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2 วิธีการสร้างดัชนีความเชื่อมัน่
ดัชนี ความเชื่ อมัน่ ภาคการผลิตของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (Manufacturing Sector
Sentiment Index: MSSI) ซึ่งจัดทําขึ้นโดยความร่ วมมือระหว่าง สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ นโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนา
ทางด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมัน่ ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มภาวการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตสําหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูป้ ระกอบการ
2.1 ขัน้ ตอนการจัดสร้างดัชนีความเชื่อมัน่
การสํารวจความเชื่อมัน่ ผูป้ ระกอบการภาคการผลิตทําขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสุ่ มตัวอย่างจากผูป้ ระกอบการภาคการผลิตต่างๆ ใน 4 จังหวัดของภูมิภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสี มา และอุบลราชธานี )จํานวน 650 ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
เหล่านี้ จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างประจําประกอบด้วยสถานประกอบการในภาคการผลิต ประกอบด้วย 10 สาขา
หลัก คือ 1)การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่ องดื่ ม(อาหารและเครื่ องดื่ ม2)การผลิตสิ่ งทอและถัก(สิ่ งทอ)
3)การผลิตเครื่ องแต่ งกาย รวมทั้งการตกแต่ งและยอมสี ขนสั ตว์ (เครื่ องแต่ งกาย)4)การผลิตไม้ ผลิตภัณฑ์ จาก
ไม้ และไม้ ก๊อก ยกเว้ นเครื่ องเรื อนรวมทั้งการผลิตสิ่ งของจากฟางและวัสดุถักอื่ นๆ(ไม้ )5)การผลิตเคมีภัณฑ์
และผลิ ตภัณฑ์ เคมี (เคมี )6)การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ ยางและผลิ ตภัณฑ์ พลาสติ ก(ยางและพลาสติ ก)7)การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ จากแร่ อโลหะ(อโลหะ)8)การผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ทาํ จากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้ นเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(โลหะ)9)การผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ ในที่ อื่น(เครื่ องจักร)และ 10)การผลิตเครื่ อง
เรื อนและการผลิ ตซึ่ งมิ ได้ จัดประเภทไว้ ในทื่ อื่น(เครื่ องเรื อน)เนื่ องจากจุดประสงค์ของการสํารวจความ
เชื่อมัน่ ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของภาคการ
ผลิต แบบสอบถามจึงถูกออกแบบให้กระชับเข้าใจง่ายโดยครอบคลุมในประเด็นคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
ที่มีต่อธุ รกิจในการประมวลผลดัชนี ความเชื่อมัน่ ซึ่ งประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธุ รกิจด้าน (1) กําไร
(2) ปริ มาณการผลิต (3) ต้นทุนธุรกิจ (4) การจ้างงาน (5) สิ นค้าคงคลัง และ (6) ยอดรับคําสั่งซื้อสิ นค้า และ
ความคิดเห็ นที่ มีต่อเศรษฐกิ จของประเทศโดยรวมและเศรษฐกิ จในสาขาธุ รกิ จของผูต้ อบแบบสอบถาม
รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อภาวะดีข้ ึนและแย่ลงในธุรกิจซึ่งความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกนําไปประกอบการวิเคราะห์
ผลของดัชนีความเชื่อมัน่
2.2 การคํานวณและแปลความหมายค่าดัชนี
ผลการสํารวจแต่ละเดื อนจะได้ดชั นี 2 ชุดคือ (1) ดัชนี ในเดือนที่ถาม ซึ่ งเรี ยกว่า ดัชนีเดือนปั จจุบัน
(2) ดัชนี การคาดการณ์ในอนาคตที่ประเมินจาก เดือนที่ถามซึ่ งเรี ยกว่า ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้ างหน้ าค่าดัชนี
คํานวณจากคะแนนที่ให้ในแต่ละคําตอบ (คือแปลงข้อมูลเชิ งคุณภาพเป็ นเชิงปริ มาณ) โดยให้คะแนนสู งสุ ด
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เท่ากับ 1.0 สําหรับคําตอบ “สูงขึ้น/ ดีข้ ึน/ เพิ่มขึ้น” และให้คะแนน 0.5 และ 0 สําหรับคําตอบ “คงเดิม” และ “แย่
ลง/ลดลง” ตามลําดับ การแปลความหมายที่ได้ ค่าดัชนีที่ได้อาจมีค่า ตํ่ากว่า 50, 50 หรื อ สูงกว่า 50 ถ้า
MSSI <50 แสดงว่า ผูป
้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความเชื่อมัน่

ว่าภาวะการณ์ดา้ นนั้นๆ จะมีสภาพแย่ลงหรื ออยูใ่ นระดับที่ไม่ดี
้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความเชื่อมัน่
MSSI = 50 แสดงว่า ผูป
ว่าภาวะการณ์ดา้ นนั้นๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรื ออยูใ่ นสภาพทรงตัว
MSSI >50 แสดงว่า ผูป
้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความเชื่อมัน่
ว่าภาวะการณ์ดา้ นนั้นๆ จะมีสภาพดีข้ ึนหรื ออยูใ่ นระดับที่ดี
การคํานวณและแปลความหมายด้ านต้ นทุนนั้น ดําเนินการให้ คะแนนแบบผกผัน คือ ให้ คะแนน
เท่ ากับ 1.0 สําหรั บคําตอบ “ลดลง” ให้ คะแนนเท่ ากับ 0.5สําหรั บคําตอบ “คงเดิม” และให้ คะแนนเท่ ากับ 0
สําหรั บ“สู งขึ้น”

3 สถานการณ์ทวั่ ไปของเศรษฐกิจภ ูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนาดเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (Gross Regional Product : GRP) ปั จจุบนั มีมูลค่า
ประมาณ 1,018,451 ล้านบาท คิดเป็ น9.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ส่ วนสาขาเศรษฐกิจ
ที่สาํ คัญ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมสัดส่ วนร้อยละ 21.2 สาขาอุตสาหกรรมสัดส่ วนร้อยละ 20.6 สาขา
การศึกษาสัดส่ วนร้อยละ 13.1 และสาขาค้าส่ ง ค้าปลีกสัดส่ วนร้อยละ 10.6 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรอยูท่ ี่ 44,516 บาทต่อปี ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และยางพาราโรงงานอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทางการเกษตรเช่น โรงงาน
นํ้า ตาล โรงสี ข า้ ว เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง มี อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ สํา คัญ เช่ น อุ ต สาหกรรมผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมผลิตแหอวน
เป็ นต้นธุ รกิจของภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อส่ วนใหญ่เป็ นขนาดเล็กและขนาดกลาง หรื อ SMEs มีเพียง
ไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่เป็ นขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ในกลุ่ม Hard Disk Dive
(HDD) อุตสาหกรรมสิ่ งทอและอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น โดยปั จจุบนั ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีสถาน
ประกอบการทั้งหมด 650,322 แห่ง เป็ นสถานประกอบการที่ดาํ เนินกิจกรรมการขายปลีกสู งสุ ด ร้อยละ 35.2
รองลงมาเป็ นสถานประกอบการ ที่ดาํ เนิ นกิ จกรรมการผลิต ร้อยละ 27.7 สถานประกอบการที่ดาํ เนิ น
กิจกรรมที่พกั โรงแรม บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ร้อยละ 9.4 สถานประกอบการที่ดาํ เนิ นกิจกรรมการขาย
ส่ งและขายปลีก การซ่ อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ร้อยละ 8.0สถานประกอบการที่ดาํ เนิ นกิ จกรรม
บริ การอื่นๆ ร้อยละ 7.5 สถานประกอบการที่ดาํ เนินการขนส่ งทางบก สถานที่เก็บสิ นค้า ร้อยละ 6.8 สถาน
ประกอบการที่ดาํ เนินการขายส่ ง ร้อยละ 2.3 สถานประกอบการที่ดาํ เนินกิจกรรมการก่อสร้าง ร้อยละ 2.0
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