวม 50.0 57.0 
1.1 ยอดรับค าสัง่ซ้ือในประเทศ (ถา้มี) 50.0 57.0 
1.2 ยอดรับค าสัง่ซ้ือต่างประเทศ (ถา้มี) 50.0 50.0 
2. ปริมาณการผลิต 49.3 55.6 
3. สินคา้คงคลงั 49.3 55.6 
4. ตน้ทุนการประกอบการ 16.9 18.3 
5. ก าไรสุทธิ 52.8 61.3 
6. การจา้งงาน 50.7 54.3 

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

(1) สาขาการผลติผลติภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม  ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานใน
ปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 46.3, 47.0, 48.4, 27.5, 43.3 และ 49.6ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คง
คลงั ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานอยู่ท่ีระดบั 58.8, 60.0, 56.7, 54.8 และ 51.4 ตามล าดบัส่วน
องค์ประกอบด้านต้นทุนประกอบการปรับตัว ในทิศทางท่ีลดลงอยู่ ท่ีระดับ 25.4 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอนาคต 

(2) สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถัก  ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 
47.1, 50.0, 44.1, 41.2, 41.2 และ 50.0  ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นสินคา้คงคลงั และดา้นก าไรสุทธิ อยูท่ี่ระดบั 52.9, 
52.9 และ 50.0 ตามล าดบัส่วนองคป์ระกอบดา้นปริมาณการผลิต  ดา้นตน้ทุนประกอบการ และดา้นการจา้ง
งาน ค่าดัชนีปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยู่ท่ีระดับ 47.1, 38.2 และ 47.1 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า
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ผูป้ระกอบการคาดการณ์วา่ปริมาณการผลิตในไตรมาสหน้าอาจจะลดลงส่งผลให้ความเช่ือมัน่ดา้นการจา้ง
งานปรับตวัลดลงดว้ย นอกจากน้ีแลว้ปัญหาดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ส่งผลใหด้ชันีความเช่ือมัน่ดา้นตน้ทุนประกอบการอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 

(3) สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย  ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณ 
การผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ด้านก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานในปัจจุบนัอยู่ท่ี
ระดบั 54.1, 53.9, 47.4, 36.8, 51.4 และ 50.0 ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้
ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นสินคา้คงคลงัและดา้นตน้ทุนประกอบการอยูท่ี่ระดบั 52.3 และ 
42.1 ตามล าดบั ส่วนองค์ประกอบดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นก าไรสุทธิ และ
ดา้นการจา้งงาน ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลง อยูท่ี่ระดบั 50.0, 52.6, 48.7 และ 48.7 ตามล าดบั  จากค่าดชันี
ความเช่ือมัน่สะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัใน
อนาคต เน่ืองจากค่าดชันีต ่ากวา่ระดบั 50.0 และมีค่าดชันีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ ส่งผล
ให้ความเช่ือมัน่ต่อดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า ดา้นก าไรสุทธิและดา้นการจา้งงานปรับตวัในทิศทางท่ี
ลดลงและอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 

(4) สาขาการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนั
อยู่ท่ีระดบั 42.3, 46.2, 46.2, 34.6, 50.0 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คง
คลงั และดา้นก าไรสุทธิ อยูท่ี่ระดบั 48.1, 53.8, 50.0 และ 53.8 ตามล าดบั ส่วนองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนการ
ประกอบการและดา้นการจา้งงานคงท่ีอยูท่ี่ระดบัเดิมคือ 34.6 และ 50.0แสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่
วา่ไม่มีการขยายตวัของความตอ้งการการจา้งงานในช่วงเวลา 3 เดือนขา้งหนา้และผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่า
ตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต เน่ืองจากค่าดชันีต ่ากวา่ระดบั 50.0 และมีค่าดชันี
ต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ 

(5) สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ   ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ด้านปริมาณการผลิต ด้านสินค้าคงคลัง ด้านต้นทุนประกอบการ ด้านก าไรสุทธิ และด้าน 
การจา้งงานในปัจจุบนัอยู่ท่ีระดบั 38.5, 53.8, 50.0 23.1 38.5 และ 50.0 ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้าปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ด้านปริมาณ 
การผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนการประกอบการ และดา้นก าไรสุทธิ อยูท่ี่ระดบั 50.0, 57.7, 57.7, 26.9 
และ 54.2 ตามล าดับ องค์ประกอบด้านการจ้างงานคงท่ีอยู่ท่ีระดับเดิมคือ 50.0  แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าไม่มีการขยายตวัของความตอ้งการการจา้งงานในช่วงเวลา 3 เดือนขา้งหน้าและ
ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคต เน่ืองจากค่าดชันีต ่ากว่า
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ระดบั 50.0 และมีค่าดชันีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ แสดงวา่มีปัญหาค่อนขา้งมาก และเป็น
ปัญหาต่อเน่ือง 

(6) สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี  ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม 
ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ด้านตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และด้านการจา้งงานใน
ปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 55.7, 52.9, 54.3, 32.9, 51.4 และ 52.9 ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนการประกอบการและดา้นก าไรสุทธิ อยูท่ี่ระดบั 
37.1 และ 54.3  ตามล าดบั  ส่วนองคป์ระกอบดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั และดา้นการจา้งงาน
คงท่ีอยู่ท่ีระดบัเดิมคือ 52.9, 54.3 และ 52.9 ตามล าดบั  และองคป์ระกอบดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม
ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงอยู่ท่ีระดบั 52.9จากค่าดชันีสะทอ้นให้เห็นว่าผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อ
องคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ใน 3 เดือนขา้งหน้าอยูใ่นระดบัท่ีดี ถึงแมว้่าดชันีดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวมจะ
ปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงแต่ค่าดัชนียงัคงอยู่ในระดบัท่ีมากกว่า 50.0 แสดงว่าความเช่ือมัน่ต่อยอดรับ 
ค าสั่งซ้ือยงัดีอยู่ อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการยงัคงมีความกังวลในเร่ืองของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับต้นทุน
ประกอบการท่ียงัอยู่ในระดบัท่ีสูงดูไดจ้ากค่าดชันีความเช่ือมัน่ในอนาคตยงัอยู่ในระดบัท่ีต ่าท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัดชันีทุกองคป์ระกอบ 

(7) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้น
ปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนั
อยูท่ี่ระดบั 50.0, 49.3, 48.6, 22.9 และ 50.7 ตามล าดบัและดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหน้า
ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คง
คลงั ดา้นตน้ทุนการประกอบการ และดา้นก าไรสุทธิ อยูท่ี่ระดบั 54.2, 54.9, 54.9, 23.6 และ 54.9 ตามล าดบั
ส่วนองค์ประกอบด้านการจา้งงานปรับตวัลดลงอยู่ท่ีระดบั 50.0ตามล าดบั จากค่าดชันีสะทอ้นให้เห็นว่า
ภาวะการจา้งงานใน 3 เดือนขา้งหนา้ หดตวัลง และผูป้ระกอบการยงัตอ้งแบกรับภาระในเร่ืองของตน้ทุนการ
ประกอบการจ านวนมากดูไดจ้ากค่าดชันีความเช่ือมัน่ดา้นตน้ทุนการประกอบการท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามากเม่ือ
เทียบกบัดชันีความเช่ือมัน่ต่อดา้นอ่ืน ๆ 

(8) สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ดัชนีความเช่ือมัน่ฯ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้ง
งานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 55.0, 52.5, 55.0, 25.0, 52.5 และ 57.5 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 
3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนการประกอบการอยูท่ี่ระดบั 35.0 อยา่งไรก็ตาม
ค่าดชันียงัคงอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 50.0ส่วนองค์ประกอบท่ีปรับตวัในทิศทางท่ีลดลงได ้ด้านยอดค าสั่งซ้ือ
โดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั และดา้นการจา้งงาน ลดลงอยูท่ี่ระดบั 52.5, 50.0, 52.5 และ 
52.5 ตามล าดบั ส่วนองค์ประกอบดา้นก าไรสุทธิคงท่ีอยูท่ี่ระดบัเดิมคือ 52.5 จากค่าดชันีแสดงให้เห็นว่า
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ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในอนาคตเน่ืองจากค่าดชันีความ
เช่ือมัน่อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 50.0 และค่าดชันีความเช่ือมัน่ดา้นตน้ทุนการประกอบการต ่ากวา่องคป์ระกอบดา้น
อ่ืน ๆ ซ่ึงองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 ทั้งความเช่ือมัน่ในเดือนปัจจุบนัและคาดการณ์ 
3 เดือนขา้งหนา้ 

(9) สาขาการผลติเคร่ืองจักร  ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต 
ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 38.6, 
44.0, 44.7, 40.9, 40.9 และ 50.0 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนได้แก่ ด้านยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ด้านปริมาณการผลิต ด้านสินค้าคงคลัง ต้นทุน
ประกอบการ และดา้นก าไรสุทธิ อยูท่ี่ระดบั 50.0, 50.0, 47.4, 43.2 และ 47.7 ตามล าดบั ส่วนองคป์ระกอบ
ดา้นการจา้งงานคงท่ีอยู่ท่ีระดบั 50.0 แสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการเช่ือมัน่ว่าไม่มีการขยายตวัของความ
ตอ้งการจา้งงานในช่วงเวลา 3 เดือนขา้งหนา้ 

(10) สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน ดชันีความเช่ือมัน่ฯ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการ
ผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นตน้ทุนประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงานในปัจจุบนัอยูท่ี่ระดบั 
50.0, 49.3, 49.3, 16.9, 52.8 และ 50.7 ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับตวัใน
ทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนทุกองคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้นยอดรับค าสั่งซ้ือโดยรวม ดา้นปริมาณการผลิต ดา้นสินคา้คงคลงั 
ดา้นตน้ทุนการประกอบการ ดา้นก าไรสุทธิ และดา้นการจา้งงาน อยูท่ี่ระดบั 57.0, 55.6, 55.6, 18.3, 61.3 
และ 54.3 ตามล าดบั จากค่าดชันีแสดงให้เห็นวา่ผูป้ระกอบการเช่ือมัน่วา่ตน้ทุนการประกอบการยงัคงเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัอย่างมาก และต่อเน่ืองในอนาคตเน่ืองจากค่าดชันีความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่ากว่า
องคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ มาก และค่าดชันีต ่ากวา่ระดบั 50.0 
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6. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติต่อภาวะเศรษฐกจิประเทศและธุรกจิตนเองของวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม 
 ตารางที่ 6 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศและธุรกิจของตนเองของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติ 
ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดือนข้างหน้า 
1.  ภาวะเศรษฐกิจประเทศ 37.4 42.2 
2.  ธุรกิจตนเอง 39.9 45.6 

จากตารางท่ี 6 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศ และธุรกิจตนเองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและ
ธุรกิจของตนเอง พบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบนั และธุรกิจตนเองอยูท่ี่ระดบั 37.4
และ 39.9 ตามล าดบั ส าหรับดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ดชันีความเช่ือมัน่ภาวะเศรษฐกิจประเทศใน
ปัจจุบนั และธุรกิจตนเองปรับเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 42.2 และ 45.6 ตามล าดบั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมี
ความเช่ือมัน่ต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์  
3 เดือนขา้งหนา้ เน่ืองจากค่าดชันีต ่ากวา่ 50.0 
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7. ดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลติของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามการส่งออก 
 ตารางที่ 7 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามสาขา
และร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมี
การส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่   
ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) 

ดชันีสัดส่วนการส่งออกต่อยอดขาย 
ไตรมาสที ่4/2555 

ปัจจุบัน 
คาดการณ์  

3 เดอืนข้างหน้า 

กลุ่มทีเ่น้นตลาดภายในประเทศ (การส่งออกไม่เกนิร้อยละ 50) 44.8 50.2 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 43.7 51.2 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั 45.6 48.0 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 48.9 49.7 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 44.7 48.3 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 40.9 47.7 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี 50.3 51.0 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 44.9 48.5 
8. สาขาการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะประดิษฐ์ 49.6 49.2 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัร 43.1 48.0 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 44.5 50.1 
กลุ่มทีเ่น้นตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป) 49.0 50.6 
1. สาขาการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 45.2 47.6 
2. สาขาการผลิตส่ิงทอส่ิงถกั** - - 
3. สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย 48.8 48.8 
4. สาขาการผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม*้ 50.0 50.0 
5. สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑจ์ากกระดาษ 50.0 59.1 
6. สาขาการผลิตเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คมี** 45.8 45.8 
7. สาขาการผลิตผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 53.3 51.7 
8. สาขาการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะประดิษฐ์** - - 
9. สาขาการผลิตเคร่ืองจกัร** - - 
10. สาขาการผลิตเคร่ืองเรือน 54.2 58.3 
*หมายเหต:ุ     จ านวนตัวอย่างมีเพียง 1 ตัวอย่าง 
**หมายเหต:ุ     ไม่มีจ านวนตัวอย่าง 
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 จากตารางท่ี 7 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตาม
สาขา และร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเนน้ตลาดภายในประเทศ (กลุ่ม
ท่ีมีการส่งออกนอ้ยกวา่ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตั้งแต่
ร้อยละ 50.0 ของยอดขาย) พบว่าดชันีความเช่ือมัน่ในปัจจุบนัของทั้งสองกลุ่มอยู่ท่ีระดบั 44.8 และ 49.0
ตามล าดบั และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ปรับเพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบั 50.2 และ 50.6 ตามล าดบั 
จากค่าดชันีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้ทั้งผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้เป็น
หลกัและผูป้ระกอบการท่ีส่งออกสินคา้เพียงบางส่วนมีความเช่ือมัน่ต่อภาวะการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนัอยูใ่น
ระดบัท่ีไม่ดีเน่ืองจากค่าดชันีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ 50.0 อยา่งไรก็ตามค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ขา้งหนา้มีแนวโนม้ปรับตวัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนและอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 50.0 แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการ
มีความคาดหวงัวา่ภาวะการณ์ทางธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีการส่งออกสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีดี 
 ส าหรับกลุ่มท่ีเนน้ตลาดต่างประเทศ (การส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50.0 ข้ึนไป) ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สาขา
การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาการผลิตเคร่ืองแต่งกาย และสาขาการผลิตผลิตภณัฑ์จาก 
แร่อโลหะ 
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8. องค์ประกอบทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสที ่4/2555 

 ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาสท่ี 4/2555 

 
ระดบัคะแนนแสดงผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ 

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

การด าเนินงานของกจิการ 

ปัจจุบัน 

คาดการณ์ 3 เดอืน 

  ข้างหน้า 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 2.7 2..7 

2. ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 2.7 2.7 

3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 0.9 0.9 

4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 0.9 0.9 

5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 0.8 0.8 

6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 1.6 1.6 

7.การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ 1.8 1.8 

8. การแข่งขนัในตลาด 2.4 2.4 

9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 1.6 1.6 

10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 1.4 1.4 

11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 1.5 1.5 

 จากตารางท่ี 8 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ของไตรมาสท่ี 4/2555 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัมากไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 
ราคาตน้ทุนสินคา้และค่าแรงงาน และการแข่งขนัในตลาด  

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัปานกลางได้แก่ การลดลงของความตอ้งการสินคา้และ
บริการ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง และคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค   

ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการในระดบัน้อยไดแ้ก่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ 
ของรัฐบาล สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั และ
สภาวะเศรษฐกิจโลก   
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ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกิจการในปัจจุบนัของภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ภูมิภาคเหนือ ประจ าไตรมาส
ท่ี 4/2555 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนนิงานของกจิการ 

ไตรมาสที ่4/2555 
มผีลกระทบต่อ 
อุตสาหกรรมใน

ระดบั 
ไม่ม ี

ม ี

น้อย ปาน
กลาง 

มาก 

1. ระดบัราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง 1.7 2.5 23.6 72.2 มาก 
2. ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน 0.2 0.7 32.5 66.6 มาก 
3. อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั 51.8 18.2 21.0 9.0 นอ้ย 
4. อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั 52.9 12.9 29.9 4.3 นอ้ย 
5. สภาวะเศรษฐกิจโลก 50.9 20.5 25.7 2.9 นอ้ย 
6. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลง 20.4 26.7 26.0 26.9 ปานกลาง 
7. การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการ 12.5 24.9 34.9 27.7 ปานกลาง 
8. การแข่งขนัในตลาด 1.0 8.0 44.1 46.9 มาก 
9. คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค 4.0 45.2 35.1 15.7 นอ้ย-ปานกลาง 
10. สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง 9.4 45.2 39.2 6.2 นอ้ย-ปานกลาง 
11. มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล 11.6 38.7 40.8 8.9 นอ้ย-ปานกลาง 

จากตารางท่ี 9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัท่ีมีผลกระทบมากต่อการ
ด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนั ไตรมาสท่ี 4/2555 ของภาคการผลิตของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ไดแ้ก่ ราคาน ้ ามนัและค่าขนส่ง ราคาตน้ทุนสินคา้/ค่าแรงงาน และการแข่งขนัในตลาด ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ในระดบัปานกลางต่อการด าเนินงานของกิจการในปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือ
ของประชาชนลดลง การลดลงของความตอ้งการสินคา้และบริการ คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค และ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ ของรัฐบาล ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบน้อยต่อการด าเนินงานของ
กิจการในปัจจุบนัได้แก่ อตัราแลกเปล่ียนในปัจจุบนั อตัราเงินกู้ในปัจจุบนั สภาวะเศรษฐกิจโลก และ
สถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมือง  

 ผลกระทบจากระดับราคาน า้มันและค่าขนส่ง  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ระดบัราคา
น ้ามนัและคา่ขนส่ง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 

ผลกระทบจากราคาต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ราคาตน้ทุน
สินคา้และค่าแรง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัในระดบัมาก 
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ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน  ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนใน
ปัจจุบนั ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มีในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากอตัราเงินกู้ในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นวา่อตัราเงินกูใ้นปัจจุบนั ไม่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มีในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก  ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นวา่ภาวะเศรษฐกิจในโลก ไม่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนั มีจ  านวนมากท่ีสุด หรือหากมีก็มีในระดบันอ้ย 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชน  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นวา่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอ านาจซ้ือของประชาชนลดลงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลกระทบจากการหดตัวของความต้องการสินค้าและบริการ  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นวา่การหดตวัของความตอ้งการสินคา้และบริการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลกระทบจากการแข่งขันในตลาด ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่การแข่งขนัในตลาด 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก 

ผลกระทบจากคุณภาพของบริการสาธารณูปโภค ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าราคา
คุณภาพของบริการสาธารณูปโภค ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัอยู่ในระดบัน้อยมีจ านวน
มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามดูจากสัดส่วนความคิดเห็นของผูป้ระกอบการทั้งหมดแล้ว ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจการในปัจจุบนัอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง 

ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อกิจการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมืองอยู่ในระดบัน้อยมีจ านวนมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามดูจาก
สัดส่วนความคิดเห็นของผูป้ระกอบการทั้งหมดแล้ว ส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการในปัจจุบนัอยู่ใน
ระดบันอ้ยถึงปานกลาง 

ผลกระทบจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลต่อกิจการ ผูป้ระกอบการ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลอยู่ในระดับปานกลาง 
มากท่ีสุด อย่างไรก็ตามดูจากสัดส่วนความคิดเห็นของผู ้ประกอบการทั้ งหมดแล้ว ส่งผลกระทบต่อ 
การด าเนินกิจการในปัจจุบนัอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง 
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9. ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ 

 จากการส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการเก่ียวกบัความตอ้งการการให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากภาครัฐบาล ประจ าไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีผูป้ระกอบจ านวน 275 รายท่ีให้
ขอ้เสนอแนะ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.8 จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ซ่ึงความตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีอยาก
ใหรั้ฐเขา้มาช่วยเหลือและสนบัสนุนมีดงัน้ี 

ตารางที ่10 แสดงร้อยละของขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ 

ล ำดับ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ร้อยละ 

1 
ช่วยแกปั้ญหาเร่ืองอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีปรับข้ึนเป็น 300 บาท เท่ากนัทัว่ประเทศ เพราะกระทบต่อตน้ทุน 
การประกอบการของผูป้ระกอบการ SMEs ซ่ึงอตัราการจ่ายค่าจา้งนั้นควรค านึงถึงความสามารถและ
ศกัยภาพของลูกจา้งดว้ย 

23.3 

2 ลดหรือควบคุมราคาน ้ ามนัไม่ใหผ้นัผวนมากนกัและไม่ควรเพ่ิมสูงข้ึน 18.5 

3 กระตุน้เศรษฐกิจใหม้ากข้ึน 13.8 

4 
หาแหล่งเงินทุน/แหล่งเงินกูท่ี้ใหอ้ตัราดอกเบ้ียต ่า และเป็นตวักลางในการช่วยเหลือติดต่อประสานงานกบั
เจา้ของทุน เช่น ธนาคารต่าง ๆ 

11.6 

5 ช่วยส่งเสริมและพฒันาแรงงานฝีมือ ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาทกัษะของแรงงาน 10.2 

6 ช่วยลดตน้ทุนการผลิตดา้นต่าง ๆ 6.9 

7 ช่วยเพ่ิมสวสัดิการใหก้บัพนกังาน 5.8 

8 ช่วยควบคุมราคาวตัถุดิบและราคาสินคา้อุปโภคบริโภค 5.5 

9 หาแหล่งกระจายสินคา้ รวมถึงหาลูกคา้ใหก้บักิจการ SMEs เพ่ือเพ่ิมยอดการผลิต และยอดขาย 3.6 

10 พิจารณาทบทวนมาตรการการจ าน าขา้ว 3.6 

11 อยากใหรั้ฐบาลช่วยส่งเสริมการส่งออก 3.3 

12 ลดอตัราภาษี 2.9 

13 
อยากใหรั้ฐบาลสนใจเกษตรใหม้ากข้ึน ใหก้ารดูแลอยา่งทัว่ถึง เช่น ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบกบัมาตรการ
จ าน าขา้ว 

2.5 

14 ลดค่า FT ค่าไฟฟ้า 1.8 

15 
จดัการดูแลปุ๋ยอินทรียใ์หไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมากข้ึน  กฎหมายท่ีมีท ายากท าใหต้รวจแลว้ไม่ผา่น  
ท าใหช้าวบา้นหนัมาใชปุ๋้ยเคมีมากข้ึนก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งไม่ปลอดสารพิษ รวมถึงการใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรในการใชปุ๋้ยท่ีถูกตอ้ง 

1.5 

16 ส่งเสริมการท่องเท่ียว 1.1 

17 ปราบปรามคอรัปชัน่ 1.1 

18 ช่วยส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของการผลิตสินคา้ 1.1 
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ตารางที ่10 แสดงร้อยละของขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ (ต่อ) 

ล ำดับ ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ร้อยละ 
19 ช่วยดูแลเร่ืองสิทธิในการประกนัสงัคม 1.1 

20 
อยากใหรั้ฐบาลมีการดูแลจดัการกลุ่มธุรกิจ SMEs อยา่งเป็นระบบ มีมาตรการดูแลและจดัสรรงบประมาณ
ในการส่งเสริมและดูแลกลุ่มธุรกิจ SMEs อยา่งจริงจงั 

1.1 

21 ช่วยสร้างภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือใหก้บัประเทศไทย 1.1 

22 
อยากใหภ้าครัฐมีการส่งเสริมดา้นการตลาด เช่น จดังานแสดงสินคา้ การรวมกลุ่มน าสินคา้ไปเสนอขายต่อ
ผูบ้ริโภค และอยากใหมี้การน าเสนออยา่งทัว่ถึงแก่ผูป้ระกอบการทุกคน 

0.7 

23 
อยากในมีนโยบายการกูย้มืเงินเพ่ือน ามาซ้ืออุปกรณ์ในการผลิตเน่ืองจากผูป้ระกอบการไม่มีทุนในการซ้ือ
อุปกรณ์เพ่ือขยายก าลงัการผลิต 

0.7 

24 ช่วยจดัอบรมใหค้วามรู้ในการแขง่ขนัเพ่ือเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมกลุ่ม AEC 0.7 

25 ควบคุมราคา LPG 0.4 

26 ควบคุมและปราบปรามสินคา้น าเขา้หนีภาษี 0.4 

27 ส่งเสริมกิจการท่ีก่อรายไดใ้หก้บัชุมชนมากข้ึน 0.4 

28 ส่งเสริมดูแลเร่ืองแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้ราคาถูกลง เช่นราคากล่องกระดาษ ถุงพลาสติก 0.4 

29 อยากใหมี้มาตรการประกนัรายไดใ้หก้บัโรงสีขา้วขนาดเลก็ 0.4 

30 
อยากใหภ้าครัฐคุม้ครองเร่ืองลิขสิทธ์ิของกลุ่มธุรกิจ SMEs เพราะเวลาคิดไดอ้ยากจะโฆษณา  ไม่กลา้กลวั
โดนบริษทัใหญ่ท าการลอกเลียนแบบ (Copy)  

0.4 

31 ควบคุมแรงงานต่างดา้วไม่ใหมี้สิทธิในการคา้ขายในเมืองไทยมากเกินไป 0.4 
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10. ข้อมูลสนับสนุนเพิม่เติม 

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

พืน้ที ่

อตัรำค่ำจ้ำง  
1 ม.ค. 56 

ปรับเพิม่จำก 
(บำท/วนั) 

อตัรำค่ำจ้ำงขั้นต ำ่ (บำท/วนั) 

1 เม.ย.
2555 

1 ม.ค.
2546 

1 ม.ค.  
2556 

1 เม.ย. 
2555 

1 ม.ค.  
2554 

1 ม.ค. 
2553 

1 ม.ค. 
2551 

1 ม.ค. 
2550 

1 ม.ค. 
2549 

1 ม.ค. 
2548 

1 ม.ค. 
2547 

1 ม.ค. 
2546 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ท่ีมา : กระทรวงแรงงาน 
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ตำรำงที ่11 แสดงรำคำขำยปลกีน ำ้มันกทม. และ ปริมณฑล (ยงัไม่รวมค่ำขนส่งน ำ้มันไปยงัแต่ละภูมิภำค) 

วนัที ่ UGR91 95 E10 91 E10 95 E20 95 E85 HSD HSD B5 NGV 
5 ม.ค. 53 35.64 32.04 31.24 29.74 18.72 27.99 26.59 8.5 
10 มี.ค.53 37.44 33.84 32.34 31.54 19.22 29.19 27.99 8.5 
10 พ.ค. 53 36.84 33.04 31.54 30.74 20.32 29.89 28.69 8.5 
3 ก.ค. 53 35.64 31.84 30.34 29.54 19.42 28.29 27.39 8.5 

10 พ.ย. 53 36.24 32.44 30.94 30.14 19.32 29.39 28.19 8.5 
2 ธ.ค. 53 36.64 32.84 31.34 30.54 19.52 29.79 28.59 8.5 
6 ม.ค. 54 38.64 34.34 31.84 30.94 20.12 29.99 29.39 8.5 
1 มี.ค. 54 41.24 36.84 34.34 33.44 21.72 29.99 - 8.5 
7 พ.ค. 54 43.54 38.64 36.14 35.24 22.62 29.99 - 8.5 
1 ก.ค. 54 42.04 37.14 34.64 33.74 22.02 29.99 - 8.5 
6 ส.ค. 54 42.44 37.54 35.04 33.54 22.22 29.99 - 8.5 
2 ก.ย. 54 35.97 35.97 32.94 31.44 21.62 27.59 - 8.5 
1 ต.ค. 54 35.37 35.37 32.34 31.34 21.32 27.99 - 8.5 
3 พ.ย. 54 35.87 35.87 32.84 31.84 21.62 27.99 - 8.5 
11 ธ.ค. 54 34.57 33.29 31.54 30.54 20.72 29.19 - 8.5 
5 ม.ค. 55 35.77 34.49 32.74 31.74 21.42 29.39 - 8.5 

13 ม.ค. 55 37.47 36.19 34.44 33.44 22.42 30.49 - 8.5 
4 ก.พ. 55 38.74 37.46 35.71 34.71 22.01 30.83 - 9 
12 มี.ค.55 41.51 40.23 38.48 37.48 23.98 32.33 - 9.5 
5 เม.ย.55 43.08 40.73 38.98 37.98 24.28 32.33 - 10 
5 พ.ค. 55 42.95 39.53 37.78 36.78 23.48 31.33 - 10.5 
6 มิ.ย.55 40.75 36.83 35.08 33.68 21.38 29.53 - 10.5 
2 ก.ค. 55 40.05 35.73 33.98 32.08 19.98 29.83 - 10.5 
2 ส.ค. 55 43.45 38.13 36.38 34.48 22.18 29.63 - 10.5 
1 ก.ย. 55 43.05 37.63 35.18 34.18 21.98 29.99 - 10.5 
5 ต.ค. 55 43.05 37.63 35.18 34.18 21.98 29.79 - 10.5 
2 พ.ย. 55 42.65 36.73 34.28 31.28 21.08 29.79 - 10.5 
7 ธ.ค. 55 43.25 37.33 34.88 31.88 21.38 29.79 - 10.5 

25 ธ.ค. 55 43.75 37.83 35.38 32.38 21.68 29.79 - 10.5 

เปลีย่นแปลง 8.11 5.79 4.14 2.64 2.96 1.8 - 2 
ท่ีมา : บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหต:ุการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบราคาน า้มนั ณ วนัท่ี 5 มกราคม2553 กับวนัท่ี 25 ธันวาคม 2555 (บาท/ลิตร) 
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ภาพที ่3 อตัราแลกเปลี่ยนอ้างองิค่าเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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