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การสํารวจผูประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจากการสํารวจผูประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจาก            
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน
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วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ((เชนเชน  กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชยกระทรวงพาณิชย  
และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   ฯลฯฯลฯ))  นํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหานํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหตรงจุดและสอดคลองกับความตองการตอไปเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหตรงจุดและสอดคลองกับความตองการตอไป

 เพือ่รวบรวมขอมูลของผูประกอบการเกี่ยวกับเพือ่รวบรวมขอมูลของผูประกอบการเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในตางประเทศตอเศรษฐกิจไทยผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในตางประเทศตอเศรษฐกิจไทย
ผลกระทบจากสถานการณไมปกติภายในประเทศตอเศรษฐกิจไทยผลกระทบจากสถานการณไมปกติภายในประเทศตอเศรษฐกิจไทย
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันตอธุรกิจผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันตอธุรกิจ//อุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยูอุตสาหกรรมที่ดําเนินการอยู
การปรับตัวของธุรกิจการปรับตัวของธุรกิจ//อุตสาหกรรมจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันอุตสาหกรรมจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน
ความตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือความตองการใหภาครัฐเขามาชวยเหลือ//สนับสนุนใหธุรกจิดําเนินการตอไปไดสนับสนุนใหธุรกจิดําเนินการตอไปได
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ระเบียบวิธีการสาํรวจระเบียบวิธีการสาํรวจ
••  คุมรวมคุมรวม    :: สถานประกอบการธุรกิจสถานประกอบการธุรกิจ//อุตสาหกรรมทีม่ีคนทํางานตั้งแตอุตสาหกรรมทีม่ีคนทํางานตั้งแต  200200  คนขึ้นไปทั่วประเทศคนขึ้นไปทั่วประเทศ  

ที่ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจ//อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา    การผลิตอาหารการผลิตอาหาร
และเครื่องดืม่และเครื่องดืม่    การผลิตสิ่งทอการผลิตสิ่งทอ    การผลิตเครื่องแตงกายการผลิตเครื่องแตงกาย  การผลิตยางและพลาสติกการผลิตยางและพลาสติก  การการ
ผลิตยานยนตและจักรยานยนตผลิตยานยนตและจักรยานยนต    การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ    ธุรกิจกอสรางธุรกิจกอสราง//
อสังหาริมทรพัยอสังหาริมทรพัย  ธุรกิจปโตรธุรกิจปโตรเคมีเคมี    ธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคารรวมรานอาหารธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคารรวมรานอาหาร    
ธุรกิจการขนสงธุรกิจการขนสงและโลและโลจิจิสติกสสติกส    ธุรกิจธุรกิจ  โฆษณาและบันเทงิโฆษณาและบันเทงิ    ธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจโรงพยาบาล    
ธุรกิจขายสงธุรกิจขายสง  --  ขายปลีกขายปลีก    ธุรกิจธรุกิจ//อุตสาหกรรมอืน่ๆอุตสาหกรรมอืน่ๆ 

••  การเสนอผลการสํารวจการเสนอผลการสํารวจ    ::  ตามประเภทธุรกิจตามประเภทธุรกิจ//อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 

••  แผนการสุมตัวอยางแผนการสุมตัวอยาง    :: แบบแบบ    Stratified Systematic SamplingStratified Systematic Sampling มีมีสถานประกอบการตัวอยางจํานวนสถานประกอบการตัวอยางจํานวน
ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  1,71,71313  แหงแหง กระจายไปกระจายไปตามประเภทธุรกิจตามประเภทธุรกิจ//อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 

••  คาบการคาบการเก็บรวบรวมขอมลูเก็บรวบรวมขอมลู    :: ระหวางวันที่ระหวางวันที่  99 -- 1515 ธันวาคมธันวาคม    25525511
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ผลกระทบจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในตางประเทศวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในตางประเทศ
ตอเศรษฐกิจไทยตอเศรษฐกิจไทย

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความคิดเห็นไมมีความคิดเห็น

1.11.1 %%
ไมไดรับไมไดรับ
2.92.9 %%

มากมาก

ปานกลางปานกลาง

นอยนอย

58.658.6 %%

30.530.5 %%

6.96.9 %%

ไดรับผลกระทบไดรับผลกระทบ
96.096.0 %%
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ผลกระทบจากผลกระทบจากสถานการณไมปกติภายในประเทศสถานการณไมปกติภายในประเทศตอเศรษฐกิจของไทยตอเศรษฐกิจของไทย

มากมาก

ปานกลางปานกลาง

นอยนอย

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความคิดเห็นไมมีความคิดเห็น

ไดรับผลกระทบไดรับผลกระทบ

0.90.9 %%
ไมไดรับไมไดรับ

3.13.1 %%

96.096.0 %% 69.569.5 %%

22.322.3 %%
4.24.2 %%
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ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน                                                  
ตอธุรกิจตอธุรกิจ//อุตสาหกรรมที่ดําเนนิการอยูอุตสาหกรรมที่ดําเนนิการอยู

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความคิดเห็นไมมีความคิดเห็น

1.01.0 %%
ไมไดรับไมไดรับ

8.88.8 %%

มากมาก

ปานกลางปานกลาง

นอยนอย

ไดรับผลกระทบไดรับผลกระทบ
90.290.2 %%

34.834.8 %%

40.040.0 %%

15.415.4 %%
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การปรับตัวของธุรกิจการปรับตัวของธุรกิจ//อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

98.198.1

00 4040
รอยละรอยละ

100100

ดําเนินกิจการตอดําเนินกิจการตอ

2020

หยุดกิจการชั่วคราวหยุดกิจการชั่วคราว

เปลี่ยนไปประกอบกิจการอื่นเปลี่ยนไปประกอบกิจการอื่น

เลิกกิจการเลิกกิจการ

6060 8080

การปรบัตัวของธุรกิจการปรบัตัวของธุรกิจ//อุตสาหกรรมจากวกิฤตเศรษฐกิจในปจจุบันอุตสาหกรรมจากวกิฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน

0.60.6

0.70.7

0.60.6
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20.0

26.1

24.2

30.0

24.8

14.3

15.9

27.9

28.3

ปานกลาง

22.5

31.2

27.7

39.5

32.3

16.6

20.4

37.9

39.5

ปานกลาง

• การขนสง/นําสงสินคา/

19.635.916.87.711.041.917.86.8100.0ผลผลิตตามกําหนดเวลา

51.911.511.810.546.614.512.89.5100.0• การนําเขาสินคาและวัตถุดิบ

49.39.59.715.642.811.910.614.3100.0• การสงออกสินคา

17.69.317.727.55.912.920.922.4100.0• ผลกําไร

17.710.816.227.02.816.118.822.7100.0• ยอดขาย/ยอดสั่งซื้อ/สั่งจอง

15.7

13.2

21.5

18.2

มาก 

ระดับของปญหาใน 6 เดือนขางหนา

21.5

18.6

16.6

16.6

นอย

100.0

100.0

100.0

100.0

รวม

• การจางงาน

• การเก็บสตอกสินคา

• การเงินและสภาพคลอง

• การชําระเงินของลูกคา

ปญหาดานตางๆ

33.6

32.1

23.2

32.6

ไมมี
ผลกระทบ

1.3

9.7

3.7

5.2

ไมทราบ/
ไมตอบ

12.4

11.9

17.0

13.3

มาก 

ระดับของปญหาในปจจุบัน

19.7

16.6

15.0

15.7

นอย

13.8

18.6

16.1

18.5

ไมทราบ/
ไมตอบ

24.9

27.4

17.4

22.8

ไมมี
ผลกระทบ

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตอผูประกอบการในดานตางๆผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตอผูประกอบการในดานตางๆ  ในปจจุบันในปจจุบัน
และคาดวาจะเกดิในและคาดวาจะเกดิใน  66  เดือนขางหนาเดือนขางหนา
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การปรบัลดการจางการปรบัลดการจางลกูจางประจําลกูจางประจําในปจจุบันในปจจุบัน
และคาดการณในและคาดการณใน  66  เดือนขางหนาของผูประกอบการเดือนขางหนาของผูประกอบการ

คงเดิมคงเดิม
86.186.1 %%

สถานการณในปจจุบันสถานการณในปจจุบัน คาดการณในคาดการณใน  66  เดือนขางหนาเดือนขางหนา

ปรับลดปรับลด
10.210.2 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
3.63.6 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

0.20.2 %%

ปรับลดปรับลด
18.018.0 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
5.25.2 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

0.20.2 %%

คงเดิมคงเดิม
76.576.5 %%
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การปรบัลดการจางการปรบัลดการจางลกูจางชั่วคราวลกูจางชั่วคราวในปจจุบันในปจจุบัน
และคาดการณในและคาดการณใน  66  เดือนขางหนาของผูประกอบการเดือนขางหนาของผูประกอบการ

คงเดิมคงเดิม
58.958.9 %%

สถานการณในปจจุบันสถานการณในปจจุบัน คาดการณในคาดการณใน  66  เดือนขางหนาเดือนขางหนา

ปรับลดปรับลด
19.119.1 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
4.84.8 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

17.217.2 %%

ปรับลดปรับลด
25.925.9 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
6.16.1 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

17.417.4 %%

คงเดิมคงเดิม
50.650.6 %%
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การปรบัลดเวลาการปรบัลดเวลาการทํางานตามปกติการทํางานตามปกติในปจจุบันในปจจุบัน
และคาดการณในและคาดการณใน  66  เดือนขางหนาของผูประกอบการเดือนขางหนาของผูประกอบการ

คงเดิมคงเดิม
90.590.5 %%

สถานการณในปจจุบันสถานการณในปจจุบัน คาดการณในคาดการณใน  66  เดือนขางหนาเดือนขางหนา

ปรับลดปรับลด
8.38.3 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
0.90.9 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

0.30.3 %%

ปรับลดปรับลด
13.613.6 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
1.31.3 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

0.40.4 %%

คงเดิมคงเดิม
84.784.7 %%
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การปรบัลดเวลาการปรบัลดเวลาการทํางานลวงเวลาการทํางานลวงเวลาในปจจุบันในปจจุบัน
และคาดการณในและคาดการณใน  66  เดือนขางหนาของผูประกอบการเดือนขางหนาของผูประกอบการ

คงเดิมคงเดิม
51.551.5 %%

สถานการณในปจจุบันสถานการณในปจจุบัน คาดการณในคาดการณใน  66  เดือนขางหนาเดือนขางหนา

ปรับลดปรับลด
43.343.3 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
1.51.5 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

3.73.7 %%

ปรับลดปรับลด
48.748.7 %%

ปรับเพิม่ปรับเพิม่
1.21.2 %%

ไมทราบไมทราบ//
ไมมีความเห็นไมมีความเห็น

4.24.2 %%

คงเดิมคงเดิม
45.945.9 %%
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ความตองการใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือความตองการใหรัฐบาลเขามาชวยเหลือ//สนับสนุนใหธุรกิจสนับสนุนใหธุรกิจ
ขับเคลื่อนไปไดดวยดีขับเคลื่อนไปไดดวยดี

1.0• ประกันราคาสินคาทางการเกษตร
1.1•ควบคุมธุรกิจการคาของตางชาติอยางจริงจัง

1.6• ปรับลดคาสาธารณูปโภค
1.3• แกปญหาการคมนาคมขนสง

12.2• สงเสริมการลงทุน/หาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
13.2• ลดภาษีการคา

2.7• ชวยเหลือ/หาบริษทัรองรับพนักงานที่ถูกเลิกจาง

4.6• กระตุนเศรษฐกิจใหมีการซื้อขายมากขึ้น

3.0• สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว

6.6• แกปญหาเศรษฐกิจ
7.2• แกปญหาความขัดแยงทางการเมือง

4.9• สรางทักษะ/แรงงานที่มีฝมือ

3.1•จัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
4.0• ลดภาษีดอกเบี้ยเงินกูลง

2.9• ชะลอการปรับอัตราคาจางขัน้ต่ํา

10.4• สงเสริมการสงออก

รอยละเรื่องที่ตองการ

ตองการตองการไมตองการไมตองการ
48.148.1 %% 51.951.9 %%

หมายเหตุหมายเหตุ    :: ตอบไดมากกวาตอบไดมากกวา  11  คําตอบคําตอบ
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รอยละ 13.2 ลดภาษีการคาทั่วประเทศ

21.9 แกปญหาเศรษฐกิจ12. ธุรกิจโฆษณาและบันเทิง
29.4 ลดภาษีการคา11. ธุรกิจการขนสงและโลจิ

16.6 สงเสริมการสงออก2. ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
17.9 ลดภาษีการคา1. ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา

17.5 สรางทักษะ/แรงงานที่มีฝมือ4. ผลิตเครื่องแตงกาย 
21.4 ลดภาษีการคา3. ผลิตสิ่งทอ 

16.5 ลดภาษีการคา6. .ผลิตยานยนตและ จักรยานยนต
10.7 สงเสริมการลงทุน/หาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา5. ผลิตยางและพลาสติก 

16.7 แกปญหาเศรษฐกิจ8. ธุรกิจกอสราง/อสังหาริมทรัพย
18.0 สงเสริมการสงออก7. ผลิตอัญมณีและ เครื่องประดับ 

14.7 สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว10. ธุรกิจการโรงแรมและรานอาหาร
38.5 สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว9. ธุรกิจปโตรเคมี

12.7 ลดภาษีการคา15. ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
16.2 ลดภาษีการคา14. ธุรกิจขายสง - ขายปลีก
12.9 สงเสริมการลงทุน/หาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา13. ธุรกิจโรงพยาบาล

ความตองการใหรัฐชวยเหลืออันดับแรกความตองการใหรัฐชวยเหลืออันดับแรก                                            
ตามตามประเภทธุรกิจและอุสาหกรรมประเภทธุรกิจและอุสาหกรรม

หมายเหตุหมายเหตุ    :: ตอบไดมากกวาตอบไดมากกวา  11  คําตอบคําตอบ
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1.41.4•• ปรับราคาสาธารณูปโภคใหลดลงปรับราคาสาธารณูปโภคใหลดลง  เชนเชน  คาน้ําคาน้ํา  คาไฟคาไฟ  คาขนสงสินคาคาขนสงสินคา
1.61.6•• ประกันราคาสินคาทางการเกษตรประกันราคาสินคาทางการเกษตร

4.54.5•• ควบคุมราคาสินคาควบคุมราคาสินคา
3.93.9•• สงเสริมการสงออกสงเสริมการสงออก

19.419.4•• กระตุนเศรษฐกิจโดยใหมีนโยบายชัดเจนกระตุนเศรษฐกิจโดยใหมีนโยบายชัดเจน

49.649.6ไมแสดงความคิดเหน็ไมแสดงความคิดเหน็
0.70.7••   จัดอบรมใหมีความรูเทคโนโลยีสมัยใหมจัดอบรมใหมีความรูเทคโนโลยีสมัยใหม

2.82.8•• สงเสริมธุรกิจทองเทีย่วสงเสริมธุรกิจทองเทีย่ว
3.43.4•• ปราบมอ็บปราบมอ็บ//ประทวงอยางจริงจังประทวงอยางจริงจัง
3.83.8•• แกปญหาการวางงานแกปญหาการวางงาน//ถูกเลกิจางถูกเลกิจาง

11.611.6•• ลดภาษีมูลคาเพิ่มลดภาษีมูลคาเพิ่ม

22.622.6•• รัฐบาลควรสรางเสถียรภาพความมั่นคงเพือ่ใหเกิดความมั่นใจในการลงทุรัฐบาลควรสรางเสถียรภาพความมั่นคงเพือ่ใหเกิดความมั่นใจในการลงทุนน
50.450.4แสดงความคิดเหน็แสดงความคิดเหน็

100.0100.0  รวมรวม

รอยละรอยละขอคิดเห็นขอคิดเห็น//ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

หมายเหตุหมายเหตุ    :: ตอบไดมากกวาตอบไดมากกวา  11  คําตอบคําตอบ


