คำนำ
โครงการส ารว จ “ข้ อ มู ล ภ าคการผลิ ต ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ภู มิ ภ าค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ” เป็ นความร่ วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น และส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้ม
ภาวการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
รายงานฉบับนี้เป็น การสรุ ปข้อมูลภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในส่วนภูมิภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำส 3 ปี 2557 ซึ่งรายละเอียดถูกแบ่งเป็น 8 ส่วน ส่วนแรก
คือบทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 คือวิธีการสร้างดัชนีซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการจัดสร้างดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
การคานวณและแปลความหมายค่าดัชนี ส่วนที่ 3 คือ สถานการณ์ทั่วไปของเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ 4 คือ ดัชนีความเชื่อมั่นฯแยกตามองค์ประกอบของปัจจัยกาหนดค่าดัชนี ส่วนที่ 5 คือ ดัชนีความเชื่อมั่นภาค
การผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่วนที่ 6 คือ ดัชนี

ความเชื่อมั่นฯ เฉพาะผู้ประกอบการที่มีการส่งออก ส่วนที่ 7 คือ ดัชนีความเชื่อมั่นฯ แยกตามสาขาอุตสาหกรรมใน
ภูมิภ าคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ส่ ว นสุ ดท้ายคือ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานของกิจการในภาคการผลิ ตของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นประโยชน์ต่ อการ
สารวจในครั้งต่อไป

ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
(หัวหน้าโครงการ)
กันยายน 2557

i|Page

สำรบัญ
1. บทสรุปผู้บริหาร
2. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตแยกตามองค์ประกอบของปัจจัยกาหนดค่าดัชนี
3. ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ ป ระกอบการ SMEs ภาคการผลิ ต แยกตามสาขาอุ ต สาหกรรมในภู มิ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs การส่งออกภาคการผลิต
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของ SMEs
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคผลิตของ SMEs ไตรมาส 4
ปี 2556 – 3 ปี 2557

หน้ำ
1
2
3
10
11
11
13

ii | P a g e

สรุปดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต SMEs ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำส 3ปี 2557

รำยงำนสรุปดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิตของ SMEs
(SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI)
ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำส 3 ปี 2557
บทสรุปผู้บริหำร
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 1 มี
ค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 39.5 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 34.9 และค่าดัชนีทุกไตรมาสยังอยู่
ในระดับต่ากว่าค่าฐาน เป็นผลมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านต้นทุนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ด้านยอด
รับคาสั่งซื้อในประเทศและด้านกาไรสุทธิที่ปรับตัวลดลง ในช่วงไตรมาสที่ 4/2556 ผู้ประกอบการมีความวิตก
กังวลกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ส่งผลให้ช่วงไตรมาสที่ 4/2556 หรือช่วง
High season ซบเซาอย่างมาก ประกอบกับผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่จาเป็นเท่านั้น จึงมีผลทา
ให้ผลรวมของค่าดัชนีความเชื่อมั่นในปัจ จุบันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/2556 ส่วนไตรมาสที่
1/2557 ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2556 เป็นผลมาจากผู้ประกอบการ
ภาคการผลิตในหลายสาขาได้เริ่มปรับตัว อีกทั้งมีปัจจัยบวกของการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกในช่วงต้นปี
รวมไปถึงค่าเงินบาทของไทยที่อ่อนค่าส่งผลดีต่อผู้ประกอบการภาคการผลิตสามารถส่งออกได้มากขึ้น ส่วนช่วง
ไตรมาสที่ 2 -3 ปี 2557 เป็นช่วง Low season และเกิดพายุส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในหลายสาขา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาผลิตไม้ฯ สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์ฯ สาขาการผลิตพลาสติกฯ สาขาการผลิตแร่อโลหะฯ
สาขาการผลิตโลหะฯ สาขาการผลิตเครื่องจัก และสาขาการผลิตเครื่องเรีอน ผู้บริโภคระวัดระวังในการใช้จ่าย
ค่อนข้างมาก ทาให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคลดลง ประกอบกับราคาสินค้าหลายรายการปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีปัจจุบันในช่วงดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

43.0

ดัชนีควำมเชื่อมั่นภำคกำรผลิต
42.3
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38.7
38.2
Q4/56

39.5

Q1/57
ดัชนีปัจจุบัน

35.7

34.9

Q2/57

Q3/57
ดัชนีคาดการณ์

ภาพที่ 1 แสดงค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต
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ขณะที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลง ซึ่งในไตรมาสที่ 2/2557 ที่มีค่าดัชนีสูงสุดที่ระดับ 44.0 ส่วนในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าดัชนี
ต่าสุดที่ระดับ 38.7 ซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ในอนาคต

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรผลิตแยกตำมองค์ประกอบของปัจจัย
กำหนดค่ำดัชนี
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตแยกตามองค์ประกอบไตรมาสที่
4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบัน พบว่าองค์ประกอบด้านสินค้าคงคลัง ด้าน
ต้นทุน และด้านการจ้างงาน มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่วนองค์ประกอบด้านยอดสั่งซื้อรวม ด้านยอดรับซื้อ
ต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่องค์ประกอบด้านยอดรับซื้อในประเทศ ด้านปริมาณการผลิต และ
ด้านกาไรสุทธิมีแนวโน้มทรงตัว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ SMEs ยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก
เนื่องจากค่าดัชนีความเชื่อมั่นส่วนใหญ่ยังคงต่ากว่าค่าฐาน โดยค่าดัชนีไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3
ปี 2557 มีองค์ประกอบด้านยอดคาสั่งซื้อโดยรวม อยู่ที่ระดับ 41.1, 45.5, 33.8 และ35.2 ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านปริมาณการผลิตอยู่ที่ระดับ 46.4, 44.6, 42.1 และ 43.3 ตามลาดับ องค์ประกอบด้านสินค้า
คงคลังอยู่ที่ระดับ 51.0, 45.0, 43.0 และ 41.7 ตามลาดับ องค์ประกอบด้านต้นทุนการผลิตอยู่ที่ระดับ 16.9,
18.2, 20.7 และ 16.9 ตามลาดับ องค์ประกอบด้านกาไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 37.4, 47.9, 43.6 และ 30.8
ตามลาดับ และองค์ประกอบด้านการจ้างงานอยู่ที่ระดับ 52.2, 51.5, 48.8 และ 50.3 ตามลาดับ
สาหรับค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์แยกตามองค์ประกอบ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี
2557 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์องค์ประกอบทุกด้านมีแนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีองค์ประกอบด้าน
ยอดคาสั่งซื้อโดยรวม อยู่ที่ระดับ 47.7, 49.4, 50.9 และ 42.6 ตามลาดับ องค์ประกอบด้านปริมาณการผลิต
อยู่ที่ 52.0, 47.4, 51.1 และ 45.4 ตามลาดับ องค์ประกอบด้านสินค้าคงคลังอยู่ที่ระดับ 50.3, 44.7, 46.2
และ 42.4 ตามลาดับ องค์ประกอบด้านต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 20.1, 21.3, 28.0 และ 26.0 ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านกาไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 39.5, 43.0, 36.6 และ 32.3 ตามลาดับ และองค์ประกอบด้านการจ้าง
งานอยู่ที่ระดับ 53.7, 49.0, 51.7 และ 43.7 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าดัชนีความเชื่อมันคาดการณ์ใน
อนาคตขององค์ประกอบส่วนใหญ่ต่ากว่าค่าฐานอย่างมาก
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ภำพที่ 2 แสดงค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรผลิตแยกตำมองค์ประกอบ (ปัจจุบัน)
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ภำพที่ 3 แสดงค่ำดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรผลิตแยกตำมองค์ประกอบ (คำดกำรณ์)

ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรผลิตแยกตำมสำขำอุตสำหกรรมใน
ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่ อพิ จ ารณาดัช นี ค วามเชื่ อมั่ น ผู้ ป ระกอบการ SMEs ภาคการผลิ ต 10 สาขาย่ อยในภู มิภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า ค่าดัช นีความเชื่อมั่นไตรมาส
ปัจจุบันส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงและมีค่าดัชนีต่ากว่าค่าฐาน ยกเว้นสาขาผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาผลิต
สิ่งทอ และสาขาผลิตเครื่องแต่งกายที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ลง ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ปี
2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นสาขาการผลิตสิ่งทอ และสาขาผลิต
เครื่องแต่งกายที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ลง แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ส่วนใหญ่ยังคงต่ากว่า
ค่าฐาน ซึ่งสามารถพิจารณาในแต่ละสาขาได้ดังนี้
1) สำขำกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 1/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 39.6
3|Page

สรุปดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต SMEs ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำส 3ปี 2557

เนื่องในช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2557 ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเริ่ม
ปรับตัวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความยืดเยื้อให้สามารถดาเนินกิจการได้ อีกทั้งในไตรมาสหน้าเป็นช่วง
เทศกาลสงกรานต์และมีวันหยุดยาวหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่เดินกลับภูมิลาเนา มีการกินเลี้ยงสังสรรค์
ส่งผลให้ค่าดัชนีคาดการณ์สาขาอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่า
ต่าสุดอยู่ที่ระดับ 34.1 เป็นผลจากอยู่ในช่วง Low season อีกทั้งในบางจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัย กลุ่มลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ได้รับผลกระทบจากปิดภาคเรียนที่มีระยะเวลานาน จึงทาให้ยอดขาย
ปัจจุบันลดลงและเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3 ปี 2557
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันกับไตรมาสปัจจุบัน โดย
ค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 42.9 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่
ระดับ 38.4

สำขำผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม
41.2

36.8
Q4/56

41.4

43.0
38.4

39.6
Q1/57
ปัจจุบัน

34.7
Q3/57

34.1
Q2/57

คาดการณ์

2) สำขำกำรผลิตสิ่งทอสิ่งถัก
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตสิ่งทอสิ่งถักไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 47.8 และค่าดัชนีในไตรมาสที่
4/2556 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 40.9 ซึ่งจากไตรมาส 4/2556 ถึง ไตรมาส 2/2557 ค่าดัชนีลดลงเนื่องจาก
ผู้ประกอบการยังมีความกังวลในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ส่งผลให้กาไรลดลง เพราะผู้ประกอบการในสาขานี้
ยังต้องพึ่งพาแรงงานเป็นหลักในการผลิตสินค้า ถึงแม้ว่าจะมีการนาเครื่องจักรเข้ามาทดแทน แต่ก็ไม่สามารถ
ทดแทนแรงงานได้เต็มที่มากนัก อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวประชาชนจับจ่ายใช้จ่ายซื้อสิ่งของที่
จาเป็นเท่านั้น และค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2557 เนื่องจากผู้ประกอบการรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการออกแสดงสินค้า ประกอบกับเทศการงานบุญประเพณีจะจาท้องถิ่น ที่ผู้บริโภคจับจ่ายเพื่อเป็น
ของฝากของที่ระลึก
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ไตรมาสที่ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับไตรมาส
ปัจจุบัน โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 48.1 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 1/2557 มีค่า
ต่าสุดอยู่ที่ระดับ 40.9
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สำขำผลิตสิ่งทอ

48.1
47.8

45.1

44.6
40.9
38.9

Q4/56

Q1/57
ปัจจุบัน

37.4

34.4
Q2/57

Q3/57
คาดการณ์

3) สำขำกำรผลิตเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำย
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตร
มาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 45.2 และ
ค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 36.7 ทั้งนี้ค่าดัชนีลดลงตั้งแต่ไตรมาส 4/2556 ถึง ไตรมาส
2/2557 เนื่องจากจากสถานการณ์ทางการเมืองและการแข่งขันในตลาดมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
มียอดคาสั่งซื้อลดลงส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลมาก ประกอบกับมีการแข่งขันในตลาดสูง และค่าดัชนี
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3/2557 เนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทอมทาให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา
เริ่มจับจ่ายใช่สอยในส่วนเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายมากขึ้น
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับไตรมาสปัจจุบัน
โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 1/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 47.6 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่
ระดับ 43.9

สำขำผลิตเครื่องแต่งกำยฯ
45.2
44.2

47.6

45.7

43.9

44.0

43.2
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Q4/56

Q1/57
ปัจจุบัน

Q2/57

Q3/57
คาดการณ์

4) สำขำกำรผลิตไม้
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตไม้ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า มี
แนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 1/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 43.8 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557
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มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 31.7 ทั้งนี้ค่าดัชนีในไตรมาส 1-3 ปี 2557 ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดจากต้นทุนในการ
ผลิต (ภาษีนาเข้าไม้สูงขึ้น) ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ จึงส่งผลให้มียอดขายลดลง ทั้งนี้
ผู้ประกอบการยังคงกังวลในเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน โดยค่าดัชนีในไตรมาส
ที่ 4/2556 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 51.5 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 34.9

51.5

สำขำผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์จำกไม้
46.7

42.5
34.9

43.3

43.8
35.3

Q4/56

Q1/57
ปัจจุบัน

31.7
Q3/57

Q2/57
คาดการณ์

5) สำขำกำรผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตร
มาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 43.9 และค่า
ดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 32.5 ทั้งนี้จากไตรมาสที่ 4/2556 ถึง ไตรมาสที่ 2/2557 ที่ค่า
ดั ช นี ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เกิ ด จากความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ คมี ใ นส่ ว นของก๊ า ซชี ว ภาพที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมขยายตัว อย่ างมาก ประกอบกับมีการขยายการลงทุนโครงการเกี่ยวกับก๊าซชีว ภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นปี และค่าดัชนีเริ่มลดลงในไตรมาสที่ 3/2557 เนื่องจากการแข่งขันในตลาด
ราคาต้ น ทุน สิ น ค้ า /ค่ า แรง ราคาน้ ามัน /ค่า ขนส่ ง ที่ ป รับ ตั ว เพิ่ มขึ้ น สถานการณ์ ท างการเมือ ง มาตรการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ และ การหดตัวของความต้องการสินค้า
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่
2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 52.3 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 42.5

สำขำผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี
42.5

34.4
Q4/56

48.5

52.3
35.6

42.4

43.9

Q1/57
ปัจจุบัน

Q2/57

32.5
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คาดการณ์
6|Page

สรุปดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต SMEs ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำส 3ปี 2557

6) สำขำกำรผลิตยำงและพลำสติก
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตยางและพลาสติกไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี
2557 พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 36.8 และค่าดัชนีในไตร
มาสที่ 4/2556 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 34.7 ทั้งนี้จากไตรมาสที่ 4/2556 ถึง ไตรมาสที่ 2/2557 ที่ค่าดัชนี
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของยางและพลาสติกที่ใช้ในการก่อสร้างในช่วงต้นปี และ
ค่าดัชนีปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 3/2557 เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาด ประกอบกับต้นทุนราคาน้ามัน/ค่า
ขนส่งเพิ่มขึ้น ทั้งจากผู้บริโภคเกิดความระมัดระวังในการซื้อสินค้าประเภทนี้มากขึ้น
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันกับไตรมาสปัจจุบัน โดย
ค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 42.9 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าต่าสุดอยู่ที่
ระดับ 34.8

สำขำผลิตยำงและพลำสติก
42.9

38.4
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34.8
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7) สำขำกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกแร่อโลหะ
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2557 พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 36.6 และค่าดัชนี
ในไตรมาสที่3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 29.3 ทั้งนี้จากไตรมาสที่ 1-2 /2557 ค่าดัชนีมีการปรับขึ้นเนื่องจาก
ช่วงต้นปีมีการขยายตัวของโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการบ้าน
จัดสรร Community Mall ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และค่า
ดัชนีลดลงในไตรมาที่ 3/2557 เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีการชะลอตัวลง จึงส่งผลให้ความต้องการลดลง
ประกอบกับต้นทุนในการขนส่งยังคงเพิ่มขึ้น
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวลดลงโดยค่าดัชนีในไตรมาสที่
2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 47.9 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 29.3

7|Page

สรุปดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต SMEs ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำส 3ปี 2557

43.7

สำขำผลิตจำกแร่อโลหะ
47.9
37.9
29.3

36.6
Q4/56

31.6
Q1/57

34.9
29.3
Q2/57

ปัจจุบัน

Q3/57
คาดการณ์

8) สำขำกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกโลหะประดิษฐ์
ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันของสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556
ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 39.2
และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 36.2 ทั้งนึ้ค่าดัชนียังคงทรงตัวในไตรมาส1-2/2557
และค่าดัชนีเริ่มลดลงในไตรมาสที่ 3/2557 เนื่องจากเป็นช่วง Low season พร้อมทั้งประกอบกับสถานการณ์
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ต้นทุนในการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ทั้งค่าวัตุดิบละค่าขนส่ง
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันกับไตรมาสปัจจุบัน โดย
ค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 48.6 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่
ระดับ 40.1

สำขำผลิตจำกโลหะประดิษฐ์
45.2

45.4

48.6

40.1

36.3
Q4/56

39.1
Q1/57
ปัจจุบัน

39.2

36.2

Q2/57

Q3/57

คาดการณ์

9) สำขำกำรผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์
ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันของสาขาการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตร
มาสที่ 3 ปี 2557 พบว่า มีแนวโน้มปลดลงในไตรมาสที่ 2/2557 โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 1/2557 มีค่าสูงสุด
อยู่ที่ระดับ 43.5 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 33.3 ทั้งนี้ค่าดัชนีที่เริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1-3/2557 เนื่องปัจจัยทางด้านต้นทุนสินค้าและค่ าแรง และการแข่งขันในตลาดยังคง
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เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงที่ชาวนาต้องรอเงินรับจานาข่าวจากทาง
รัฐบาล
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันกับไตรมาสปัจจุบัน
โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 46.1 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 3/2557 มีค่าต่าสุดอยู่ที่
ระดับ 39.7
46.1

สำขำผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์
43.5

40.6

39.7

43.5

39.2

37.2
Q4/56

Q1/57
ปัจจุบัน

33.3
Q3/57

Q2/57
คาดการณ์

10) สำขำกำรผลิตเครื่องเรือน
ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันของสาขาการผลิตเครื่องเรือนไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี
2557 พบว่า มีแนวโน้มลดลง โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่ 2/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 39.6 และค่าดัชนีในไตร
มาสที่ 4 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 27.7 ทั้งนี้จากไตรมาสที่ 4/2556 ถึง ไตรมาสที่ 2/2557 ค่าดัชนีมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลมาจากช่วงต้นปีอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จากส่วนกลางยังคงมีแผนขยายการลงทุน
ในจังหวัดหัวเมืองที่มีทาเลดีอยู่ในเส้นทางที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC )
อย่างจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา เป็นต้น จึงทาให้ผู้บริโภคมีความต้องการเครื่องเรือนหรือ
เฟอร์นิ เจอร์ ที่ใช้ในการแตกแต่บ้ านและคอนโดเพิ่มขึ้น และค่าดัชนีล ดลงในไตรมาสที่ 3/2557 เนื่องจาก
โครงการก่อสร้างเริ่มชะลอการก่อสร้างจึงส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภทเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์
ลดลงเช่นกัน
ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยค่าดัชนีในไตรมาสที่
3/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 43.1 และค่าดัชนีในไตรมาสที่ 4/2556 มีค่าต่าสุดอยู่ที่ระดับ 32.0

สำขำผลิตเครื่องเรือน
42.1

43.1

42.3

32.0
27.7
Q4/56

35.4
Q1/57
ปัจจุบัน

39.6

31.4
Q3/57

Q2/57
คาดการณ์
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ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรผลิตต่อภำวะเศรษฐกิจประเทศและ
ธุรกิจตนเองของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี
2557 พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในไตรมาสปัจจุบันและคาดการณ์ไตรมาสหน้า โดยภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไตรมาสปัจจุบัน มีค่าดัชนีสูงสุดในไตรมาสที่ 3/2557 อยู่ที่ระดับ 35.5 และมีค่าดัชนีต่าสุดในไตร
มาสที่ 4/2556 อยู่ที่ระดับ 21.7 ในส่วนค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ไตรมาสหน้า มีค่าดัชนีสูงสุดในไตรมาส
ที่ 3/2557 อยู่ที่ระดับ 43.4 และมีค่าดัชนีต่าสุดในไตรมาสที่ 4/2556 อยู่ที่ระดับ 25.6 ขณะที่ค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นต่อธุรกิจของตนเอง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสปัจจุบันมีแล้วโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น มีค่าดัชนีสูงสุด
ในไตรมาสที่ 1/2557 อยู่ที่ระดับ 42.0 และมีค่าดัชนีต่าสุดในไตรมาสที่ 2/2557 อยู่ที่ระดับ 34.2 ส่วนค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นคาดการณ์ พบว่ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีค่าดัชนีสูงสุดในไตรมาสที่ 2/2557 อยู่ที่ระดับ 47.4 และมี
ค่าดัชนีต่าสุดในไตรมาสที่ 4/2556 อยู่ที่ระดับ 38.1

ภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
41.9
25.6
21.7
Q4/56

43.9

43.4

33.7
27.3

Q1/57
ไตรมาสปัจจุบัน

46.8

35.5
21.7
Q2/57
คาดการณ์ไตรมาสหน้า

Q3/57

ธุรกิจของตนเอง 47.4
41.2

42.0

38.8

38.1
Q4/56

Q1/57
ไตรมำสปัจจุบัน

34.2
Q2/57
Q3/57
คำดกำรณ์ไตรมำสหน้ำ
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ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร SMEs ภำคกำรผลิต ทีม่ ีกำรส่งออก
เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต ที่มีการ
ส่งออกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมาส 3 ปี 2557 พบว่า ค่าดัชนีความ
เชื่อมั่นในไตรมาสปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งไตรมาส 1/2557 มีค่าดัชนีที่มากที่สุดอยู่ระดับ 52.2 และไตร
มาส 2/2557 มีค่าดัชนีต่าสุดที่ระดับ 40.3 ทั้งนี้จากไตรมาสที่ 1-2/2557 ค่าดัชนีลดลงเนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองที่ยึดเยื้อ จึงส่งผลให้ยอดสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง และค่าดัชนีเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3/2557 เนื่องจาก
สถานการ์ทางการเมืองเริ่มดีขึ้น ประกอบกับ กาลังซื้อจากต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการ
ขยายตัวของการค้าชายแดนไทย-ลาว และชายแดนไทย-กัมพูชา
ในส่วนค่าดัชนีคาดการณ์ พบมีแนวโน้มลดลง ซึ่งในไตรมาส 1/2557 มีค่าสูงสุดอยู่ที่ระดับ 56.1 และ
ไตรมาส 3/2557 มีค่าดัชนีต่าสุดอยู่ที่ระดับ 45.8

ดัชนีกำรส่งออกภำคผลิต

50.4
45.6
Q4/56

56.1

52.2

50.0

52.2
Q1/57
ปัจจุบัน

45.8
40.3
Q2/57

คาดการณ์

Q3/57

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของกิจกำรในภำคกำรผลิตของ SMEs
จากการสารวจข้อมูลภาพรวมธุรกิจ SMEs ภาตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
ไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับมาก ได้แก่ ต้นทุนสินค้า /ค่าแรงงาน, ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ อานาจซื้อของประชาชน, การแข่งขันในตลาด, ราคาน้ามัน/ค่าขนส่ง,
การหดตัวของความต้องการ, และสถานการณ์ทางการเมือง, ตามลาดับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับน้อย
ได้แก่ คุณภาพของบริการ, มาตรการของภาครัฐ, และปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก (0.5)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู,้ และอัตราแลกเปลี่ยน, ตามลาดับ
ไตรมำสที่ 1 ปี 2557 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับมาก ได้แก่ ต้นทุนสินค้ า/ค่าแรงงาน, ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ การแข่งขันในตลาด, อานาจซื้อของประชาชน, การหดตัวของความ
ต้องการ, ราคาน้ามัน/ค่าขนส่ง, และสถานการณ์ทางการเมือง, ตามลาดับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับน้อย
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ได้แก่ คุณภาพของบริการ, มาตรการของภาครัฐ, และปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก,
อัตราดอกเบี้ยเงินกู,้ และอัตราแลกเปลี่ยน, ตามลาดับ
ไตรมำสที่ 2 ปี 2557 ไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในด้านลบกับผู้ประกอบการในระดับมาก แต่มีปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง, การแข่งขันในตลาด, อานาจซื้อของ
ประชาชน, ต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน, ราคาน้ามัน/ค่าขนส่ง, การหดตัวของความต้องการ, และคุณภาพของ
บริการ, ตามลาดับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับน้อย ได้แก่ มาตรการของภาครัฐ , และปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบ
ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก, อัตราดอกเบี้ยเงินกู,้ และอัตราแลกเปลี่ยน, ตามลาดับ
ไตรมำสที่ 3 ปี 2557 ไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในด้านลบกับผู้ประกอบการในระดับมาก แต่มีปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในระดับปานกลาง ได้แก่ การแข่งขันในตลาด, ต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน, การหดตัวของความ
ต้องการ, คุณภาพของบริการ, อานาจซื้อของประชาชน, ราคาน้ามัน/ค่าขนส่ง, และสถานการณ์ทางการเมือง
ตามลาดับ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในระดับน้อย ได้แก่ มาตรการของภาครัฐ และปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบ ได้แก่
สภาวะเศรษฐกิจโลก, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้, และอัตราแลกเปลี่ยน ตามลาดับ
ตำรำงแสดงปัจจัยที่มีผลกระทบกับผู้ประกอบกำร SMEs ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับ

Q4/2556

Q1/2557

มำก

-ต้นทุน/ค่าแรงงาน

-ต้นทุน/ค่าแรงงาน

-อานาจซื้อของประชาชน
-การแข่งขันในตลาด
-ราคาน้ามัน/ขนส่ง
-ก า ร ห ด ตั ว ข อ ง ค ว า ม
ต้องการ
-สถานการณ์ทางการเมือง

-การแข่งขันในตลาด
-อานาจซื้อของประชาชน
-ก า ร ห ด ตั ว ข อ ง ค ว า ม
ต้องการ
-ราคาน้ามัน/ขนส่ง
-สถานการณ์ทางการเมือง

-คุณภาพของบริการ
-มาตรการของภาครัฐ
-สภาวะเศรษฐกิจโลก
-อัตราดอกเบี้ย
-อัตราแลกเปลี่ยน

-คุณภาพของบริการ
-มาตรการของภาครัฐ
-สภาวะเศรษฐกิจโลก
-อัตราดอกเบี้ย
-อัตราแลกเปลี่ยน

ปำน
กลำง

น้อย
ไม่มีผล

Q2/2557

Q3/2557

-สถานการณ์ทางการเมือง
-การแข่งขันในตลาด
-อานาจซื้อของประชาชน
-ต้นทุน/ค่าแรงงาน
-ราคาน้ามัน/ขนส่ง
-ก า ร ห ด ตั ว ข อ ง ค ว า ม
ต้องการ
-คุณภาพของบริการ
-มาตรการของภาครัฐ

-การแข่งขันในตลาด
-ต้นทุน/ค่าแรงงาน
-ก า ร ห ด ตั ว ข อ ง ค ว า ม
ต้องการ
-คุณภาพของบริการ
-อานาจซื้อของประชาชน
-ราคาน้ามัน/ขนส่ง
-สถานการณ์ทางการเมือง
-มาตรการของภาครัฐ

-สภาวะเศรษฐกิจโลก
-อัตราดอกเบี้ย
-อัตราแลกเปลี่ยน

-สภาวะเศรษฐกิจโลก
-อัตราดอกเบี้ย
-อัตราแลกเปลี่ยน
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สรุปดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคกำรผลิต SMEs ภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำส 3ปี 2557

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรข้อมูลดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำรภำคผลิตของ
SMEs ไตรมำส 4 ปี 2556 ถึง ไตรมำสที่ 3 ปี 2557
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจขอผู้ประกอบการ ต่อการใช้ข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ค่าดัชนีผู้ประกอบการ
ในแต่ละไตรมาส ส่ว นใหญ่ร ะดับความพึงพอใจอยู่ในระดั บ “มำก” ซึ่งได้แยกความพึงพอใจออกเป็น 9
ประเด็น 1) ความสะดวกในการได้รับบริการข้อมูล 4.0, 2) ความสม่าเสมอในการได้รับข้อมูล 3.9, 3) ความ
รวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล 3.9, 4) ความถูกต้อง แม่นย่า น่าเชือถือของข้อมูล 3.8, 5) เนื้อหาสาระของ
รายงาน 3.7, 6) รูปแบบรายงานและภาพประกอบภายในเล่ม 3.6, 7) ประโยชน์ของข้อมูลทีได้รับ 3.6, 8)
สามารถน่าข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่าน 3.6, และ 9) ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ให้บริการข้อมูล 3.8 โดยให้คะแนนความพึงพอใจ “มำกที่สุด” เท่ากับ 5.0 “มำก” เท่ากับ 4 “ปำนกลำง”
เท่ากับ 3 “น้อย” เท่ากับ 2 “น้อยที่สุด” เท่ากับ 1 และ “ไม่พึงพอใจ” เท่ากับ 0 ตามลาดับ หากมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในช่วง
คะแนน
0 – 0.8
0.9 – 1.7
1.8 – 2.5
2.6 – 3.3
3.4 – 4.2
4.3 – 5.0

ผล
ไม่พอใจ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ควำมสะดวก

5 4.0
4
3
2
1
0

ควำมพึงพอใจภำพรวม

3.8

กำรนำไปใช้ 3.6

3.9 ควำมสม่ำเสมอ

3.9 ควำมรวดเร็ว

3.8 ควำมถูกต้อง

ประโยชน์ 3.6

3.6

รูปแบบ

3.7

เนื้อหำสำระ
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