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“CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”         
(ส.อ.ท.)  เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม  เรื% อง “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย            
ปี 2562”  โดยสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูง (CEO) ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจายทั%วทุกภูมิภาค รวมทั/งสิ/นจาํนวน 110 ราย 
เกี% ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี  2562 ในมุมมองของผู ้บริหาร (Chief  Executive Officer: CEO) ทําการสํารวจระหว่าง                
วนัที% 30 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 อาศยัการสุ่มตวัอยา่งจากบญัชีรายชื%อผูป้ระกอบการ ที%ขึ/นทะเบียนเป็นสมาชิกกบัสภาอุตสาหกรรม       
แห่งประเทศไทย ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั/นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามภูมิภาค เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ การส่งแฟกซ์ 
และการส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยกาํหนดค่าความเชื%อมั%นที% ร้อยละ 95.0  
 จากผลการสํารวจ เมื%อถามถึงความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดับสูงต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 พบว่า ผูบ้ริหารระดับสูง         
ร้อยละ 45.46 ระบุวา่ ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตวั ร้อยละ 39.09 ระบุวา่ ทรงตวั และร้อยละ 15.45 ระบุวา่ หดตวั โดยในจาํนวน 
ผูที้%ระบุว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวนั/ น ร้อยละ 74.00 ระบุว่า จะขยายตัว 1% – 5%  ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ขยายตัว            
6% – 10% และไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ในสัดส่วนที% เท่ากัน และร้อยละ 6.00 ระบุว่า ขยายตัวมากกว่า 10% ขึ/ นไป ส่วนในจาํนวนผูที้%ระบุว่า     
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะหดตวันั/น ร้อยละ 35.29 ระบุวา่ จะหดตวั 1% – 5% ร้อยละ 17.65 ระบุวา่ หดตวั 6% – 10% และไม่ระบุ/  
ไม่แน่ใจ ในสดัส่วนที%เท่ากนั และร้อยละ 29.41 ระบุวา่ หดตวัมากกวา่ 10% ขึ/นไป  
 ดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อทิศทางภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในปี 2562 พบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูง ร้อยละ 38.18   
ระบุว่า จะขยายตัว ร้อยละ 46.37 ระบุว่า ทรงตัว และร้อยละ 15.45  ระบุว่า จะหดตัว โดยในจํานวนผู ้ที%ระบุว่า ทิศทางภาพรวมภาวะ
อุตสาหกรรมในปี 2562 จะขยายตวันั/น ร้อยละ 64.29 ระบุวา่ จะขยายตวั 1% – 5%  ร้อยละ 26.19 ระบุวา่ จะขยายตวั   6% – 10% ร้อยละ 4.76 
ระบุว่า จะขยายตัวมากกว่า 10% ขึ/ นไป และไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ในสัดส่วนที% เท่ากัน ส่วนในจํานวนผู ้ที% ระบุว่า ทิศทางภาพรวมภาวะ
อุตสาหกรรมในปี 2562 จะหดตวันั/น ร้อยละ 47.06 ระบุวา่ จะหดตวั 1% – 5% ร้อยละ 23.53 ระบุวา่ จะหดตวั 6% – 10% และร้อยละ 29.41 
จะหดตวัมากกวา่ 10% ขึ/นไป 

สําหรับความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดับสูงต่อการวางกรอบการเลือกตั/งที%ชัดเจนมากขึ/นในปี 2562 ของรัฐบาล ว่าจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจไทยอยา่งไร พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.82 ระบุวา่ สร้างความเชื%อมั%นและภาพลกัษณ์ที%ดีให้กบัประเทศ สามารถ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได ้รองลงมา ร้อยละ 35.45 ระบุวา่ ความมีเสถียรภาพดา้นการเมืองจะเอื/อต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(การคา้ การลงทุน การผลิต การบริโภค เป็นตน้) ร้อยละ 22.73 ระบุวา่ นกัลงทุนอาจชะลอหรือเลื%อนการลงทุนออกไปเพื%อรอความชดัเจนของ
นโยบายรัฐบาลใหม่ และร้อยละ 20.00 ระบุวา่ มีความกงัวลต่อความต่อเนื%องของนโยบายดา้นเศรษฐกิจภายหลงัจากไดรั้ฐบาลใหม่      
 เมื%อถามถึงปัจจยัที%จะเป็นแรงขบัเคลื%อนของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.55  
ระบุว่า เป็นความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื/นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที%เขา้สู่ช่วงการก่อสร้างมากขึ/น รองลงมา ร้อยละ 42.73     
ระบุวา่ เป็นการท่องเที%ยวที%ยงัขยายตวัไดต้่อเนื%อง ร้อยละ 40.00 ระบุวา่ เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ร้อยละ 33.64 ระบุว่า เป็นการลงทุนภาคเอกชน และร้อยละ 30.91 ระบุวา่ เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ      
ที%เป็นไปตามแผนงาน 

ดา้นปัจจยัเสี%ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.18 ระบุวา่ เป็น
สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน ที%มีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงมากขึ/น ร้อยละ 39.09 ระบุวา่ เป็นเศรษฐกิจรากหญา้ที%ยงัมีขอ้จาํกดัในการ
เติบโตและมีความเปราะบาง ร้อยละ 36.36 ระบุวา่ เป็นทิศทางอตัราดอกเบี/ยในตลาดโลกที%ปรับเขา้สู่ช่วงขาขึ/น (การปรับขึ/นอตัราดอกเบี/ยของ 
Fed) ร้อยละ 34.55 ระบุวา่ เป็นความผนัผวนของอตัราแลกเปลี%ยนจากการไหลเขา้-ออกของเงินลงทุน ร้อยละ 30.00 ระบุวา่ เป็นแนวโนม้ราคา
นํ/ ามนัดิบในตลาดโลกที%ปรับตวัสูงขึ/น ร้อยละ 10.91 ระบุวา่ เป็นความเสี%ยงทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ในตะวนัออกกลาง (การดาํเนินการคว ํ%าบาตร
อิหร่านของสหรัฐฯ) และร้อยละ 10.00 ระบุอื%น ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมืองและการจดัตั/งรัฐบาล 

ร่วมกับ 

วันอังคารที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์ 02 -727- 3594-6  โทรสาร  02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th   http://www.twitter.com/nidapoll   และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th   
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สําหรับการวางแผนของผูบ้ริหารระดบัสูงในการดาํเนินกิจการในช่วงปี 2562 พบว่า ผูบ้ริหารระดับสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.36    
ระบุวา่ มีการวางแผนและมีแนวทางในการรับมือ ขณะที% ร้อยละ 33.64 ระบุวา่ ไม่มีการปรับเปลี%ยนแผนมากนกัจากช่วงปี 2561 โดยในจาํนวน
ผูที้%ระบุวา่ มีการวางแผนและมีแนวทางในการรับมือนั/น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.32 ระบุวา่ มีวิธีการวางแผนโดยพฒันาคุณภาพและสร้างความ
แตกต่างใหก้บัสินคา้เพื%อลดการแข่งขนัที%รุนแรงขึ/นของสินคา้ที%อาจไหลเขา้สู่ตลาดภายในประเทศจากผลกระทบของสงครามการคา้ รองลงมา 
ร้อยละ 46.58 ระบุวา่ เป็นการขยายตลาดใหม่ๆ ทั/งในและต่างประเทศ เพื%อเพิ%มฐานลูกคา้ ร้อยละ 38.36 ระบุวา่ เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยี
และนวตักรรมในการผลิต ร้อยละ 23.29 ระบุวา่ เป็นการขยายการลงทุน และร้อยละ 21.92 ระบุวา่ เป็นการชะลอการลงทุน      
 เมื%อถามถึงสิ%งที%ตอ้งการใหภ้าครัฐเร่งดาํเนินการเพื%อสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2562 พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.55 ระบุวา่ ภาครัฐควรสนบัสนุนการใชสิ้นคา้ไทย (Made in Thailand) รองลงมา ร้อยละ 43.64 ระบุวา่ ภาครัฐควรเร่งรัดการลงทุน
โครงสร้างพื/นฐานขนาดใหญ่และโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ร้อยละ 41.82 ระบุวา่ ภาครัฐควรสนับสนุนการหาตลาด
ส่งออกใหม่ๆ เพื%อขยายการคา้การลงทุน และป้องกนัความเสี%ยงจากสงครามการคา้ ร้อยละ 32.73 ระบุวา่ ภาครัฐควรเร่งรัดการจดัซื/อจดัจา้ง
และการเบิกจ่ายงบลงทุนอยา่งต่อเนื%อง ร้อยละ 30.00 ระบุวา่ ภาครัฐควรส่งเสริมการคา้ชายแดนโดยการขยายตลาดเขา้สู่หัวเมืองรองในกลุ่ม
ประเทศ CLMV และแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการขนส่งและโลจิสติกส์บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง และร้อยละ 3.64 ระบุอื%น ๆ ได้แก่            
การปรับปรุงกฎหมายที%ซํ/ าซอ้น และการสร้างความเชื%อมั%นใหก้บันกัลงทุน  

ดา้นความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงเกี%ยวกบัผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย จากสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีนที%มีแนวโนม้
ทวคีวามรุนแรงมากขึ/น พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.09 ระบุวา่ ส่งผลลบ รองลงมา ร้อยละ 32.73 ระบุวา่ ส่งผลดี และร้อยละ 
18.18 ระบุว่า ไม่แน่ใจ โดยในจาํนวนผูที้%ระบุว่า ส่งผลลบนั/น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.41 ระบุว่า การส่งออกสินคา้ของไทยที%อยู่ในห่วงโซ่
อุปทานของทั/ง 2 ประเทศ อาจลดลงได ้รองลง ร้อยละ 42.59 ระบุว่า สินคา้จีนที%ถูกเก็บภาษีจะไหลเขา้สู่ตลาดของไทยมากขึ/น และร้อยละ 
37.04 ระบุวา่ อาจทาํให้ผูป้ระกอบการจีนยา้ยฐานการผลิตมาไทย หรือสวมสิทธิs สินคา้ไทยเพื%อส่งออกไปสหรัฐฯ ส่วนในจาํนวนผูที้%ระบุว่า 
ส่งผลดีนั/น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.00 ระบุวา่ เป็นโอกาสในการส่งสินคา้เขา้ไปยงัตลาดสหรัฐฯ ขณะที% ร้อยละ 66.67 ระบุวา่ ดึงดูดการลงทุน
เพื%อใชไ้ทยเป็นฐานการผลิตเพื%อการส่งออก 

สาํหรับความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงเกี%ยวกบัการส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก จากกรณีการบรรลุ
ขอ้ตกลงการคา้เสรี สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (United States-Mexico-Canada Agreement-USMCA) พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูง ร้อยละ 44.55 
ระบุว่า ส่งผลดี คือ เป็นจุดเริ%มต้นของการเปลี%ยนแปลงสถานการณ์ความตึงเครียดด้านการค้าโลกให้คลี%คลายลง ร้อยละ 20.91 ระบุว่า       
ส่งผลเสีย จากเดิมที%การเจรจาการคา้อยูใ่นรูปแบบพหุภาคี แต่ในปัจจุบนัมีแนวโนม้วา่จะทาํขอ้ตกลงเป็นรายประเทศแทน และร้อยละ 34.54 
ระบุวา่ ไม่แน่ใจ       
 ทา้ยที%สุด เมื%อถามถึงขอ้เสนอแนะเพิ%มเติมของผูบ้ริหารระดบัสูงเกี%ยวกบัทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562 สามารถสรุปได ้
ดังนี/  1) รัฐบาลควรมีมาตรการต่าง ๆ เพื%อช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนผู ้ประกอบการ ทั/ งทางตรง และทางอ้อม  เช่น ส่งเสริม              
ด้านการท่องเที%ยวของไทย ส่งเสริมการอบรมพฒันาฝีมือของผูใ้ช้แรงงาน ส่งเสริมการสร้างรายได้ในชนบท ส่งเสริมด้านการเกษตร           
การพฒันาธุรกิจ SMEs อย่างต่อเนื%อง ส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยและต่างชาติ 2) ส่งเสริมการลงทุนในเครื%องจักรและอุปกรณ์       
เพื%อกระตุน้การลงทุนของภาคเอกชน 3) มีมาตรการสนับสนุนด้านภาษีหรือทางการเงินเพื%อการส่งออกต่าง ๆ เช่น อตัราดอกเบี/ ยเงินกู ้        
การยื%นเอกสารต่าง ๆ ให้มีความคล่องตวั การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้แก่ธุรกิจโลจิสติกส์ที%ให้บริการแก่บริษทัส่งออก ลดอตัราภาษีการ
ส่งออกชายแดน ค่าเงินและระวางเรือ 4) แกไ้ขกฎระเบียบของภาครัฐใหผู้ป้ระกอบการสามารถดาํเนินกิจการไดค้ล่องตวัมากกวา่นี/    
 เมื%อพิจารณาลกัษณะทั%วไปของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 56.36 เป็นผูป้ระกอบการจากภาคกลาง ร้อยละ 5.46 เป็นผูป้ระกอบการ           
จากภาคเหนือ ร้อยละ 10.00 เป็นผูป้ระกอบการจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 8.18 เป็นผูป้ระกอบการจากภาคตะวนัออก ร้อยละ 12.73 
เป็นผูป้ระกอบการจากภาคใต ้และร้อยละ 7.27 ไม่ระบุภูมิภาค 
 ตวัอย่าง ร้อยละ 7.27 เป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั%น ร้อยละ 12.73 เป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ร้อยละ 10.00 เป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื% องจักรกล ร้อยละ 6.36 เป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื% องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 24.55 เป็นผู ้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา ร้อยละ 5.46              
เป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน ร้อยละ 25.45 เป็นผูป้ระกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุน และร้อยละ 8.18 ไม่ระบุ
กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั 
 ตวัอยา่ง ร้อยละ 20.91 เป็นผูป้ระกอบการขนาดเลก็ S (จาํนวนแรงงาน นอ้ยกวา่ 49 คน)  ร้อยละ 23.64 เป็นผูป้ระกอบการขนาดกลาง 
M (จาํนวนแรงงาน 50 – 199 คน)  ร้อยละ 46.36 เป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ L (จาํนวนแรงงานมากกวา่ 200 คน) และร้อยละ 9.09 ไม่ระบุ
ขนาดอุตสาหกรรม  
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1. ท่านคดิว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะมทีศิทางอย่างไร 

 ความคดิเห็นของผู้บริหารระดบัสูงต่อทศิทางเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ร้อยละ 
ขยายตวั 45.46 

1% – 5%  74.00 
6% – 10%  10.00 
มากกว่า 10% ขึ!นไป 6.00 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 10.00 

ทรงตวั 39.09 
หดตวั 15.45 

1% – 5% 35.29 
6% – 10% 17.65 
มากกว่า 10%  ขึ!นไป 29.41 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 17.65 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิว่าภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในปี 2562 จะมทีศิทางเช่นไร 
 ความคดิเห็นของผู้บริหารระดบัสูงต่อทศิทางภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในปี 2562 ร้อยละ 

ขยายตวั 38.18 
1% – 5%  64.29 
6% – 10%  26.19 
มากกว่า 10% ขึ!นไป 4.76 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.76 

ทรงตวั 46.37 
หดตวั 15.45 

1% – 5% 47.06 
6% – 10% 23.53 
มากกว่า 10%  ขึ!นไป 29.41 

รวม 100.00 
 

3. จากการทีKรัฐบาลได้มกีารวางกรอบการเลือกตัMงทีKชัดเจนมากขึMนในปี 2562 (24 ก.พ.-5 พ.ค. 62) ท่านคดิว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 

ความคดิเห็นของผู้บริหารระดบัสูงต่อการวางกรอบการเลือกตัMงทีKชัดเจนมากขึMนในปี 2562 ของรัฐบาล  
ว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร   ร้อยละ 

สร้างความเชื%อมั%นและภาพลกัษณ์ที%ดีใหก้บัประเทศ สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได ้ 71.82  
ความมีเสถียรภาพดา้นการเมืองจะเอื/อต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (การคา้ การลงทุน การผลิต  

การบริโภค เป็นตน้) 
35.45  

นกัลงทุนอาจชะลอหรือเลื%อนการลงทุนออกไปเพื%อรอความชดัเจนของนโยบายรัฐบาลใหม่ 22.73  
มีความกงัวลต่อความต่อเนื%องของนโยบายดา้นเศรษฐกิจภายหลงัจากไดรั้ฐบาลใหม่ 20.00  

 

4. ท่านคดิว่าปัจจยัใดจะเป็นแรงขับเคลืKอนของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 
ปัจจยัทีKจะเป็นแรงขับเคลืKอนของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 ร้อยละ 

ความคืบหนา้ของการลงทุนโครงสร้างพื/นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที%เขา้สู่ช่วงการก่อสร้างมากขึ/น 64.55 
การท่องเที%ยวที%ยงัขยายตวัไดต้่อเนื%อง 42.73 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 40.00 
การลงทุนภาคเอกชน 33.64 
การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที%เป็นไปตามแผนงาน 30.91 
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5. ท่านคดิว่าปัจจยัใดอาจจะเป็นปัจจยัเสีKยงต่อการเตบิโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก) 
ปัจจยัเสีKยงต่อการเตบิโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปี 2562 ร้อยละ 

สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน ที%มีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงมากขึ/น 68.18 
เศรษฐกิจรากหญา้ที%ยงัมีขอ้จาํกดัในการเติบโตและมีความเปราะบาง 39.09 
ทิศทางอตัราดอกเบี/ยในตลาดโลกที%ปรับเขา้สู่ช่วงขาขึ/น (การปรับขึ/นอตัราดอกเบี/ยของ Fed) 36.36 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี%ยนจากการไหลเขา้-ออกของเงินลงทุน 34.55 
แนวโนม้ราคานํ/ ามนัดิบในตลาดโลกที%ปรับตวัสูงขึ/น 30.00 
ความเสี%ยงทางดา้นภูมิรัฐศาสตร์ในตะวนัออกกลาง (การดาํเนินการคว ํ%าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ) 10.91 
อื%น ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเมืองและการจดัตั/งรัฐบาล 10.00 

 

6. ท่านวางแผนในการดาํเนนิกิจการในช่วงปี 2562 อย่างไร 
วธีิการวางแผนของผู้บริหารระดบัสูงในการดาํเนนิกิจการในช่วงปี 2562 ร้อยละ 

มกีารวางแผน และมแีนวทางในการรับมือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ตวัเลือก)  66.36 
พัฒนาคุณภาพและสร้างความแตกต่างใ ห้กับสินค้าเพื�อลดการแข่งขันที�รุนแรงขึ!นของสินค้าที�อาจไหลเข้าสู่

ตลาดภายในประเทศจากผลกระทบของสงครามการค้า 
49.32 

ขยายตลาดใหม่ๆ  ทั!งในและต่างประเทศ เพื�อเพิ�มฐานลกูค้า 46.58 
ปรับปรุงเทคโ นโ ลยีและนวัตกรรมในการผลิต 38.36 
ขยายการลงทุน 23.29 
ชะลอการลงทุน 21.92 

ไม่มกีารปรับเปลีKยนแผนมากนกัจากช่วงปี 2561 33.64 
รวม 100.00 

 

7. ท่านอยากให้ภาครัฐเร่งดาํเนินการเรืKองใดบ้าง เพืKอสนับสนุนการเตบิโตของเศรษฐกิจในปี 2562 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
สิKงทีKต้องการให้ภาครัฐเร่งดาํเนินการเพืKอสนบัสนุนการเตบิโตของเศรษฐกิจในปี 2562 ร้อยละ 

สนบัสนุนการใชสิ้นคา้ไทย (Made in Thailand) 44.55 
เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื/นฐานขนาดใหญ่และโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 43.64 
สนบัสนุนการหาตลาดส่งออกใหม่ๆ เพื%อขยายการคา้การลงทุน และป้องกนัความเสี%ยงจากสงครามการคา้ 41.82 
เร่งรัดการจดัซื/อจดัจา้งและการเบิกจ่ายงบลงทุนอยา่งต่อเนื%อง 32.73 
ส่งเสริมการคา้ชายแดนโดยการขยายตลาดเขา้สู่หวัเมืองรองในกลุ่มประเทศ CLMV และแกไ้ขปัญหาความล่าชา้        

ในการขนส่งและโลจิสติกส์บริเวณท่าเรือแหลมฉบงั 
30.00 

อื%น ๆ ไดแ้ก่ การปรับปรุงกฎหมายที%ซํ/ าซอ้น และการสร้างความเชื%อมั%นใหก้บันกัลงทุน 3.64 
 

8. ท่านคดิว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนีทีKมแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงมากขึMนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 
ความคดิเห็นของผู้บริหารระดบัสูงเกีKยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนี 

ทีKมแีนวโน้มทวคีวามรุนแรงมากขึMน 
ร้อยละ 

ส่งผลลบ 49.09 
การส่งออกสินค้าของไทยที�อยู่ในห่วงโ ซ่อุปทานของทั!ง 2 ประเทศ อาจลดลงได้ 57.41 
สินค้าจีนที�ถกูเกบ็ภาษจีะไหลเข้าสู่ตลาดของไทยมากขึ!น 42.59 
อาจทาํใ ห้ผู้ประกอบการจีนย้ายฐานการผลิตมาไทย หรือสวมสิทธิEสินค้าไทยเพื�อส่งออกไปสหรัฐฯ 37.04 

ส่งผลด ี 32.73 
เป็นโ อกาสในการส่งสินค้าเข้าไปยังตลาดสหรัฐฯ 75.00 
ดึงดูดการลงทุนเพื�อใ ช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื�อการส่งออก 66.67 

ไม่แน่ใจ 18.18 
รวม 100.00 
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9. ท่านประเมนิว่าการบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี สหรัฐฯ-เมก็ซิโก-แคนาดา (United States-Mexico-Canada Agreement-USMCA)  

จะส่งผลดต่ีอเศรษฐกิจโลกหรือไม่ 
ความคดิเห็นของผู้บริหารระดบัสูงเกีKยวกับการส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก จากกรณีการบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี        

สหรัฐฯ-เมก็ซิโก-แคนาดา (United States-Mexico-Canada Agreement-USMCA)  
ร้อยละ 

ส่งผลด ีคือ เป็นจุดเริ%มตน้ของการเปลี%ยนแปลงสถานการณ์ความตึงเครียดดา้นการคา้โลกใหค้ลี%คลายลง 44.55 
ส่งผลเสีย จากเดิมที%การเจรจาการคา้อยูใ่นรูปแบบพหุภาคี แต่ในปัจจุบนัมีแนวโนม้วา่จะทาํขอ้ตกลงเป็นรายประเทศแทน 

อาจเป็นอุปสรรคต่อระบบการคา้เสรีโลก 
20.91 

ไม่แน่ใจ 34.54 
รวม 100.00 

 

10. ข้อเสนอแนะเพิKมเตมิเกีKยวกับทศิทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562 
ทีK ข้อเสนอแนะเพิKมเตมิของผู้บริหารระดบัสูงเกีKยวกับทศิทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2562 
1. รัฐบาลควรมีมาตรการต่าง ๆ เพื%อช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนบัสนุนผูป้ระกอบการ ทั/งทางตรง และทางออ้ม  เช่น ส่งเสริม

ดา้นการท่องเที%ยวของไทย ส่งเสริมการอบรมพฒันาฝีมือของผูใ้ช้แรงงาน ส่งเสริมการสร้างรายได้ในชนบท ส่งเสริม   
ดา้นการเกษตร การพฒันาธุรกิจ SMEs อยา่งต่อเนื%อง ส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนไทยและต่างชาติ 

2. ส่งเสริมการลงทุนในเครื%องจกัรและอุปกรณ์ เพื%อกระตุน้การลงทุนของภาคเอกชน 
3. มีมาตรการสนับสนุนด้านภาษีหรือทางการเงินเพื%อการส่งออกต่าง ๆ เช่น อตัราดอกเบี/ ยเงินกู้ การยื%นเอกสารต่าง ๆ          

ให้มีความคล่องตัว การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ธุรกิจโลจิสติกส์ที%ให้บริการแก่บริษัทส่งออก ลดอัตราภาษี           
การส่งออกชายแดน ค่าเงินและระวางเรือ 

4. แกไ้ขกฎระเบียบของภาครัฐใหผู้ป้ระกอบการสามารถดาํเนินกิจการไดค้ล่องตวัมากกวา่นี/  
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ลักษณะทัKวไปของตวัอย่าง 
 

`. ตารางทีK ` แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามภูมภิาค 
ภูมภิาค จาํนวน ร้อยละ 

ภาคกลาง 62 56.36 
ภาคเหนือ 6 5.46 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 10.00 
ภาคตะวนัออก 9 8.18 
ภาคใต ้ 14 12.73 
ไม่ระบุ 8 7.27 

รวม 110 100.00 
 

a. ตารางทีK a แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก จาํนวน ร้อยละ 

กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั%น 8 7.27 
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 14 12.73 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเครื%องจกัรกล 11 10.00 
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื%องใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 7 6.36 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา 27 24.55 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน 6 5.46 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุน 28 25.45 
ไม่ระบุ 9 8.18 

รวม 110 100.00 
 

b. ตารางทีK b แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามขนาดอุตสาหกรรม 
ขนาดอุตสาหกรรม จาํนวน ร้อยละ 

ขนาดเลก็ S (จาํนวนแรงงาน นอ้ยกวา่ 49 คน) 23 20.91 
ขนาดกลาง M (จาํนวนแรงงาน 50 – 199 คน) 26 23.64 
ขนาดใหญ่ L (จาํนวนแรงงานมากกวา่ 200 คน) 51 46.36 
ไม่ระบุ 10 9.09 

รวม 110 100.00 
                                


