
การสาํรวจภาวะธุรกจิไทยในภาคเหนือ

(ต้นเดือน ธันวาคม 2556)

ของ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

นําเสนอโดย 

ดร.พสิิฐ ลีอ้าธรรม

คณบดี

18 ธันวาคม 2556



เศรษฐกจิภาคเหนือในปี 2556

• ไดรั้บผลจากการขยายตวัของการเดินทางท่องเท่ียวของชาวจีน

• การดาํเนินนโยบายภาครัฐ ดา้นการสนบัสนุนการใชจ่้าย

• ภาวะการเงิน และระบบสถาบนัการเงิน

• การคา้ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้น พม่า ลาว และจีน

• การเปิดสะพานเชียงของขา้มแม่นํ้าโขง



สารบัญ ผลการสํารวจภาวะธุรกจิปี 2557

• ข้อมูลที่ใช้ในการสาํรวจ

• ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557

• อุปสรรคในการดาํเนินงานของธุรกจิ

• การคาดการณ์การลงทุนในระยะยาว ในอีก 10 ปีข้างหน้า

• สรุป



ข้อมูลที่ใช้ในการสาํรวจ: ลักษณะของธุรกจิไทยในภาคเหนือ

กลุ่มตัวอย่าง

ขนาด

ธุรกิจ

ลาํพนู/

เชียงใหม่ ลาํปาง เชียงราย รวม

ธุรกิจขนาด

เลก็ 59 49 45 153

ธุรกิจขนาด

กลาง 30 11 14 55

ธุรกิจขนาด

ใหญ่ 11 5 7 23

ภาพรวม 100 65 66 231

จากสาํรวจ ณ วันที่ 3-6 ธันวาคม 2556

โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 
63 

1,408 

160 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

จํานวนคนงาน/บคุลากร/เจา้หนา้ท ี�ในสถาน
ประกอบการเฉล ี�ย (คน)

ธุรกจิขนาดเล็ก ธุรกจิขนาดกลาง ธุรกจิขนาดใหญ่ ภาพรวม

ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการเฉล่ียมากกว่า 10 ปี



ธุรกจิขนาดเลก็พึ่งพาตลาดภายในประเทศแต่ขนาดใหญ่พึ่งพาต่างประเทศ

ตลาดใน
ประเทศ
60%

ตลาด
ตา่งประเทศ

5%

ตลาดใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ

35%

ภาพรวม

ตลาดใน
ประเทศ
72%

ตลาด
ตา่งประเทศ

3%

ตลาดใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ

25%

ธุรกจิขนาดเล็ก

ตลาดใน
ประเทศ
45%

ตลาด
ตา่งประเทศ

4%

ตลาดใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ

51%

ธุรกจิขนาดกลาง

ตลาดใน
ประเทศ

9%

ตลาด
ตา่งประเทศ

30%
ตลาดใน

ประเทศและ
ตา่งประเทศ

61%

ธุรกจิขนาดใหญ่



ธุรกจิขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งและเป็นผู้นําตลาดมาก

มีสว่นแบง่
ตลาดมาก/เป็น

ผูนํ้าตลาด
7%

มีสว่นแบง่
ตลาดกลางๆ

47%

มีสว่นแบง่
ตลาดนอ้ย

46%

ธุรกจิขนาดเล็ก

มีสว่นแบง่ตลาด
มาก/เป็นผูนํ้า

ตลาด
17%

มีสว่นแบง่ตลาด
กลางๆ
67%

มีสว่นแบง่ตลาด
นอ้ย
16%

ธุรกจิขนาดกลาง

มีสว่นแบง่ตลาด
มาก/เป็นผูนํ้า

ตลาด
14%

มีสว่นแบง่ตลาด
กลางๆ
51%

มีสว่นแบง่ตลาด
นอ้ย
35%

ภาพรวม

มีสว่นแบง่
ตลาดมาก/เป็น

ผูนํ้าตลาด
52%

มีสว่นแบง่
ตลาดกลางๆ

44%

มีสว่นแบง่
ตลาดนอ้ย

4%

ธุรกจิขนาดใหญ่



ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556



ธุรกจิทัง้ใหญ่และเล็กมองภาวะเศรษฐกจิดีขึน้ในปี 2557

ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556

ดขี ึ�นมากๆ
2%

ดขี ึ�น
46%

ไม่
เปลี�ยนแปลง

26%

แยล่ง
26%

ธุรกจิขนาดเล็ก

ดขี ึ�นมากๆ
3%

ดขี ึ�น
45%

ไม่
เปลี�ยนแปลง

31%

แยล่ง
21%

ภาพรวม

ดขี ึ�นมากๆ
7%

ดขี ึ�น
33%ไม่

เปลี�ยนแปลง
49%

แยล่ง
11%

ธุรกจิขนาดกลาง

ดขี ึ�น
65%

ไม่
เปลี�ยนแปลง

22%

แยล่ง
13%

ธุรกจิขนาดใหญ่

!!!!!

!!!



ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556

มุมมองด้านภาวะเศรษฐกจิ

แยล่ง เพราะ 
 ผลกระทบดา้นการเมอืง 14.22% 

ตน้ทนุการผลติสงู 1.72% 
กําลังซื�อลดลง 1.29% 
การแขง่ขนัสงู 0.86% 
การทรงตัวของสภาพเศรษฐกจิไทย 0.86% 
เศรษฐกจิโลก 0.86% 
สนิคา้ไมไ่ดรั้บความสนใจ 0.86% 
สถานภาพการเงนิไมด่ ี 0.43% 
เศรษฐกจิไมแ่น่นอน 0.43% 
นโยบายสนับสนุน 0.43% 

ไมเ่ปลี�ยนแปลง เพราะ 
 ผลกระทบดา้นการเมอืง 16.38% 

การทรงตัวของสภาพเศรษฐกจิไทย 6.47% 
ยอดขายคงที� 2.16% 
เศรษฐกจิโลก 1.72% 
ไมม่กีารขยายการลงทนุ 0.86% 
ตามเทศกาล 0.43% 
ไมม่ปัีจจัยบวกบง่ชี� 0.43% 
ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปในปี 56 แลว้ 0.43% 
นโยบายสนับสนุน 0.43% 
ไมแ่น่ใจในสภาพเศรษฐกจิสงัคม 0.43% 
ภาวะเศรษฐกจิไมแ่น่นอน 0.43% 
คูแ่ขง่มากขึ�น 0.43% 
จํานวนลกูคา้ไมแ่น่นอน 0.43% 
การยา้ยฐานการผลติของอตุสาหกรรม ไปยงัประเทศอื�น 0.43% 

 

ดขี ึ�น เพราะ 
 AEC 10.78% 

สภาพเศรษฐกจิดขีึ�น 5.17% 
การเพิ�มจํานวนของนักทอ่งเที�ยว 4.74% 
ผลกระทบดา้นการเมอืง 3.88% 
ตลาดขยายตัว 3.88% 
การขยายตัวของลกูคา้ 3.45% 
มกีารลงทนุเพิ�มมากขึ�น 1.72% 
ยอดขายเพิ�ม 1.72% 
นโยบายสนับสนุน 0.86% 
เทคโนโลย ี 0.86% 
เพิ�มการผลติ 0.86% 
ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการสนิคา้มากขึ�น 0.86% 
ลงทนุเพิ�มขึ�น 0.43% 
มอีตุสาหกรรมตอ่เนื�องรองรับ 0.43% 
การขยายตัวไปตลาดตา่งประเทศ 0.43% 
การขยายตัวของเมอืง 0.43% 
ความจําเป็นที�ตอ้งใชส้นิคา้ 0.43% 
การปรับเปลี�ยนพฤตกิรรมการบรโิภค 0.43% 
มกีารลงทนุในตา่งประเทศมากขึ�น 0.43% 
เศรษฐกจิโลก 0.43% 
มบีรกิารหลังการขายที�ด ี 0.43% 
อื�นๆ 0.43% 

ดขี ึ�นมากๆ เพราะ 
 การขยายตัวของลกูคา้ 0.86% 

AEC 0.86% 
สนิคา้ไดรั้บความสนใจเพิ�มขึ�น 0.43% 
ยอดขายเพิ�ม 0.43% 
เศรษฐกจิโลก 0.43% 
การเพิ�มจํานวนของนักทอ่งเที�ยว 0.43% 

รวม 100.00% 
 



ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556

ธุรกจิขนาดใหญ่เหน็โอกาสในการลงทุน ปี 2557

สรา้งโอกาส
48%ไม่สรา้งโอกาส

52%

ภาพรวม

สรา้งโอกาส
45%

ไม่สรา้งโอกาส
55%

ธุรกจิขนาดเล็ก

สรา้งโอกาส
51%

ไม่สรา้งโอกาส
49%

ธุรกจิขนาดกลาง

สรา้งโอกาส
61%

ไม่สรา้งโอกาส
39%

ธุรกจิขนาดใหญ่



ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556

การส่งผลของภาวะเศรษฐกจิต่อโอกาสในการลงทุน

สรา้งโอกาสเพราะ 
 มกีลุม่ลกูคา้เพิ�มมากขึ�น 11.50% 

สนิคา้เป็นที�ตอ้งการมากขึ�น 10.62% 
ประโยชนจ์ากการเขา้สู ่AEC 9.73% 
เศรษฐกจิมแีนวโนม้ดขีึ�น 9.73% 
การขยายตลาด 8.85% 
การเพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยว 7.96% 
มกีารลงทนุเพิ�ม 4.42% 
ยอดขายเพิ�ม 4.42% 
นโยบายสง่เสรมิ 2.65% 
ธรุกจิมกีารขยายตัว 2.65% 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 1.77% 
ผูบ้รโิภคมกํีาลังซื�อมากขึ�น 1.77% 
ขยายการผลติ 1.77% 
บา้นเมอืงปกต ิน่าจะมนัีกทอ่งเที�ยวเพิ�มมากขึ�น 1.77% 

 

ยงัไมม่ผีลกระทบทางการเมอืง 0.88% 
ชอ่งทางการจัดจําหน่ายเพิ�มขึ�น 0.88% 
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้และบรกิารหลังการขายที�ด ี 0.88% 
ตอ้งปรับปรงุมาตรฐานการผลติและลดคา่ใชจ้า่ย 0.88% 
มลีกูคา้ประจําอยูแ่ลว้ 0.88% 
เมอืงทอ่งเที�ยว 0.88% 
ลักษณะของสนิคา้จําเป็น 0.88% 
การจับจา่ยใชส้อยลดลง 0.88% 
สนิคา้ในครัวเรอืน 0.88% 
AEC ชว่ยใหม้ลีกูคา้ตา่งชาตเิพิ�มมากขึ�น 0.88% 
มขีอ้เปรยีบเทยีบ 0.88% 
กําไรเพิ�มขึ�น 0.88% 
คาดวา่สถานการณ์การเมอืงจะดขีึ�น 0.88% 
ผลติเพื�อการสง่ออกทั �งหมด 0.88% 
รอจังหวะการลงทนุ 0.88% 
กําลังซื�อจากตา่งประเทศมสีงูขึ�น 0.88% 
ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาต ิ 0.88% 
ภาคเหนอืเป็นที�สนใจของนักทอ่งเที�ยว 0.88% 
คดิวา่ไมเ่กี�ยวกบัธรุกจิอยูแ่ลว้ 0.88% 
เป็นสนิคา้ otop 0.88% 
อาศัยกลุม่ลกูคา้เดมิ 0.88% 
เพิ�มชอ่งทางการจัดจําหน่ายผา่นเว็บไซต ์ 0.88% 
มกีารสรา้งงานเพิ�ม 0.88% 
รวม 100.00% 

 



ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556

การส่งผลของภาวะเศรษฐกจิต่อโอกาสในการลงทุน

ไมส่รา้งโอกาส เพราะ 
 การคา้คงตวั 19.30% 

ผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมอืง 14.91% 
เศรษฐกจิมแีนวโนม้จะแยล่งกวา่เดมิ 14.04% 
ความไมแ่น่นอนของเศรษฐกจิ 7.02% 
ธรุกจิมขีนาดเล็ก ไมไ่ดรั้บผลกระทบ 6.14% 
ตน้ทนุการผลติสงู 6.14% 
ไมคุ่ม้คา่การลงทนุ 5.26% 
คูแ่ขง่มาก 4.39% 
ภาพลักษณ์และความน่าเชื�อถอืของประเทศ 4.39% 
ขายของไดน้อ้ย 2.63% 
ลกูคา้มแีนวโนม้ลดลง 1.75% 
กําลังการผลติยงัไมเ่ต็มที� 1.75% 
ไมม่สีภาพคลอ่ง 1.75% 
ตอ้งปรับเปลี�ยนประเภทธรุกจิ 1.75% 
รา้นยงัไมเ่ป็นที�รูจั้ก 0.88% 
มสีว่นแบง่การตลาดมาก 0.88% 
สนิคา้ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากปัจจัยอื�น  ๆ 0.88% 
ขาดแคลนเงนิทนุ 0.88% 
ยอดขายลดลง 0.88% 
มโีอกาสเตบิโตยาก 0.88% 
ธรุกจิยํ�าแ 0.88% 
มกีารลงทนุนอ้ย 0.88% 
จะลงทนุหรอืไมข่ึ�นอยูก่บัตัวเอง 0.88% 
มปัีจจัยหลายอยา่ง 0.88% 
รวม 100.00% 

 



ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556

แต่ธุรกจิโดยเฉพาะขนาดเล็กยังไม่แสดงว่ามีแผนการลงทุนเพิ่มในปี 2557

มีแผนในการ
ลงทนุเพิ�ม

33%

ไม่มีแผน
67%

ภาพรวม

มีแผนในการ
ลงทนุเพิ�ม

29%

ไม่มีแผน
71%

ธุรกจิขนาดเล็ก

มีแผนในการ
ลงทนุเพิ�ม

38%

ไม่มีแผน
62%

ธุรกจิขนาดกลาง

มีแผนในการ
ลงทนุเพิ�ม

48%
ไม่มีแผน

52%

ธุรกจิขนาดใหญ่



ทศันคตต่ิอการลงทุนในปี 2557 เม่ือเทยีบกับปี 2556

กรณีสถานประกอบการที่ต้องการขยายกจิการ/ลงทุนเพิ่ม ในปี 2557

33.33 

6.25 

40.00 

27.42 

52.78 

37.50 

10.00 

41.94 

13.89 

56.25 

50.00 

30.65 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

ประเภทแรงงานท ี�จะลงทุนเพิ�ม (%)
มันสมอง ใชแ้รงงาน มันสมองและใชแ้รงงาน



อุปสรรคในการดาํเนินงานของธุรกจิ



อุปสรรค:ขนาดใหญ่ อยู่ที่วัตถุดบิ แต่ขนาดเลก็อยู่ที่ แหล่งเงนิ

ระดบัอปุสรรค 5 ระดบั โดย กําหนดให้ 1 = น้อยท่ีสดุ/ไมมี่, 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากท่ีสดุ

2.44 

2.12 

2.36 

2.45 1.90 
1.97 

2.30 

2.81 

-

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

ดา้นการเงนิ เงนิหมุนเวยีน 
เงนิลงทุน แหล่งเงนิ

ดา้นแรงงานคุณภาพ มันสมอง 
บัณฑติ จากรั �วมหาวทิยาลัย

ดา้นแรงงาน ที�ตอ้งใชแ้รงใน
การทํางานเป็นหลัก

ดา้นวตัถุดบิ วัสดุ อุปกรณ์หรอื
เทคโนโลยี

ดา้นระบบขนสง่ โลจสีตคิ
ทําเลที�ตั �ง

ดา้นกฎหมาย ภาษี

ดา้นความคาดหวังจากภาครัฐ

ดา้นการเมอืง

ภาพรวม
ภาพรวม

2.55 

1.96 

2.18 

2.35 
1.84 

1.91 

2.22 

2.76 

-

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

ดา้นการเงนิ เงนิหมุนเวยีน 
เงนิลงทุน แหล่งเงนิ

ดา้นแรงงานคุณภาพ มันสมอง 
บัณฑติ จากรั �วมหาวทิยาลัย

ดา้นแรงงาน ที�ตอ้งใชแ้รงใน
การทํางานเป็นหลัก

ดา้นวตัถุดบิ วัสดุ อุปกรณ์หรอื
เทคโนโลยี

ดา้นระบบขนสง่ โลจสีตคิ
ทําเลที�ตั �ง

ดา้นกฎหมาย ภาษี

ดา้นความคาดหวังจากภาครัฐ

ดา้นการเมอืง

ธุรกจิขนาดเล็ก
ธุรกจิขนาดเล็ก

2.29 
2.33 

2.73 

2.55 1.89 
2.07 

2.33 

2.95 

-

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

ดา้นการเงนิ เงนิหมุนเวยีน 
เงนิลงทุน แหล่งเงนิ

ดา้นแรงงานคุณภาพ 
มันสมอง บัณฑติ จากรั �ว

มหาวทิยาลัย

ดา้นแรงงาน ที�ตอ้งใชแ้รงใน
การทํางานเป็นหลัก

ดา้นวตัถุดบิ วัสดุ อุปกรณ์หรอื
เทคโนโลยี

ดา้นระบบขนสง่ โลจสีตคิ
ทําเลที�ตั �ง

ดา้นกฎหมาย ภาษี

ดา้นความคาดหวังจากภาครัฐ

ดา้นการเมอืง

ธุรกจิขนาดกลาง
ธุรกจิขนาดกลาง

2.09 
2.70 

2.70 

2.96 
2.30 

2.13 

2.78 

2.83 

-

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

ดา้นการเงนิ เงนิหมุนเวยีน 
เงนิลงทุน แหล่งเงนิ

ดา้นแรงงานคุณภาพ 
มันสมอง บัณฑติ จากรั �ว

มหาวทิยาลัย

ดา้นแรงงาน ที�ตอ้งใชแ้รงใน
การทํางานเป็นหลัก

ดา้นวตัถุดบิ วัสดุ อุปกรณ์หรอื
เทคโนโลยี

ดา้นระบบขนสง่ โลจสีตคิ
ทําเลที�ตั �ง

ดา้นกฎหมาย ภาษี

ดา้นความคาดหวังจากภาครัฐ

ดา้นการเมอืง

ธุรกจิขนาดใหญ่
ธุรกจิขนาดใหญ่

นอกเหนือจากดา้นการเมือง



อุปสรรคด้านคุณภาพแรงงาน

แนวทางแกไ้ข/ลดอปุสรรค ดา้นแรงงานคณุภาพ 
มนัสมอง บณัฑติจากร ั�วมหาวทิยาลยั 

 เรยีนรูส้ ิ�งใหม่ๆ /เรยีนรูเ้พิ�มเตมิ/ฝึกงาน 30.00% 
คัดเลอืกแรงงานที�มคีณุภาพ 20.00% 
เพิ�มในหลักสตูรการเรยีนการสอน 7.50% 
การรับสมคัรเพื�อไปทดแทน 7.50% 
เพิ�มคา่แรง เพื�อจงูใจแรงงานคณุภาพ 5.00% 
บณัฑติ ควรแนะนําตนเองใหผู้ป้ระกอบการทราบ 2.50% 
ใชเ้ครื�องจักรทดแทนแรงงาน 2.50% 
ใชแ้รงงานครัวเรอืน 2.50% 
ใชแ้รงงานตา่งดา้ว 2.50% 
ตอ้งหาแรงงานในสถาบนัการศกึษาใหม้ากขึ�น 2.50% 
ไมม่แีนวทางแกไ้ข 2.50% 
มกีารทดลองงาน 2.50% 
มกีารสง่เสรมิการขาย 2.50% 
หางานรองรับบณัฑติใหม ่ 2.50% 
ออกระเบยีบหา้มเลน่มอืถอืในเวลาทํางาน 2.50% 
เลกิจา้ง 2.50% 
จา้ง หัวหนา้ (แรงงานที�มฝีีมอื/ประสบการณ์) มาควบคมุ 2.50% 
รวม 100.00% 

 

อปุสรรค ดา้นแรงงานคณุภาพ มนัสมอง บณัฑติจากร ั�ว
มหาวทิยาลยั 

 ขาดแคลนแรงงาน ที�มทีักษะฝีมอื 9.52% 
ขาดแคลนแรงงาน ที�มปีระสบการณ์ 9.52% 
ขาดแคลนแรงงาน ที�มคีวามสามารถทางภาษาองักฤษ 7.14% 
ขาดแคลนแรงงาน คณุภาพ 7.14% 
ขาดทักษะในการทํางาน 7.14% 
คนที�จบใหมน่่าจะมคีวามรูท้ี�ทันสมยัในการเปิดขยายกจิการ 4.76% 
บณัฑติจบใหม ่ขาดความเขา้ใจในงานและทักษะการทํางาน 4.76% 
เลอืกงานและไมม่คีวามอดทน 4.76% 
ขาดแคลนแรงงาน ดา้นเทคนคิวชิาชพี 4.76% 
ขาดแคลนแรงงาน ไทย 4.76% 
คาดหวังคา่แรงสงู แตไ่มม่/ีมทีักษะในการทํางานนอ้ย 4.76% 
บณัฑติใหม ่ขาดความรับผดิชอบ  2.38% 
มปัีญหาทะเลาะววิาท 2.38% 
ผูป้ระกอบการไมไ่ดเ้ขา้ถงึบณัฑติจากมหาวทิยาลัย 2.38% 
แรงงานทํางานไมต่รงสายงาน  2.38% 
เปลี�ยนงานบอ่ย 2.38% 
ความรูจ้ากสถานศกึษาไมส่ามารถนํามาใชใ้นการทํางานจรงิ 2.38% 
ขาดแคลนแรงงาน คณุภาพวัยหนุ่มสาว 2.38% 
ไมม่ตีลาดแรงงานรองรับ เภสชักร 2.38% 
มคีวามรูน้อ้ย 2.38% 
คณุภาพของแรงงานไมไ่ดพั้ฒนาตามคา่แรงที�เพิ�มขึ�น 2.38% 
สมองไหล 2.38% 
บณัฑติ ขาดคณุภาพและความตั �งใจในการทํางาน 2.38% 
บณัฑติใหม ่เลน่ social network จนทํางานไดไ้มม่ปีระสทิธภิาพ 2.38% 
รวม 100.00% 

 



อุปสรรคด้านแรงงาน

อปุสรรคดา้นแรงงานที�ตอ้งใชแ้รงในการ
ทํางานเป็นหลกั 

 ขาดความสนใจและรับผดิชอบในงาน 19.61% 
ขาดแคลนแรงงาน 15.69% 
คา่แรงสงู 11.76% 
เปลี�ยนงานบอ่ย 9.80% 
ขาดทักษะในการทํางาน 7.84% 
ขาดแคลนแรงงาน ระดับลา่ง 3.92% 
ขาดแคลนแรงงาน ในฤดเูก็บเกี�ยว 3.92% 
ขาดแคลนแรงงาน ทักษะฝีมอื 3.92% 
ขาดแคลนแรงงาน คณุภาพ 3.92% 
ขาดแคลนแรงงาน ความสามารถภาษาตา่งประเทศ 3.92% 
ลกูคา้นอ้ย พนักงานลาออก 1.96% 
ใชแ้รงงานทอ้งถิ�นเป็นหลัก ตา่งดา้วเป็นรอง 1.96% 
ใชแ้รงงานตา่งดา้ว 1.96% 
เลอืกงาน 1.96% 
พนักงานไมม่คีวามสามคัค ี 1.96% 
แรงงานมคีณุสมบตัสิงูกวา่ที�ตลาดตอ้งการ 1.96% 
ไมม่คีนสนใจสมคัรงาน 1.96% 
ขาดตลาดรองรับ อาชพีเภสชักร 1.96% 
รวม 100.00% 

 

แนวทางแกไ้ข/ลดอปุสรรค ดา้นแรงงานที�ตอ้งใชแ้รงในการ
ทํางานเป็นหลกั 

 เพิ�มสวัสดกิารเพื�อจงูใจ 15.38% 
ใชแ้รงงานตา่งดา้ว 13.46% 
ฝึกสอน/อบรม 11.54% 
ตั �งกฎระเบยีบในการปฏบิตังิาน 7.69% 
จา้งแรงงานเพิ�ม 7.69% 
พยายามทําเองใหม้ากที�สดุ 5.77% 
ใชเ้ครื�องจักรทดแทนแรงงาน 3.85% 
ไมม่แีนวทางแกไ้ข 3.85% 
คัดเลอืกแรงงานที�มคีณุภาพ/มคีณุสมบตัติามตอ้งการ 3.85% 
เพิ�มคา่จา้ง 3.85% 
หางานเพื�อรองรับบณัฑติใหม ่ 1.92% 
ตักเตอืน 1.92% 
จา้งเหมาแทน 1.92% 
เลกิจา้ง 1.92% 
ตอ่รองคา่แรง 1.92% 
แรงงานตา่งดา้วไมม่งีานหลัก เปรยีบเทยีบแรงงานทอ้งถิ�นจงึหางานงา่ย 1.92% 
สง่เสรมิแรงงานจากสายอาชวีะ 1.92% 
ประชาสมัพันธก์ารรับสมคัรงานใหม้ากขึ�น 1.92% 
วางแผนการผลติใหส้อดคลอ้งกบักําลังการผลติในแตล่ะชว่ง 1.92% 
หาลกูคา้เพิ�ม 1.92% 
สรา้งการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศหลากหลายเพื�อจะไดนํ้าไปใช ้
ในการทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 1.92% 
พัฒนาผลติภณัฑ ์เพื�อเพิ�มยอดขายใหคุ้ม้กบัตน้ทนุคา่แรง 1.92% 
รวม 100.00% 

 



อุปสรรคด้านวัตถุดบิ

อปุสรรค ดา้นวตัถดุบิ วสัด ุอปุกรณ์ เทคโนโลย ี
 ตน้ทนุเพิ�ม 30.30% 

วัตถดุบิมไีมเ่พยีงพอ/ที�มอียูไ่มต่รงกบัความตอ้งการ 28.79% 
เครื�องมอื/อปุกรณ์ เสื�อมสภาพหรอืไมอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มใช ้ 9.09% 
เครื�องมอื/อปุกรณ์ ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 4.55% 
ความกา้วหนา้ของเทคโลย ี 4.55% 
ขาดแคลนเครื�องมอื อปุกรณ์ 3.03% 
เทคโนโลยกีารผลติยงัไมท่ันสมยั 3.03% 
รปูแบบผลติภณัฑ ์ไมห่ลากหลาย 1.52% 
แรงงานทํางานหลายที� 1.52% 
การสั�งซื�อวัตถดุบิ 1.52% 
มกีารกกัตนุสนิคา้ ทําใหส้นิคา้แพงขึ�น 1.52% 
ขาดแคลนแรงงาน ที�มคีวามชํานาญ 1.52% 
ยงัตอ้งพึ�งพาเทคโนโลยตีา่งประเทศ 1.52% 
ราคาวัตถดุบิไมค่งที� 1.52% 
ความตอ้งการสนิคา้เปลี�ยนแปลงเร็ว 1.52% 
ใชง้านเครื�องมอื/อปุกรณ์ อยา่งไมร่ะมดัระวัง 1.52% 
คณุภาพวัตถดุบิ 1.52% 
ดา้นเทคโนโลยมีหาวทิยาลัยไมส่นใจถา่ยทอดให ้
ผูป้ระกอบการSMEหรอืคดิราคาการถา่ยทอดแพงเกนิไป 1.52% 
รวม 100.00% 

 

แนวทางแกไ้ข/ลดอปุสรรค ดา้นวตัถดุบิ วสัด ุอปุกรณ์ 
เทคโนโลย ี

 แสวงหาแหลง่ซื�อวัตถดุบิอื�น  ๆหรอืที�มรีาคาตํ�ากวา่เดมิ 22.73% 
อยากใหม้หีน่วยงานเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื 9.09% 
พัฒนาผลติภณัฑ ์เพื�อเพิ�มยอดขาย/มลูคา่สนิคา้ 7.58% 
ปรับราคา ตามตน้ทนุการผลติที�สงูขึ�น 7.58% 
ปรับปรงุการใชง้านใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึ�น 7.58% 
หาแหลง่ทนุ/กูย้มื เพื�อซื�อวัตถดุบิ 7.58% 
ลดตน้ทนุการผลติ 6.06% 
ซอ่มแซม/ปรับปรงุ 3.03% 
พจิารณาสภาวะเศรษฐกจิในประเทศเป็นหลัก 3.03% 
ไมม่แีนวทางแกไ้ข 3.03% 
หาความรูเ้พื�อพัฒนาการผลติเอง 3.03% 
รับจากแหลง่วัตถดุบิที�เชื�อถอืได ้ 1.52% 
ปรับเปลี�ยนชว่งเวลาสั�งซื�อวัตถดุบิใหส้อดคลอ้งกบัฤดกูาล
ของวัตถดุบิ 1.52% 
สั�งวัตถดุบิ สํารองไว ้ 1.52% 
ใชว้ธิเีดมิ 1.52% 
รับคนเพิ�ม 1.52% 
ซื�อเพิ�ม 1.52% 
แจง้ลกูคา้ทราบ และหาวัตถดุบิทดแทนที�ใกลเ้คยีงกนั 1.52% 
พัฒนาเทคโนโลย ีเพื�อนํามาปรับใช ้ 1.52% 
ไมรั่บงาน ที�ไมส่ามารถหาอปุกรณ์ได ้ 1.52% 
ประยกุตใ์ชอ้ปุกรณ์อื�น เพื�อลดคา่ใชจ้า่ย 1.52% 
ปรับเปลี�ยนวธิกีารจางงาน 1.52% 
เสาะหาความรูเ้พิ�มเพมิ 1.52% 
ปรับปรงุ/ซอ่มแซม 1.52% 
รวม 100.00% 

 



อุปสรรคด้านโลจสิตกิ

อปุสรรคดา้นระบบขนสง่ โลจสิตกิ 
ทําเลที�ต ั�ง 

 คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่สงู 28.00% 
ทําเลที�ตั �ง หา่งไกล 28.00% 
ทําเลที�ตั �ง ไมเ่อื�อตอ่การคา้/ไมส่ะดดุตา 16.00% 
การคมนาคมไมส่ะดวก 8.00% 
สภาพภมูอิากาศ 4.00% 
ไมต่รงเวลา 4.00% 
สนิคา้เสยีหาย จากการขนสง่ 4.00% 
ไมม่ทีี�จอดรถ 4.00% 
รถขนสง่สนิคา้ มไีมเ่พยีงพอ 4.00% 
รวม 100.00% 

 

แนวทางแกไ้ข/ลดอปุสรรค ดา้นระบบ
ขนสง่ โลจสิตกิ ทําเลที�ต ั�ง 

 หาขอ้มลูแนวทางการลดตน้ทนุคา่ขนสง่ 16.00% 
ปรับปรงุวธิกีารขนสง่/เปลี�ยนแปลงวธิขีนสง่
ใหม/่จัดหารถขนสง่เพิ�ม ใหท้ันตอ่ความ
ตอ้งการของลกูคา้ 16.00% 
โยกยา้ย/ขยาย ใหม้ทํีาเลที�ตั �งที�ดขี ึ�น 12.00% 
สรา้งจดุเดน่ ใหล้กูคา้สะดดุตา 12.00% 
พัฒนาการคมนาคม ใหส้ะดวกขึ�น 12.00% 
ผลติใหส้อดคลอ้งรอบการขนสง่ เพื�อ
ประหยดัเวลาและตน้ทนุ 8.00% 
สั�งสนิคา้คงคลังไว ้ 4.00% 
เพิ�มการประชาสมัพันธ ์ทางสื�อตา่งๆ 4.00% 
สนิคา้เสยีหายจากการขนสง่ 4.00% 
จัดเก็บคา่ขนสง่จากลกูคา้เพิ�ม 4.00% 
ไมม่แีนวทางแกไ้ข 4.00% 
ปรับเปลี�ยนชว่งเวลาการผลติ 4.00% 
รวม 100.00% 

 



อุปสรรคภาษี

อปุสรรค ดา้นกฎหมาย ภาษ ี
 อตัราสงู 54.55% 

ภาษี เหลา้ บหุรี� แพง 13.64% 
มกีารจัดเก็บซํ�าซอ้น 4.55% 
เป็นผูผ้ลติรายเดยีวในอตุฯ ที�ตอ้งเสยีภาษี 4.55% 
ไมม่ทีี�ปรกึษาดา้นบญัชแีละกฎหมาย 4.55% 
เสยีภาษีหลายประเภท หลายครั �ง เสยีเวลา 4.55% 
มกีารจัดเก็บยอ้นหลัง 4.55% 
ขาดแรงจงูใจ ใหอ้ยากชําระภาษี 4.55% 
ตอ้งเสยีภาษีดา้นขนสง่มาก 4.55% 
รวม 100.00% 

 

แนวทางแกไ้ข/ลดอปุสรรค ดา้นกฎหมาย ภาษ ี
 ควรมกีารปรับลดอตัราภาษี 36.00% 

ไมม่แีนวทาง 24.00% 
สรา้งความเขา้ใจวา่การเพิ�มภาษี ไมไ่ดส้รา้งกําไรใหธ้รุกจิเพิ�มขึ�น 4.00% 
พจิารณาจากเศรษฐกจิเป็นหลัก 4.00% 
ควรมกีารชี�แจงการจัดเก็บภาษีใหช้ดัเจน 4.00% 
แกไ้ขปัญหาการจัดเก็บภาษีซํ�าซอ้น 4.00% 
ปรับปรงุการผลติใหส้อดคลอ้งกบัรอบการขนสง่เพื�อลดคา่ใชจ้า่ย
ภาษีตอ่ครั �ง 4.00% 
ควรเครง่ครัดกฎระเบยีบ แนวทางการปฏบิตัมิากกวา่นี� 4.00% 
รัฐควรมี�บรกิาร ที�ปรกึษาดา้นกฎหมายและบญัช ีใหบ้รกิาร 4.00% 
ควรปรับเปลี�ยนใหม้กีารจัดเก็บปีละหนึ�งครั �ง 4.00% 
เปลี�ยนประเภทสนิคา้แบบที�ไมต่อ้งเสยีภาษีแทน 4.00% 
ควรปรับใหผู้ม้รีายไดน้อ้ยไมต่อ้งจา่ย 4.00% 
รวม 100.00% 

 



อุปสรรคความคาดหวังต่อภาครัฐ

อปุสรรค ดา้นความหวงัจากภาครฐั 
 ไมค่อ่ยไดรั้บการสง่เสรมิเทา่ที�ควร 20.00% 

ผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมอืง 16.00% 
นโยบายคา่แรงขั �นตํ�า 8.00% 
มนีโยบายรถคันแรกเกดิขึ�นทําใหส้ง่ผลกระทบกบัธรุกจิ
รถเชา่ 8.00% 
ตน้ทนุการผลติสงู 6.00% 
นโยบายรัฐ ทําใหป้ระชาชนจับจา่ยใชส้อยนอ้ยลง 6.00% 
ตน้ทนุพลังงานสงูขึ�น 4.00% 
ทํางานตามงบประมาณที�ไดรั้บทําใหโ้ครงการชา้ไมท่ัน
ตอ่ความตอ้งการภาคเอกชน 2.00% 
หน่วยงานระดับจังหวัด ไมม่ขีอ้มลูที�เป็น
ภาษาตา่งประเทศ 2.00% 
ภาครัฐมกีารสนับสนุนเฉพาะที�หรอืจังหวัดยงัไมม่กีาร
ครอบคลมุทกุพื�นทที� 2.00% 
ทกุปีจะมกีารจับฉลากเพื�อนําสนิคา้ไปแสดงตามที�ตา่ง  ๆ 2.00% 
อยากใหรั้ฐบาลมกีารสนับสนุนเรื�องดา้นทนุหรอือปุกรณ์ 2.00% 
การเปลี�ยนรัฐบาลบอ่ย สง่ผลเสยีตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ 2.00% 
ภาครัฐมกีารรณรงคใ์หป้ระชาชน ลด ละ เลกิ การดื�ม
แอลกอฮอล ์ 2.00% 
นโยบายประกนัราคาขา้ว 2.00% 
ตลอดรองรับมนีอ้ย 2.00% 
เจา้หนา้ที�รัฐ ไมแ่กปั้ญหา 2.00% 
อยากใหเ้ศรษฐกจิไทยกลายเป็นการจัดการในประเทศไม่
ตอ้งดอุยา่งตา่งประเทศ 2.00% 
ปัญหาดา้นภาษี 2.00% 
อยากใหรั้ฐมาดแูลในเรื�องภาษี การออกบธู เทคโนโลย ี
เครื�องจักร 2.00% 
อตัราภาษีการนําเขา้วัตถดุบิสงู 2.00% 
ตอ้งการใหรั้ฐสนับสนุนการทํางานของตา่งดา้วที�มา
ทํางานในไทยอยา่งถกูกฎหมาย 2.00% 
ภาครัฐใหค้วามชว่ยเหลอืไมไ่ดต้ามตอ้งการ ไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืนอ้ยมาก 2.00% 
รวม 100.00% 

 

แนวทางแกไ้ข/ลดอปุสรรค ดา้นความหวงัจากภาครฐั 
 ลดความคาดหวังจากภาครัฐ/พึ�งตนเอง 21.28% 

ควรมหีน่วยงานสง่เสรมิ/เจา้หนา้ที�เขา้มาดแูล/สง่เสรมิ/สนับสนุน
มากขึ�น 10.64% 
รัฐควรแกไ้ขปัญหาดา้นการเมอืง 6.38% 
มนีโยบายเพื�อลดตน้ทนุสนิคา้/ปรับราคาสนิคา้ 6.38% 
รัฐควรมุง่พัฒนาเศรษฐกจิ 6.38% 
ไมม่แีนวทางแกไ้ข 6.38% 
ลดอตัราภาษี 6.38% 
บางนโยบายที�ดําเนนิการไดไ้มม่ปีระสทิธภิาพควรยกเลกิ 6.38% 
มนีโยบายเพื�อสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวระดับภมูภิาค/ครอบคลมุ
พื�นที�จังหวัดอื�นๆมากขึ�น 4.26% 
ควรมนีโยบายเพื�อขยายตลาดรองรับมากขึ�น 2.13% 
หาบคุลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญดา้นภาษาเพิ�มเตมิ 2.13% 
หาแหลง่สนับสนุนจากภายนอก เชน่แหลง่เงนิทนุจาก
ตา่งประเทศ 2.13% 
เปลี�ยนรัฐบาล 2.13% 
มนีโยบายเพื�อกระตุน้เศรษฐกจิ 2.13% 
ใหแ้รงงานไปขึ�นทะเบยีนการจา้งงานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 2.13% 
สนับสนุนการจัดแสดงสนิคา้ 2.13% 
ควรมกีารสง่เสรมิในระยะยาว 2.13% 
หาขอ้มลูเพิ�มเตมิ 2.13% 
รัฐตอ้งแกไ้ขนโยบายใหเ้ป็นธรรมตอ่ทั �งชาวนาและโรงสขีา้ว 2.13% 
ลดความขดัแยง้ทางการเมอืง 2.13% 
รอใหเ้ศรษฐกจิดขีึ�น 2.13% 
รวม 100.00% 

 



อุปสรรคด้านการเมือง

อปุสรรค ดา้นการเมอืง 
 ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง จํานวนนักทอ่งเที�ยว

ชาวตา่งชาตลิดลง 32.95% 
ความวุน่วายทางการเมอืง 18.18% 
ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง เศรษฐกจิชะลอตัว 15.91% 
ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง จํานวนลกูคา้ลดลง 10.23% 
ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง ขาดความเชื�อมั�นในการ
ลงทนุ 5.68% 
การจัดสง่สนิคา้มคีวามลา่ชา้ 4.55% 
ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง ลกูคา้ชะลอการสั�งซื�อ 2.27% 
ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง ขายสนิคา้ไมไ่ด ้ 2.27% 
การเปลี�ยนรัฐบาลบอ่ย เศรษฐกจิไมพั่ฒนา 1.14% 
ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง สง่ผลตอ่ธรุกจิตอ่เนื�องจาก
ธรุกจิทอ่งเที�ยว 1.14% 
ไมแ่น่นอน 1.14% 
ประชาชนขาดสภาพคลอ่ง 1.14% 
การสรา้งงานลดลง 1.14% 
รัฐบาลยบุสภา 1.14% 
ผลจากความวุน่วายทางการเมอืง การจัดสง่สนิคา้ทําไดย้าก
ขึ�น 1.14% 
รวม 100.00% 

 

แนวทางแกไ้ข/ลดอปุสรรค ดา้นการเมอืง 
 แกไ้ขปัญหา ความขดัแยง้ 21.18% 

รอใหส้งบ 11.76% 
ไมม่แีนวทางแกไ้ข 5.88% 
ยตุกิารประทว้ง/ชมุนุม 4.71% 
แกไ้ขปัญหาจากภาครัฐ 4.71% 
พัฒนาประชาธปิไตย 4.71% 
หาตลาดใหม่ๆ  เพิ�มเตมิ 3.53% 
สรา้งความมั�นใจใหนั้กทอ่งเที�ยว 3.53% 
รว่มมอืกนั เจรจาเพื�อหาแนวทางแกไ้ข 3.53% 
อยากใหท้กุฝ่ายหันมาสามคัคกีนัและชว่ยกนัพัฒนาประเทศ 3.53% 
เรง่สรา้งภาพลักษณ์ที�ดทีางการเมอืงของประเทศ 2.35% 
สรา้งเสถยีรภาพทางการเมอืง 2.35% 
รัฐบาลควรใหค้วามสําคัญตอ่ผลประโยชนข์องประเทศชาต ิ 2.35% 
หาวธิกีารขนสง่แบบใหม ่ 2.35% 
ปรับเปลี�ยนเป็นหากลุม่ลกูคา้ในประเทศ 1.18% 
สง่เสรมิการลงทนุในประเทศ 1.18% 
ลดราคาสนิคา้ ทําโปรโมชั�น 1.18% 
ปรับปรงุการบรกิารใหด้ขี ึ�น เพื�อรักษาลกูคา้เกา่ไว ้ 1.18% 
แกไ้ขปัญหา อยา่งยั�งยนื 1.18% 
เปลี�ยนระบบการปกครองใหม ่ 1.18% 
ใหรั้ฐบาลอยูค่รบวาระ 1.18% 
พึ�งตนเอง 1.18% 
สง่เสรมิการทอ่งเที�ยวในตา่งจังหวัด 1.18% 
หาอาชพีเสรมิ 1.18% 
ขายเทา่ที�มสีนิคา้ 1.18% 
หาลกูคา้เพิ�มเอง 1.18% 
จัดใหเ้ป็นปัญหาที�ตอ้งการการแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น 1.18% 
ใหรั้ฐบาลลาออก 1.18% 
แกไ้ขปัญหา เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นในการลงทนุ 1.18% 
แกไ้ขปัญหา เศรษฐกจิ 1.18% 
แกไ้ขปัญหา ที�นักการเมอืง 1.18% 
ยตุกิารใชค้วามรนุแรง 1.18% 
เปลี�ยนรัฐบาล 1.18% 
เลอืกตั �งใหม ่ 1.18% 
รวม 100.00% 

 



การคาดการณ์การลงทุนในระยะยาว

10 ปี ข้างหน้า 



ผลสาํรวจพบว่า คาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิดีขึน้

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า
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คาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิเพราะ AEC

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

    
 แยล่ง 8.30% 

ไมม่ั�นใจสถานการณ์ทางการเมอืง 3.73% 
ผลจาก AEC 1.24% 
มกีารแขง่ขนัมากขึ�น 0.83% 
แยล่งเมื�อเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพื�อนบา้น 0.41% 
ประเทศไทยไมค่อ่ยมกีารพัฒนาของเศรษฐกจิ 0.41% 
มองโดยรวมทั �งการเมอืง การคา้ ทั �งในและนอก
ประเทศใน 2-5ปี ที�ผา่นมา 0.41% 
เนื�องจากเศรษฐกจิโลกอาจตกตํ�า 0.41% 
คา่ใชจ้า่ยสงูขึ�น  0.41% 
น่าจะมรีา้นคา้เพิ�มมากขึ�น 0.41% 

ไมเ่ปลี�ยนแปลง 20.75% 
ไมม่ั�นใจสถานการณ์ทางการเมอืง 13.28% 
สภาพเศรษฐกจิทรงตัว 4.56% 
ขึ�นอยูก่บันโยบายของภาครัฐ 0.83% 
รายรับและรายจา่ยของประเทศไมม่คีวามสมดลุ
คา่แรงงานขั �นตํ�าเพิ�มขึ�นในขณะที�แรงงานคณุภาพมี
นอ้ย 0.41% 
เศรษฐกจิน่าจะผันผวนขึ�นลง 0.41% 
ไมส่ามารถกําจัดคอรัปชั�นไดใ้น 10 ปี 0.41% 
ภาวะเศรษฐกจิในประเทศไมแ่น่นอน 0.41% 
มกีารแขง่ขนัมากขึ�น 0.41% 

ไมแ่นใ่จ/ตอบไมไ่ด ้ 1.24% 
ไมม่ั�นใจสถานการณ์ทางการเมอืง 1.24% 

 

ดขี ึ�นมากๆ 4.15% 
ผลจาก AEC 2.07% 
สภาพเศรษฐกจิมกีารพัฒนาไปในทศิทางที�ดขี ึ�น 0.83% 
หากมนีโยบายสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวที�ด ี 0.41% 
นักลงทนุชาวตา่งชาตใิหค้วามสนใจลงทนุมากขึ�น 0.41% 
นักลงทนุชาวไทยใหค้วามสนใจลงทนุมากขึ�น 0.41% 

 

ดขี ึ�น 65.56% 
ผลจาก AEC 27.80% 
สภาพเศรษฐกจิมกีารพัฒนาไปในทศิทางที�ดขี ึ�น 9.96% 
จากธรุกจิทอ่งเที�ยว 4.15% 
คาดวา่การเมอืงจะมกีารเปลี�ยนแปลงดขีึ�น บา้นเมอืงสงบ และทํา
ใหเ้ศรษฐกจิดขีึ�น 3.73% 
คาดวา่จะมกีารพัฒนาหลายๆดา้นในประเทศ 2.90% 
มกีารลงทนุมากขึ�น 2.49% 
ผลจากการเปิดเสรทีางการคา้/การตลาดตา่งประเทศ 1.66% 
มกีารลงทนุจากตา่งชาตเิพิ�มมากขึ�น 1.24% 
ขึ�นอยูก่บันโยบายของภาครัฐ 1.24% 
มกีารคา้กบัตา่งประเทศมากขึ�น 0.83% 
การคมนาคมจะดขีึ�น 0.83% 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 0.83% 
คดิวา่ปัจจบุนัคอืชว่งตกตํ�าที�สดุในวัฎจักรเศรษฐกจิแลว้ ตอ่ไป
น่าจะดขีึ�น 0.83% 
สนิคา้ขายดขีึ�น เศรษฐกจิน่าจะดขีึ�นดว้ย 0.83% 
จํานวนประชากรเพิ�มขึ�น 0.41% 
มนัีกลงทนุใหค้วามสนใจเพิ�มมากขึ�น 0.41% 
มกีารสง่เสรมิกลุม่อาชพี 0.41% 
นักธรุกจิไทยมคีวามสามารถปรับตัวตามการเปลี�ยนแปลงทําให ้
สามารถพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไปได ้ 0.41% 
เศรษฐกจิโลกน่าจะดขีึ�นสง่ผลตอ่การสง่ออกของไทยน่าจะดขีึ�น 0.41% 
การเมอืงดขีึ�น เศรษฐกจิดขีึ�น ตา่งชาตเิขา้มาลงทนุมากขึ�น 0.41% 
การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 0.41% 
ความเป็นประเทศที�มพีระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุและคนไทยเกง่ 0.41% 
มคีนรุน่ใหม ่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาต ิ 0.41% 
พื�นฐานเศรษฐกจิที�ดขีองประเทศ 0.41% 
ลกูคา้เพิ�มขึ�น 0.41% 
โครงสรา้งพื�นฐานของประเทศด ี 0.41% 
มกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 0.41% 
ชมุชนมคีวามเจรญิมากขึ�น 0.41% 
ตลาดเปิดกวา้งมากขึ�น 0.41% 

 

รวม 100.00% 
 



คาดการณ์เพิ่มการลงทุนเพื่อขยายกจิการ   70%

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

ขยายกิจการใน
ระดับดขี ึ�นมากๆ

4%
ขยายกิจการใน

ระดับดี
คอ่นขา้งมาก

14%

ขยายกิจการใน
ระดับดี
53%

ไม่มีการขยาย
กิจการ
23%

ลดขนาดกิจการ/
การลงทนุลง/

เตรียมปิดกิจการ
1%

ปิดกิจการ
5%

ธุรกจิขนาดเล็ก
ขยายกิจการใน
ระดับดขี ึ�นมากๆ

4%
ขยายกิจการใน

ระดับดี
คอ่นขา้งมาก

18%

ขยายกิจการใน
ระดับดี
49%

ไม่มีการขยาย
กิจการ
24%

ลดขนาดกิจการ/
การลงทนุลง/

เตรียมปิดกิจการ
1%

ปิดกิจการ
4%

ภาพรวม

ขยายกิจการใน
ระดับดขี ึ�นมากๆ

5% ขยายกิจการใน
ระดับดี

คอ่นขา้งมาก
24%

ขยายกิจการใน
ระดับดี
42%

ไม่มีการขยาย
กิจการ
25%

ปิดกิจการ
4%

ธุรกจิขนาดกลาง

ขยายกิจการใน
ระดับดี

คอ่นขา้งมาก
31%

ขยายกิจการใน
ระดับดี
39%

ไม่มีการขยาย
กิจการ
30%

ธุรกจิขนาดใหญ่



คาดการณ์การลงทุน

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า
ขยายกจิการในระดบัด ี 48.32% 

เก็บสะสมทนุ 0.42% 
เป็นการตอ่ยอดของกจิการ 0.42% 
ไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐมากขึ�น 0.42% 
กลุม่ลกูคา้เพิ�มขึ�น 3.78% 
การขยายตัวของชมุชน 0.84% 
การคมนาคมจะทําใหธ้รุกจิมคีวามสะดวก 0.42% 
การคา้ขายดขีึ�น 2.94% 
ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ 0.42% 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 0.84% 
ความตอ้งการสนิคา้เพิ�มมากขึ�น 0.42% 
คาดวา่จะเพิ�มการลงทนุ 0.42% 
ตลาดมคีวามน่าเชื�อถอื 0.42% 
ถา้มกีารเปลี�ยนแปลงรัฐบาลไปในทางที�ด ี 0.42% 
ธรุกจิดําเนนิไปไดด้ ี 1.68% 
ผลจากการเปิด AEC 5.88% 
ผลติภณัฑเ์ริ�มเป็นที�รูจั้ก 2.10% 
พัฒนาผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพมากขึ�น 0.42% 
พัฒนาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพิ�มขึ�น 0.84% 
มแีผนการลงทนุเพื�อขยายกจิการ 0.42% 
มกีารบรหิารที�ด ีมกีารขยายงานเพิ�มขึ�น 0.42% 
มกีารพัฒนาบคุลากรเพื�อปรับปรงุกจิการ/
สง่ตอ่ทายาทธรุกจิ 1.68% 
มชีอ่งทางทางการคา้สามารถขยายกจิการ
ได ้ 5.04% 
มลีกูคา้ชาวตา่งชาตเิพิ�ม 0.42% 
รองรับกบัความตอ้งการ 0.42% 
รองรับจํานวนนักทอ่งเที�ยวที�เพิ�มมากขึ�น 5.04% 
ระมดัระวังในการลงทนุ 0.42% 
ลกูคา้น่าจะเพิ�มขึ�น 0.42% 
สถานการณ์การเมอืงน่าจะดขีึ�น 0.42% 
สภาพเศรษฐกจิน่าจะปรับตัวดขี ึ�น 9.24% 
หาชอ่งทางการตลาดใหม่ๆ  เพิ�มเตมิ 0.42% 
อาจจะทํากจิการอื�นควบคู ่ 0.42% 
อาจมเีงนิทนุเพยีงพอที�ขยายกจิการ 0.42% 

 

ขยายกจิการในระดบัดขี ึ�นมากๆ 3.78% 
กลุม่ลกูคา้เพิ�มขึ�น 0.42% 
กจิการยงัสามารถขยายเพิ�มไดอ้กี 0.42% 
ควรมกีารพัฒนาภายในองคก์ร 0.42% 
ผลจากการเปิด AEC 0.84% 
ผลติภณัฑเ์ริ�มเป็นที�รูจั้ก 0.42% 
มชีอ่งทางทางการคา้สามารถขยายกจิการ
ได ้ 0.84% 
รองรับจํานวนนักทอ่งเที�ยวที�เพิ�มมากขึ�น 0.42% 

ขยายกจิการในระดบัดคีอ่นขา้งมาก 17.23% 
กลุม่ลกูคา้เพิ�มขึ�น 1.26% 
คาดวา่จะเพิ�มการลงทนุ 1.26% 
คาดวา่จะเพิ�มการลงทนุ เพื�อพัฒนา
เทคโนโลยกีารผลติ 0.42% 
คาดวา่จะเพิ�มการลงทนุ เพื�อพัฒนาการ
รองรับลกูคา้ 0.42% 
คาดวา่ยอดขายจะเพิ�มขึ�น 0.42% 
จะเพิ�มกําลังการผลติ 0.84% 
ตา่งประเทศตอ้งการสนิคา้มากขึ�น/ขยาย
ตลาดตา่งประเทศ 0.84% 
ทกุคนใหค้วามสําคัญกบัการใช ้
ภาษาองักฤษ 0.42% 
ผลจากการเปิด AEC 2.94% 
ผลติภณัฑเ์ริ�มเป็นที�รูจั้ก 1.68% 
พัฒนาผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพมากขึ�น 0.42% 
มั�นใจในแรงงานฝีมอื 0.42% 
มแีผนการลงทนุเพื�อขยายกจิการ 0.84% 
มชีอ่งทางทางการคา้สามารถขยายกจิการ
ได ้ 2.10% 
รองรับจํานวนนักทอ่งเที�ยวที�เพิ�มมากขึ�น 1.26% 
สภาพเศรษฐกจิน่าจะปรับตัวดขี ึ�น 1.68% 

 



คาดการณ์การลงทุน

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

ไมม่กีารขยายกจิการ 24.37% 
เนน้การพัฒนาผลติภณัฑต์อบสนอง
ความตอ้งการของตลาด 0.42% 
เศรษฐกจิในประเทศจะทรงตัว 0.42% 
ไมเ่งนิทนุ 0.42% 
ไมแ่น่ใจสถานการณ์ทางการเมอืง 1.26% 
ไมม่เีงนิทนุ 0.84% 
ไมม่โีครงการ 0.42% 
ไมม่คีวามเชื�อมั�นทางเศรษฐกจิ 0.42% 
การขยายกจิการขึ�นอยูก่บับรษัิทใหญ ่ 0.42% 
กจิการคงตัว 8.40% 
กจิการทรงตัว 0.42% 
ขาดความเชื�อมั�นในภาครัฐ 0.42% 
ขึ�นอยูก่บันโยบายของรัฐ 0.42% 
ขึ�นอยูก่บัภาวะเศรษฐกจิในตอนนั�น 2.94% 
ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ 0.42% 
คาดวา่เศรษฐกจิจะแยล่ง 0.42% 
คูแ่ขง่มากขึ�น 1.68% 
จะเปลี�ยนธรุกจิใหม ่ 0.42% 
จะเพิ�มกําลังการผลติ 0.42% 
ตลาดทรงตวั 0.42% 
ตอ้งการอยูแ่บบพอเพยีง 0.42% 
ธรุกจิครอบครัว 0.84% 
ประเทศไทยมองในภาพรวมไมน่่า
ลงทนุทําธรุกจิ 0.42% 
ประคองตัวเองใหอ้ยูไ่ปไดเ้รื�อย  ๆ 0.42% 
อาจขาดแคลนแรงงานฝีมอื 1.26% 

 

ปิดกจิการ 5.46% 
ไมแ่น่ใจสถานการณ์ทางการเมอืง 0.42% 
ไมม่เีงนิทนุ 0.42% 
จะเปลี�ยนธรุกจิใหม ่ 0.42% 
ตน้ทนุเพิ�ม 0.42% 
ตอ้งการพักผอ่น 0.42% 
มปัีญหาสขุภาพ 0.84% 
อาจขาดแคลนแรงงานฝีมอื 0.42% 
อายมุากแลว้ 2.10% 

ลดขนาดกจิการ/การลงทนุลง/
เตรยีมปิดกจิการ 0.84% 

ไมม่คีนสบืทอดกจิการ 0.42% 
มปัีญหาสขุภาพ 0.42% 

 รวม 100.00% 
 



คาดการณ์ด้านแรงงาน อีก 10 ปีข้างหน้าธุรกจิขนาดใหญ่ไม่เพิ่มแรงงาน

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

เพิ�ม
53%

ไม่เพิ�ม
46%

ลดลง
1%

ภาพรวม

เพิ�ม
54%

ไม่เพิ�ม
46%

ธุรกจิขนาดเล็ก

เพิ�ม
60%

ไม่เพิ�ม
36%

ลดลง
4%

ธุรกจิขนาดกลาง

เพิ�ม
31%

ไม่เพิ�ม
65%

ลดลง
4%

ธุรกจิขนาดใหญ่



ธุรกจิขนาดใหญ่จ้างแรงงานเพิ่มน้อยกว่า แต่ขนาดกลางจะลดแรงงาน

มากที่สุด

การคาดการณ์ด้านแรงงานในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

-

85 

20 

63 57 51 
25 

54 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

การจา้งแรงงานใน 10 ปี ขา้งหนา้ 
เม ื�อเทยีบกบัปี 2556

จา้งแรงงานลดลง เฉลี�ย (%) จา้งแรงงานเพิ�มข ึ�น เฉลี�ย (%)



กรณีสถานประกอบการจะเพิ่มแรงงาน

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

53 

38 

19 

47 

23 22 

8 

21 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

กรณีสถานประกอบการจา้งเพิ�มข ึ�น
จา้งแรงงานไทยเพิ�มข ึ�น เฉลี�ย (%)
จา้งแรงงานตา่งดา้วเพิ�มข ึ�น เฉลี�ย (%)

36 

23 

12 

30 32 

21 

7 

27 

ธุรกจิขนาดเล็ก ธุรกจิขนาดกลาง ธุรกจิขนาดใหญ่ ภาพรวม

ประเภทแรงงานไทยท ี�จะจา้งเพิ�มข ึ�น
จา้งแรงงานไทยดา้นมันสมองเพิ�มข ึ�น เฉลี�ย (%)
จา้งแรงงานไทยดา้นใชแ้รงงานเพิ�มข ึ�น เฉลี�ย (%)

14 

6 4 
7 

20 19 

5 

17 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

ประเภทแรงงานตา่งดา้วท ี�จะจา้ง
เพิ�มข ึ�น

จา้งแรงงานตา่งดา้วดา้นมันสมองเพิ�มข ึ�น เฉลี�ย (%)
จา้งแรงงานตา่งดา้วดา้นใชแ้รงงานเพิ�มข ึ�น เฉลี�ย (%)



กรณีสถานประกอบการจะลดแรงงาน

การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

-

50 

20 

40 

-

35 

-

35 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

กรณีสถานประกอบการจา้งลดลง
จา้งแรงงานไทยลดลง เฉลี�ย (%)
จา้งแรงงานตา่งดา้วลดลง เฉลี�ย (%)

-

20 

-

20 

-

30 

20 
27 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

ประเภทแรงงานไทยท ี�จะจา้งลดลง
จา้งแรงงานไทยดา้นมันสมองลดลง เฉลี�ย (%)
จา้งแรงงานไทยดา้นใชแ้รงงานลดลง เฉลี�ย (%)

-

30 

-

30 

-

20 

-

20 

ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาพรวม

ประเภทแรงงานตา่งดา้วท ี�จะจา้ง
ลดลง

จา้งแรงงานตา่งดา้วดา้นมันสมองลดลง เฉลี�ย (%)
จา้งแรงงานตา่งดา้วดา้นใชแ้รงงานลดลง เฉลี�ย (%)



การคาดการณ์ในระยะยาว 10 ปี ข้างหน้า

เหตุผลที่สถานประกอบการคาดว่าจะไม่เพิ่มแรงงาน

ธรุกจิขนาดเล็ก/ในครัวเรอืน ไมต่อ้งใชแ้รงงานเพิ�ม 22.12% 
ไมข่ยายกจิการ  21.15% 
อาจจะมกีารใชเ้ครื�องจักรหรอืเทคโนโลยเีขา้มาแทน 12.50% 
มแีนวโนม้จะปิดกจิการ 9.62% 
พนักงานพอเพยีงแลว้ 8.65% 
สภาวะดา้นเศรษฐกจิที�คาดการณ์ไมไ่ด ้ 6.73% 
คา่แรงที�เพิ�มขึ�น 3.85% 
สภาวะดา้นการเมอืงที�คาดการณ์ไมไ่ด ้ 2.88% 
แรงงานที�ใชอ้ยูม่ปีระสทิธภิาพสงูอยูแ่ลว้ 1.92% 
ไมอ่ยากใหม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มขึ�น 1.92% 
มกีารแขง่ขนัการคา้ขายกนัมากขึ�น 1.92% 
เศรษฐกจิแยล่ง 0.96% 
มคีวามเสี�ยงหลายๆ ดา้น 0.96% 
กําไรลดลง 0.96% 
อยูอ่ยา่งเศรษฐกจิพอเพยีง 0.96% 
คาดวา่จะไปลงทนุประเทศอื�น 0.96% 
คาดการณ์ไมไ่ด ้ตอ้งรอดเูศรษฐกจิ 0.96% 
ไมม่เีงนิทนุ 0.96% 
รวม 100.00% 

 



สรุป การประเมนิแนวโน้มธุรกจิปี 2557

• ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเลก็มีการประเมินภาวะเศรษฐกิจปี 2557 
ในทางท่ีดีข้ึน

• ธุรกิจขนาดใหญ่เห็นโอกาสในการลงทุนมากกวา่และมีแผนการลงทุน

มากกวา่ธุรกิจขนาดเลก็ แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความชดัเจนในการมี

แผนการลงทุน

• ธุรกิจขนาดใหญ่มีความตอ้งการแรงงานท่ีใชส้มอง มากกวา่แรงงานท่ีใช้

แรงงานในธุรกิจขนาดกลางหรือเลก็ซ่ึงยงัมุ่งใชค้นมาเป็นแรงงาน

• อุปสรรคท่ีสาํคญั นอกเหนือจากความไม่นอนทางการเมืองคือ เร่ือง

วตัถุดิบสาํหรับกิจการใหญ่ แต่เป็นเร่ืองแหล่งเงินสาํหรับขนาดเลก็ ส่วน

ธุรกิจขนาดกลางมีปัญหาดา้นการหาแรงงาน
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• ธุรกิจขนาดใหญ่กลางเลก็ ลว้นมองเศรษฐกิจมีแนวโนม้ดีข้ึน โดยเฉพาะ

ผลจาก AEC ธุรกิจขนาดใหญ่มีแผนลงทุนเพิ่มข้ึน ขนาดเลก็มี

สญัญาณการปิดกิจการ แต่ธุรกิจขนาดใหญ่กลบัไม่เพิ่มแรงงาน

• ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็จะมีการปรับเปล่ียนแรงงาน ทั้งแรงงานท่ี

ใชส้มองและแรงงานธรรมดา

• ธุรกิจขนาดเลก็ขนาดกลางยงัตอ้งการเพิ่มแรงงานต่างดา้ว
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