
ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

 
 
 
 
 

 
   รายงานดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs  

   รายไตรมาส ปี 2557 
   ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 

 
   ไตรมาสที่ 3/2557 

 
    
 
 

   เสนอ 
 

   ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 
 

   โดย 
 

   คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
   วทิยาเขตศรีราชา 

 
กันยายน 2557 

 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

สารบาญ 

  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 1 

ส่วนน า  5 

1. ขัน้ตอนการจดัสร้างดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 5 
2. การค านวณและแปลความหมายคา่ดชันี 6 

บทวิเคราะห์ 6
 1. สถานการณ์ทัว่ไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ท่ีภาคกลาง 

  รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 3/2557 7 

 2. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                   
ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 3/2557 8 

 3. องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ ได้แก่ องค์ประกอบด้านยอดรับค าสัง่ซือ้สินค้า  
 ปริมาณการผลิต สินค้าคงคลงั ต้นทนุการประกอบการ ก าไรสทุธิ และการจ้างงาน                                        
ไตรมาสท่ี 3/2557 10 

  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME รายสาขาอตุสาหกรรม 13 

   สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม   13 

   สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ยางและผลิตภณัฑ์พลาสตกิ   14 

   สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี   16 

   สาขาการผลิตโลหะขัน้มลูฐาน  18 

   สาขาการผลิตยานยนต์ รถพว่งและรถก่ึงรถพว่ง  19 

   สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 21 

   สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  22 

   สาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน  24 

   สาขาการผลิตสิ่งทอสิ่งถกั  26 

   สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ  27 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

สารบาญ (ต่อ) 

  หน้า 

 4. ความเช่ือมัน่ภาคการผลิตตอ่ภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง 
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก                                               

(ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) 29 

 5. ดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามตลาดหลกั:          
  ตลาดภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศ  30 
   กลุม่ท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ 31 
   กลุม่ท่ีเน้นตลาดตา่งประเทศ 32 

 6. องค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดยอ่มในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  
  ประจ าไตรมาสท่ี 3/2557  34 

7. ความคดิเห็นเพิ่มเตมิของผู้ประกอบการ 38 

ภาคผนวก  39 

  สรุปจ านวนตวัอยา่งในการค านวณดชันี 39 
 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

สารบาญตาราง 

  หน้า 

ตารางท่ี 1 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภมูิภาค ภาคกลาง                                    
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557                                               
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามกลุม่อตุสาหกรรม      9 

ตารางท่ี 2  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก                                  
(ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 12 

ตารางท่ี 3 องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                               
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม                                                    
ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า     14 

ตารางท่ี 4  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                            
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ยาง                                       
และผลิตภณัฑ์พลาสตกิ ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  15 

ตารางท่ี 5  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                                        
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี                                                          
ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า     17 

ตารางท่ี 6  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                               
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอตุสาหกรรมการผลิตโลหะขัน้มลูฐาน                                              
ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า     19 

ตารางท่ี 7  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                           
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอตุสาหกรรมการการผลิต                                  
ยานยนต์ รถพว่งและรถกึ่งรถพว่ง ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์                                                      
3 เดือนข้างหน้า          20 

ตารางท่ี 8  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                              
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอตุสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์                              
ท่ีท าจากโลหะประดษิฐ์ ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  22 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

สารบาญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 

ตารางท่ี 9  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                      
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  สาขาอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัร                          
และอปุกรณ์ ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า   23 

ตารางท่ี 10  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                      
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือน                         
และการผลิตซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์                              
3 เดือนข้างหน้า          25 

ตารางท่ี 11  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                        
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  สาขาอตุสาหกรรมการผลิตสิ่งทอสิ่งถกั                          
ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า     27 

ตารางท่ี 12  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง                    
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  สาขาอตุสาหกรรมการผลิตกระดาษ                          
และผลิตภณัฑ์จากกระดาษ ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  28 

ตารางท่ี 13  ดชันีความเช่ือมัน่ตอ่ภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจ ในพืน้ท่ีภาคกลาง                              
รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557                     
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า       30 

ตารางท่ี 14 ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก                                          
(ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามตลาดหลกัไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557                                            
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า        30 

ตารางท่ี 15 ดชันีความเช่ือมัน่รายสาขาอตุสาหกรรม ของผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ                        
ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                                        
ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า    32 

ตารางท่ี 16 ดชันีความเช่ือมัน่รายสาขาอตุสาหกรรม ของผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดตา่งประเทศ                    
ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                                             
ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า    33 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 

สารบาญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 

ตารางท่ี 17 องค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิต                                             
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ภาพท่ี 2 SMSI ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                 
ไตรมาสท่ี 1/2556-3/2557 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามตลาดหลกั 1 

ภาพท่ี 3 องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ประจ าภมูิภาค                             
ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 1/2556-3/2557                                     
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 3 

ภาพท่ี 4  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของ SMEs  
 ไตรมาสท่ี 3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 4 

ภาพท่ี 5 SMSI พืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                           
ไตรมาสท่ี 1/2556-3/2557 และคาดการณ์คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 8 

ภาพท่ี 6 SMSI พืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                          
จ าแนกตามสาขาอตุสาหกรรม ไตรมาสท่ี 3/2557 และคาดการณ์ 
 3 เดือนข้างหน้า                                           10 

ภาพท่ี 7 SMSI ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                 
ไตรมาสท่ี 1/2556-3/2557 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามตลาดหลกั 31 

 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ ประกอบการภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMSI) 
ประจ าภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าเท่ากับ 
53.59 ซึ่งหมายถึงอยู่ในสภาพท่ีค่อนข้างดี  โดยมีการปรับเพิ่มขึน้ของดชันีจากไตรมาสท่ี 2/2557 ซึ่งมีค่า
เป็น 43.17  เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีความชดัเจน   ทัง้นี ้ดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาค
การผลิตท่ีเน้นตลาดในประเทศ และเน้นตลาดต่างประเทศ มีการปรับตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน  โดยใน
ไตรมาสท่ี 3/2557 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตท่ีเน้นตลาดในประเทศมีการปรับตวัจากไตร
มาสก่อนค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับดัชนีความเช่ือมั่นผู้ ประกอบการภาคการผลิตท่ีเน้นของตลาด
ต่างประเทศ  และมีค่าสูงกว่าดชันีความเช่ือมั่นตลาดต่างประเทศเล็กน้อย  โดยดชันีคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าของผู้ประกอบการภาคการผลิตในทัง้ 2 ตลาดมีการคาดการณ์ปรับลดลงจากไตรมาสท่ี 3/2557 
(ภาพท่ี 1 และ 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                ก.เน้นตลาดภายในประเทศ            ข. เน้นตลาดตา่งประเทศ 

ภาพท่ี 2 SMSI ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                  
              ไตรมาสที ่1/2556-3/2557 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามตลาดหลกั 

ภาพท่ี 1 SMSI ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวม  
              ภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                  
              ไตรมาสที ่1/2556-3/2557 และดชัน ี
              คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
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อตุสาหกรรมสิ่งทอสิ่งถกัมีดชันีความเช่ือมัน่ท่ีสงูท่ีสดุ คือ 57.21  ทัง้นีเ้ป็นเพราะภาพรวมการค้าสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยมีการส่งออก 4,437.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.04 (สถาบนัพัฒนา
อตุสาหกรรมสิ่งทอ, กนัยายน 2557)  รองลงมาคือ สาขาอตุสาหกรรมการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
คือ  54.95 จากมูลค่าการส่งออกและการน าเข้าท่ีเพิ่มขึน้ อีกทัง้ภายในประเทศมีความต้องการใช้ปุ๋ ยและ
เคมีภณัฑ์เพ่ือการเพาะปลกูเพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีการขายตวัของลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (ส านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กนัยายน 2557)  และสาขาอตุสาหกรรมท่ีมีดชันีความเช่ือมัน่ท่ีน้อยท่ีสดุคือ สาขา
การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ มีดัชนีท่ีเพิ่มขึน้กว่าไตรมาสก่อนจาก 42.36 เป็น 50.35 
(เพิ่มขึน้ 7.99) ทัง้นีเ้พราะผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศคล่ีคลาย  และมีทิศทางชดัเจนขึน้ 
กระตุ้นการอปุโภคและบริโภคภายในส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองมีความต้องการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ
สินค้าเพิ่มขึน้ และเพ่ือรองรับการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรป และตลาดส าคญัในภูมิภาคเอเชียท่ีขยายตวั 
ประกอบกบัเป็นช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2014 ซึ่งมีการผลิตไปรษณียบตัรทายผลฟุตบอล และจดัท าของท่ี
ระลกึเพิ่มขึน้ (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, กนัยายน 2557) 

  องค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME โดยรวมของทุกสาขาการผลิตมี
ค่าเกินกว่า 50 ซึ่งหมายถึงอยู่ในสภาวการณ์ในเกณฑ์ท่ีดี ได้แก่ปริมาณการผลิต ต้นทุนการประกอบการ  
สินค้าคงคลงั ก าไรสทุธิ และการจ้างงาน   สว่นยอดรับค าสัง่ซือ้รวมและต้นทนุการประกอบการ มีคา่ต ่ากว่า 
50 หมายถึงอยู่ในสภาวการณ์ในเกณฑ์ท่ีไม่ดีนัก     องค์ประกอบท่ีมีค่าเพิ่มขึน้ ได้แก่ ปริมาณการผลิต 
(เพิ่มขึน้ 14.71)  สินค้าคงคลงั (เพิ่มขึน้ 12.28)  ก าไรสทุธิ (เพิ่มขึน้ 4.23)  และการจ้างงานซึ่งมีการเพิ่มขึน้
อย่างมากกลบัสู่สภาวะใกล้เคียงกับก่อนหน้าไตรมาส 2/2557 (เพิ่มขึน้ 47.25)    ส่วนยอดรับค าสัง่ซือ้รวม 
และต้นทนุการประกอบการมีการปรับลดลง (ลดลง 3.01 และ 12.84 ตามล าดบั)  

การคาดการณ์ดชันีองค์ประกอบใน 3 เดือนข้างหน้า ส าหรับยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปริมาณการ
ผลิต สินค้าคงคลงัโดยรวม ก าไรสทุธิ และการจ้างงาน คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีคา่ลดลงซึง่หมายถึงอยู่
ในภาวะท่ีแย่ลง  ส่วนต้นทุนการประกอบการคาดการณ์ปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยซึ่งหมายถึงคาดการณ์ต้นทุน
การประกอบการจะมีการปรับตวัในทางท่ีดีขึน้ (ต้นทนุลดลง) 

 

 

 

 

 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
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ภาพท่ี 3  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันคีวามเช่ือมัน่ภาคการผลติของ SME ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวม       
              ภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสที ่1/2556-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

ก. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม               ข. ปริมาณการผลติ 

ค. สนิค้าคงคลงั                ง. ต้นทนุการประกอบการ 
 

จ. ก าไรสทุธิ                ฉ. การจ้างงาน 
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ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 4 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของ SME ในภาคการผลิต ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ในไตรมาสท่ี 3/2557  ท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่าปัจจยัอ่ืนได้แก่ คือ ราคา
น า้มัน  และต้นทุนสินค้า/ค่าแรงงาน  เช่น เดียวกันกับไตรมาสก่อนๆ ท่ีผ่านมานับแต่ ปี  2556  ซึ่ง
ผู้ประกอบการเห็นว่าส่งผลต่อการด าเนินงานในระดบัมาก   ส าหรับมาตรการรัฐ การเมือง การแข่งขันใน
ตลาด เศรษฐกิจภายในประเทศ การหดตัวของความต้องการสินค้า   คุณภาพสาธารณูปโภค  สภาวะ
เศรษฐกิจโลก อตัราดอกเบีย้เงินกู้  และอตัราแลกเปล่ียนสง่ผลกระทบตอ่กิจการในระดบัปานกลาง     

 

ภาพท่ี 4  ปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงานของกิจการในภาคการ
ผลติของ SMEs ไตรมาสที ่3/2557 
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 
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ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ส่วนน า 

ดชันีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Manufacturing Sector 
Sentiment Index: SMSI) ซึ่งจดัท าขึน้โดยความร่วมมือระหว่าง ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
พฒันาทางด้านสถิติท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์แนวโน้มภาวการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคการผลิต
ส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ประกอบการ 

1.  ขัน้ตอนการจัดสร้างดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจ 

การส ารวจความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตท าขึน้เพ่ือรวบรวมข้อมลูจากสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และขนาดใหญ่ควบคู่ไปด้วย โดยสุ่มตวัอย่างจากผู้ประกอบการภาคการผลิต
ต่างๆ ในสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีรายได้สูงสุด 10 อันดับ  ใน 6 จังหวัดของในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร  จ านวน 600 
ตวัอยา่ง ประกอบด้วย ประเภทธุรกิจในแตล่ะสาขาอตุสาหกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งมีดงันี ้

1. การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. การผลิตผลิตภณัฑ์ยางและผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 
3. การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 
4. การผลิตโลหะขัน้มลูฐาน 
5. การผลิตยานยนต์ รถพว่งและรถก่ึงรถพว่ง 
6. การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดษิฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
7. การผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 
8. การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 
9. การผลิตสิ่งทอสิ่งถกั 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ 

จุดประสงค์ของการส ารวจความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของภาคการผลิต แบบสอบถามจึงถกูออกแบบให้กระชบัเข้าใจง่าย โดย
ครอบคลุมในประเด็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อธุรกิจในการประมวลผลดชันีความเช่ือมั่น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของธุรกิจ ด้าน (1) ก าไรสทุธิ (2) ปริมาณการผลิต (3) ต้นทนุการประกอบการ 
(4) การจ้างงาน (5) สินค้าคงคลัง และ (6) ยอดรับค าสั่งซือ้สินค้า และความคิดเห็นท่ีมีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม และเศรษฐกิจในสาขาธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทัง้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ภาวะดีขึน้และ
แยล่งในธุรกิจ ซึง่ความคดิเห็นเหลา่นีจ้ะถกูน าไปประกอบการวิเคราะห์ผลของดชันีความเช่ือมัน่ 
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2.  การค านวณและแปลความหมายค่าดัชนี 

ผลการส ารวจจดัท าเป็นดชันี 2 ชดุคือ (1) ดชันีเดือนปัจจุบนั และ (2) ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 
คา่ดชันีค านวณจากคะแนนท่ีให้ในแต่ละค าตอบ โดยให้คะแนนสงูสดุเท่ากับ 1.0 ส าหรับค าตอบ “สูงขึน้/ ดีขึน้/ 
เพิ่มขึน้” และให้คะแนน 0.5 และ 0 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และ “แย่ลง/ลดลง” ตามล าดับ การแปล
ความหมายท่ีได้ คา่ดชันีท่ีได้อาจมีคา่ ต ่ากวา่ 50, 50 หรือ สงูกวา่ 50 ถ้า 

SMSI < 50 แสดงว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ด้านนัน้ๆ จะมีสภาพแยล่งหรืออยูใ่นระดบัท่ีไมดี่ 

SMSI = 50 แสดงว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ด้านนัน้ๆ จะไมมี่การเปล่ียนแปลง หรืออยูใ่นสภาพทรงตวั 

SMSI > 50 แสดงว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตมีความ
เช่ือมัน่วา่ภาวะการณ์ด้านนัน้ๆ จะมีสภาพดีขึน้หรืออยูใ่นระดบัท่ีดี 
การค านวณและแปลความหมายด้านต้นทนุนัน้ ด าเนินการให้คะแนนแบบผกผนั คือ ให้คะแนนเทา่กบั 1.0 ส าหรับค าตอบ 
“ลดลง” ให้คะแนน 0.5 และ 0 ส าหรับค าตอบ “คงเดิม” และ “สงูขึน้” ตามล าดบั 
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บทวิเคราะห์ 

1.  สถานการณ์ทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ที่ภาคกลางรวมภาคตะวันออก 
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ในไตรมาสที่ 3/2557  

 เศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2557 เร่ิมมีสญัญาณปรับตวัไปในทิศทางท่ีดีขึน้จากเดือน
ก่อนหน้า ในส่วนของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน โดยมีการปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองของความ
เช่ือมั่นของผู้ บริโภคและภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนยังคงหดตัว 
สะท้อนจาก ปริมาณการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ 7 เดือนแรกปี57  มีแนวโน้มชะลอลงเน่ืองจากฐานสงู
ในปีก่อนหน้า  (ส านกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ, กนัยายน 2557) 

การส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2557 มีการหดตวั โดยมีมูลค่าการส่งออก 18.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ หดตวัท่ีร้อยละ -0.9 ตอ่ปี อย่างไรก็ดี เม่ือน ามูลค่าส่งออกหกัสินค้าในหมวดทองค า พบว่า  ขยายตวั
อยู่ท่ีร้อยละ 0.8 ตอ่ปี ทัง้นี ้การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกปี 57 (มกราคม – กรกฎาคม 2557) หดตวัร้อยละ 
-0.4 ตอ่ปี โดยสินค้าส่งออกท่ียงัคงหดตวัในช่วง 7 เดือน ได้แก่ อตุสาหกรรมเกษตร แร่และเชือ้เพลิงท่ีหดตวั
ร้อยละ -6.0 และ -12.6 ตอ่ปี ตามล าดบั ส าหรับตลาดส่งออกท่ีส าคญัท่ียงัคงหดตวั ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น ฮอ่งกง 
เกาหลีใต้ และกลุ่มอาเซียน 9 หดตัวร้อยละ -4.0 -0.8 -2.0 -6.4 และ -2.9 ต่อปี ตามล าดับ (ส านักงาน
สง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ, กนัยายน 2557) 

การลงทุนภาคเอกชนมีสญัญาณปรับตวัดีขึน้จากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทนุในหมวดเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร ซึ่งสะท้อนได้จากปริมาณการน าเข้าสินค้าทนุขยายตวัได้ร้อยละ 5.5 ตอ่ปี อยา่งไรก็ตาม ปริมาณ
จ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ยงัคงหดตวัร้อยละ -21.5 ตอ่ปี และเมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า หลงัขจดัผลทาง
ฤดูกาลพบว่า หดตวัเช่นกันท่ีร้อยละ -2.1 ต่อเดือน ส าหรับการลงทุนในหมวดก่อสร้าง  สะท้อนจากภาษี
ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์พบว่า หดตวัร้อยละ -11.1 ต่อปี แต่เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังขจัดผลทาง
ฤดกูาลพบว่า ขยายตวัร้อยละ 5.0 ต่อเดือน ขณะท่ียอดขายปนูซิเมนต์หดตวัร้อยละ-0.4 ต่อปี อย่างไรก็ดี 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า หลังขจัดผลทางฤดูกาลพบว่า ขยายตัวร้อยละ 0.5 ต่อเดือน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลงั, กนัยายน 2557) 

ด้านเสถียรภาพในประเทศยงัคงอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีเสถียรภาพต่างประเทศยงัคงแข็งแกร่ง โดย
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูท่ี่ร้อยละ 2.2 ตอ่ปี ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า 
โดยอยู่ท่ีร้อยละ 1.0 ของก าลงัแรงงานรวม ส าหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศท่ีอยู่ในระดบัท่ีแข็งแกร่งนัน้ 
สะท้อนได้จากทุนส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงท่ี 169.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าหนี ้
ต่างประเทศระยะสัน้ ประมาณ 2.7 เท่า สามารถรองรับความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกได้ 
(ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั, กนัยายน 2557) 
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2. ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 
ประจ าภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสที่ 3/2557  

จากตารางท่ี 1ดชันีความเช่ือมัน่ผู้ประกอบการภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ประจ าภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ในไตรมาสท่ี 3/2557 ปรับเพิ่มขึน้
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 43.17 เป็น 53.59  (ภาพท่ี 5 และตารางท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 
   ดชันีความเช่ือมัน่ภาพรวมของไตรมาสท่ี 3/2557 เพิ่มขึน้กว่าไตรมาส 2/2557 จาก 43.17  เป็น 

53.59  (เพิ่มขึน้ 10.42) โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอสิ่งถักมีดชันีความเช่ือมัน่ท่ีสูงท่ีสุด  คือ 57.21  
ทัง้นีเ้ป็นเพราะภาพรวมการค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยมีการส่งออก  4,437.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.04 (สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ, กนัยายน 2557)  รองลงมาคือ สาขาอตุสาหกรรม
การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี คือ  54.95 ทัง้นีเ้พราะมีมลูคา่การส่งออกและการน าเข้าท่ีเพิ่มขึน้  อีก
ทัง้ภายในประเทศมีความต้องการใช้ปุ๋ ยและเคมีภัณฑ์เพ่ือการเพาะปลูกเพิ่มขึน้  ประกอบกบัมีการขายตวั
ของลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนแนวโน้มคร่ึงปีหลังคาดว่าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จะยังสามารถ
ส่งออกไปยัง กลุ่มประเทศอาเซียนได้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งการส่งออกยงัคงขยายตวัได้ดีและคาดว่าจะมีความต้องการน าเข้าเคมีภณัฑ์จากไทยเพิ่มขึน้ 
(ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, กนัยายน 2557)  และสาขาอตุสาหกรรมท่ีมีดชันีความเช่ือมัน่ท่ีน้อยท่ีสดุ
คือ สาขาอตุาสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ มีดชันีท่ีเพิ่มขึน้กว่าไตรมาสก่อนจาก 
42.36 เป็น 50.35 (เพิ่มขึน้ 7.99) ทัง้นีเ้พราะผลมาจากสถานการณ์ทางการเมือง ในประเทศคล่ีคลาย และมี
ทิศทางชดัเจนขึน้ กระตุ้นการอปุโภคและบริโภคภายในส่งผลให้อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองมีความต้องการบรรจุ
ภัณฑ์และหีบห่อสินค้าเพิ่มขึน้ และเพ่ือรองรับการส่งออกไปยงัสหภาพยุโรป และตลาดส าคญัในภูมิภาค

ภาพท่ี 5  SMSI  พืน้ท่ีภาคกลางรวม
ภาคตะวนัออก (ไมร่วม
กรุงเทพมหานคร) ไตรมาสที ่
1/2556-3/2557  และคาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้า 
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เอเชียท่ีขยายตวั ประกอบกบัเป็นชว่งเทศกาลฟุตบอลโลก 2014 ซึง่มีการผลิตไปรษณียบตัรทายผลฟุตบอล 
และจดัท าของท่ีระลกึเพิ่มขึน้ (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม,  กนัยายน 2557) 

 

ตารางท่ี 1 ดชันีความเช่ือมั่นผู้ ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ประจ าภูมิภาค ภาคกลางรวมภาค
ตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้า จ าแนกตามกลุม่อตุสาหกรรม 

 

แนวโน้มคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของไตรมาส 4/2557 ทุกสาขาอตุสาหกรรมมีการคาดการณ์ท่ี
ลดลงจาก 53.59 เหลือ 42.68  (ลดลง 10.91) ทัง้นีเ้ป็นเพราะมีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของก าไรท่ี

ดชันีรวมภาคการผลิต  
รายสาขาอตุสาหกรรม 

 ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ปัจจบุนั 50.56 43.15 54.54  

คาดการณ์ 55.00 51.20 48.98 43.24 

2. การผลิตผลิตภณัฑ์ยางและผลิตภณัฑ์พลาสตกิ ปัจจบุนั 52.82 42.14 52.58  

คาดการณ์ 54.69 50.35 45.19 40.14 

3. การผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี ปัจจบุนั 52.99 41.67 54.95  

คาดการณ์ 56.90 52.47 43.75 41.15 

4. การผลิตโลหะขัน้มลูฐาน ปัจจบุนั 52.94 45.83 51.72  

คาดการณ์ 57.35 48.77 43.38 37.25 

5. การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึง่รถพ่วง ปัจจบุนั 57.18 45.98 53.45  

คาดการณ์ 61.49 54.31 45.98 45.40 

6. การผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดษิฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ 

ปัจจบุนั 53.52 43.46 53.23  

คาดการณ์ 54.67 52.66 45.19 44.97 

7. การผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ซึง่มิได้จดัประเภทในท่ีอ่ืน ปัจจบุนั 52.93 41.22 53.28  

คาดการณ์ 55.85 52.30 44.15 43.00 

8. การผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซึง่มิได้จดัประเภทในท่ีอ่ืน ปัจจบุนั 51.49 45.24 53.27  

คาดการณ์ 53.72 50.15 46.28 44.05 

9. การผลิตสิ่งทอสิ่งถกั ปัจจบุนั 51.35 44.59 57.21  

คาดการณ์ 57.21 52.25 43.69 40.54 
10. การผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ ปัจจบุนั 50.00 42.36 50.35  

คาดการณ์ 55.21 46.88 43.75 44.44 
รวม ปัจจบุนั 52.55 43.17 53.59  

คาดการณ์ 55.69 51.49 45.33 42.68 
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ลดลงเหลือ 35.28  และยอดรับค าสัง่ซือ้รวมลดลงเหลือ 30.98 ซึ่งผู้ประกอบการไมม่ัน่ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
ของตนเองโดยจะเห็นว่ามีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงจาก 56.26 เหลือ 40.00 (ลดลง 16.26) 
โดยผู้ประกอบการยงัมีความกังวลเก่ียวกับการแข่งขนัในตลาด  เศรษฐกิจในประเทศ  และการหดตวัของ
ความต้องการอยู่ จะเห็นได้จากการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปัจจัยท่ีมีผลต่อกิจการเก่ียวกับการ
แข่งขันในตลาดท่ีอยู่ในระดับ 2.12   เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในระดับ 2.07 โดยผู้ ประกอบการมีการ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของดชันีความเช่ือมัน่ของภาวะเศรษฐกิจประเทศลดลงจาก 57.24 ลดลงเหลือ 
40.49   และการหดตวัของความต้องการอยู่ในระดบั 2.06  อีกทัง้ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกหลายประการท่ีส่งผลตอ่
การคาดการณ์ของผู้ ประกอบการ คือ  หนีค้รัวเรือนท่ีอยู่ในอัตราท่ีสูง   อัตราการใช้ก าลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัต ่าท่ี 59.2%   ผลกระทบจากการแตกของเศรษฐกิจฟองสบู่จีน  และผลจาก
การเพิ่มภาษีการค้าของญ่ีปุ่ นในเดือนเมษายนท าให้การบริโภคของญ่ีปุ่ นชะลอลง สง่ผลให้ทัง้สองประเทศมี
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงท าให้การสง่ออกของไทยชะลอตวัเชน่เดียวกนั(หนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, กนัยายน 
2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือม่ัน ได้แก่ องค์ประกอบด้านยอดรับค าส่ังซือ้สินค้า 
ปริมาณการผลิต สินค้าคงคลัง  ต้นทุนการประกอบการ ก าไรสุทธิ และการจ้างงาน ไตรมาสที่ 3/2557 

  องค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมั่น ภาคการผลิตของ SME โดยรวมของทุกสาขาการผลิต 
เป็นดงันี ้(ตารางท่ี 2) 

ภาพท่ี 6   SMSI พืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามสาขาอตุสาหกรรม 
ไตรมาสที ่3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 
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ยอดรับค าส่ังซือ้โดยรวม ในไตรมาสที่  3/2557 ยอดค าสั่งซือ้โดยรวม เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 ลดลงจาก 48.21 เหลือ45.20 (ลดลง 3.01)   ยอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก
ไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 47.64 เหลือ45.77 (ลดลง 1.87)  และยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ มีคา่ดชันีเพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 43.08 เป็น 43.71(เพิ่มขึน้ 0.63)  ส าหรับยอดรับค าสั่งซือ้โดยรวม
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 45.20 เหลือ 30.98 (ลดลง 14.20) 
ทัง้นีเ้พราะผู้ประกอบการยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัการแขง่ขนัในตลาด  เศรษฐกิจในประเทศ  และการหดตวั
ของความต้องการอยู่ จะเห็นได้จากการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปัจจยัท่ีมีผลตอ่กิจการเก่ียวกบัการ
แข่งขันในตลาดท่ีอยู่ในระดับ 2.12   เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในระดับ 2.07 โดยผู้ ประกอบการมีการ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของดชันีความเช่ือมัน่ของภาวะเศรษฐกิจประเทศลดลงจาก 57.24 ลดลงเหลือ 
40.49   และการหดตวัของความต้องการอยูใ่นระดบั 2.06   

 ปริมาณการผลิตโดยรวม ในไตรมาสที่ 3/2557 ปริมาณการผลิตโดยรวมเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 
2/2557 เพิ่มขึน้จาก47.97 เป็น 62.68 (เพิ่มขึน้ 14.71) โดยคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณ
การผลิตโดยรวมของทุกสาขาการผลิต ดชันีความเช่ือมัน่ยงัคงลดลง จาก 62.68 เหลือ 45.61 (คาดการณ์
ลดลง 17.10) ทัง้นีเ้พราะผู้ประกอบการมีการคาดการณ์ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลง
ร้อยละ 14.20 

สินค้าคงคลังโดยรวมในไตรมาสที่ 3/2557 คา่ดชันีสินค้าคงคลงัเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2557 
เพิ่มขึน้จาก 44.55 เหลือ 56.83 (เพิ่มขึน้ 12.28) และดชันีความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของ
สินค้าคงคลังโดยรวมของทุกสาขาการผลิตมีการคาดการณ์ท่ีลดลง จาก 56.83 เหลือ42.44 (คาดการณ์ 
ลดลง 14.40) ทัง้นีเ้พราะเป็นผลมาจากการคาดการณ์ปริมาณการผลิตท่ีลดลงร้อยละ 17.10 

ต้นทุนการประกอบการโดยรวมในไตรมาสที่ 3/2557 ดชันีต้นทนุการประกอบการเม่ือเทียบกบั
ไตรมาสท่ี 2/2557 ลดลงจาก 60.89 เหลือ 48.05 (ลดลง 12.80) และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าเพิ่มขึน้จาก 48.05 เป็น 61.63 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 13.58) ทัง้นีเ้พราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยงัมี
ความกงัวลเก่ียวกบัต้นทนุประกอบการอยู่ในระดบัมากอยูน่ัน่คือ 2.25 

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 3/2557 คา่ดชันีก าไรสทุธิเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 เพิ่มขึน้จาก 50.08 
เป็น 54.31 (เพิ่มขึน้ 4.23) ส าหรับค่าดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 54.31 เหลือ 
35.28 (ลดลง 19.00) ทัง้นีเ้พราะผู้ ประกอบการมีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของยอดรับค าสั่งซือ้
โดยรวม ปริมาณการผลิต สินค้าคงเหลือท่ีลดลง อีกทัง้ผู้ประกอบการยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัต้นทนุสินค้า 
และราคาน า้มนัท่ีผนัผวน จะเห็นได้จากการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของคา่ดชันีของปัจจยัยงัอยูใ่นระดบั
มากนัน่คือ 2.26 และ 2.25 ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 2  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วม
กรุงเทพมหานคร)ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

องค์ประกอบดัชนี  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 52.20 48.21 45.20  
คาดการณ์ 48.70 49.02 40.08 30.98 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 51.87 47.64 45.77  

คาดการณ์ 48.13 48.86 54.07 30.98 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 54.29 43.08 43.71  

คาดการณ์ 57.14 54.43 40.56 32.08 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 51.38 47.97 62.68  

คาดการณ์ 49.19 51.54 38.70 45.61 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 51.87 44.55 56.83  

คาดการณ์ 53.25 52.36 43.66 42.44 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 48.21 60.89 48.05  

คาดการณ์ 71.22 46.91 60.98 61.63 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 54.31 50.08 54.31  

คาดการณ์ 54.47 53.25 43.41 35.28 

6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 57.32 7.32 54.47  

คาดการณ์ 57.32 55.85 45.12 40.16 
 

การจ้างงาน ในไตรมาสที่  3/2557 ค่าดชันีการจ้างงานเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 เพิ่มขึน้
อย่างมากจาก 7.32 เป็น 54.47 (เพิ่มขึน้ 47.15) ทัง้นีเ้พราะผลประกอบการของกิจการส่วนใหญ่ในไตรมาส
นีส้งูขึน้ จะเห็นได้จากก าไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้กว่าไตรมาสก่อนจาก 50.08 เป็น 54.31 (เพิ่มขึน้ 4.23) ซึ่งเป็นผล
มาจากต้นทุนประกอบการท่ีลดลงจาก 60.89 ลดลงเหลือ 48.05 (ลดลง 12.80) อีกทัง้ผลมาจาก
สถานการณ์ทางการเมือง ในประเทศคล่ีคลาย และมีทิศทางชัดเจนขึน้  กระตุ้นการอุปโภคและบริโภค
ภายในท่ีเพิ่มขึน้สง่ผลให้มีการจ้างงานท่ีสงูขึน้ตามมา อีกทัง้การสง่ออกเร่ิมกลบัมาขยายตวัเล็กน้อยจากการ
ฟืน้ตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกั นัน้คือเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2557 มลูคา่การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.50 และมูลคา่การน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.63 (สภาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กันยายน 2557) ส าหรับดชันี
ความเช่ือมัน่การคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของการจ้างงานมีการคาดการณ์ท่ีลดลงจาก 54.47 ลดลงเหลือ 
40.16 (คาดการณ์ลดลง 14.30) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของยอดรับค าสัง่ซือ้ทัง้
ในประเทศท่ีลดลงจาก 45.20 คาดการณ์ลดลงเหลือ 30.98  (คาดการณ์ลดลง 14.20) จงึจ าเป็นท่ีจะต้องมี
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การจ้างงานท่ีลดลง อีกทัง้ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเก่ียวกับต้นทุนสินค้าท่ีอาจสูงขึน้จะเห็นได้จาก
ระดบัของดชันีความเช่ือมัน่ยงัอยูใ่นระดบัมาก 
 

องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของ SME รายสาขาอุตสาหกรรม 

สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม   

สรุปองค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ดงัแสดงในตารางท่ี 3 สรุปดงันี ้

ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2557 จาก 50.00 
เหลือ 46.67 (ลดลง 3.33) โดยท่ียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก 50.00 เหลือ 46.11 
(ลดลง 3.89) และยอดรับค าสัง่ซือ้ต่างประเทศมีค่าลดลงจากไตรมาสก่อนเช่นกนัจาก 43.48 เหลือ 32.35 
(ลดลง 11.13)  ส าหรับค่าดชันียอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีค่าลดลงเม่ือเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 46.67 เหลือ 33.89 (คาดการณ์ลดลง 12.78) ทัง้นี  ้ค่าดัชนียอดรับค าสั่งซือ้
ภายในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 46.11เหลือ 32.78 (คาดการณ์ลดลง 13.33)  และ
ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีทรงตวัเทา่กบั 32.35 

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 47.78 เป็น 62.78 (เพิ่มขึน้ 15.00) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 62.78 เหลือ 43.89 (คาดการณ์ลดลง 18.89)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก41.11 เป็น 59.44 (เพิ่มขึน้ 18.33) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 59.44 เหลือ 45.00 (คาดการณ์ลดลง 14.44)  

 ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
60.00 เหลือ 52.78 (ลดลง 7.22) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่
ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 52.78 เหลือ 51.67 (คาดการณ์ลดลง 1.11)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 53.33 เหลือ 
51.11 (ลดลง 2.22) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมั่นลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 51.11 เหลือ 42.22 (คาดการณ์ลดลง 8.89)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 6.67 เป็น 
54.44 (เพิ่มขึน้ 47.77) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
54.44 เหลือ 42.78 (คาดการณ์ลดลง 11.66)  
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ตารางท่ี 3  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ

เคร่ืองดื่ม ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า  

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 48.89 50.00 46.67  
คาดการณ์ 47.22 50.00 48.89 33.89 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 47.22 50.00 46.11  

คาดการณ์ 45.56 48.89 56.67 32.78 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 48.53 43.48 32.35  

คาดการณ์ 55.71 50.00 41.30 32.35 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 47.22 47.78 62.78  

คาดการณ์ 46.11 50.00 46.67 43.89 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 50.56 41.11 59.44  

คาดการณ์ 55.56 52.78 49.44 45.00 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 47.78 60.00 52.78  

คาดการณ์ 74.44 47.78 55.00 51.67 
5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 49.44 53.33 51.11  

คาดการณ์ 46.67 48.89 48.33 42.22 
6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 59.44 6.67 54.44  

คาดการณ์ 60.00 57.78 45.56 42.78 

สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสตกิ   

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ยางและผลิตภณัฑ์พลาสตกิ ดงัแสดงในตารางท่ี 4 สรุปได้ดงันี ้

ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2557 จาก 50.70 
เหลือ 47.89 (ลดลง 2.81) โดยท่ียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก 50.00 เหลือ 48.59 
(ลดลง 1.41) และยอดรับค าสัง่ซือ้ต่างประเทศมีค่าลดลงจากไตรมาสก่อนเช่นกนัจาก 47.50 เหลือ 41.67 
(ลดลง 5.83)  ส าหรับค่าดชันียอดรับค าสั่งซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีค่าลดลงเม่ือเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 47.89 เหลือ 24.65 (คาดการณ์ลดลง 23.24) ทัง้นีค้่าดัชนียอดรับค าสั่งซือ้
ภายในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 48.59 เหลือ 23.94 (คาดการณ์ลดลง 24.65)  และ
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ยอดรับค าสั่งซือ้ต่างประเทศมีค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงจาก 41.67 เหลือ 25.00 
(คาดการณ์ลดลง 16.67)   

ตารางท่ี 4  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและ

ผลิตภัณฑ์พลาสตกิ ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 51.41 50.70 47.89  
คาดการณ์ 47.18 46.48 40.85 24.65 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 51.41 50.00 48.59  

คาดการณ์ 47.18 47.18 53.52 23.94 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 50.00 47.50 41.67  

คาดการณ์ 50.00 44.64 45.00 25.00 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 49.30 50.00 57.75  

คาดการณ์ 45.07 45.77 40.14 38.73 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 53.52 42.96 53.52  

คาดการณ์ 54.93 52.82 40.85 35.92 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 47.18 58.45 50.70  

คาดการณ์ 63.38 45.77 61.97 74.65 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 54.23 46.48 52.82  

คาดการณ์ 57.04 53.52 42.25 30.99 

6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 61.27 4.23 52.82  

คาดการณ์ 60.56 57.75 45.07 35.92 
  

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 50.00 เป็น 57.75 (เพิ่มขึน้ 7.75) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 57.75 เหลือ 38.73 (คาดการณ์ลดลง 19.02)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก42.96 เป็น 53.52 (เพิ่มขึน้ 10.56) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 53.52 เหลือ 35.92 (คาดการณ์ลดลง 17.60)  
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 ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
58.45 เหลือ 50.70 (ลดลง 7.75) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่
เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 50.70 เป็น 74.65 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 23.95)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 46.48 เป็น 
52.82 (เพิ่มขึน้ 6.34) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 52.82 เหลือ 30.99 (คาดการณ์ลดลง 21.83)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 4.23 เป็น 
52.82 (เพิ่มขึน้48.59) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
52.82 เหลือ 35.92 (คาดการณ์ลดลง16.90)  

สาขาการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี   

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี ดงัตารางท่ี 5 สรุปได้ดงันี ้

 ยอดรับค าสั่งซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 จาก 
46.09 เป็น 50.00 (เพิ่มขึน้ 3.91) โดยท่ียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 46.09 เป็น 
51.56 (เพิ่มขึน้5.47) และยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนเช่นกันจาก 33.93 เป็น 
40.91 (เพิ่มขึน้ 6.98)  ส าหรับค่าดชันียอดรับค าสั่งซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีค่าลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 50.00 เหลือ 29.69 (คาดการณ์ลดลง 20.30) ทัง้นี ้คา่ดชันียอดรับค าสัง่ซือ้
ภายในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 51.56 เหลือ 29.69 (คาดการณ์ลดลง 21.90)  และ
ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 40.91 เหลือ 20.45 (คาดการณ์
ลดลง 20.50) 

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 47.66 เป็น 65.63 (เพิ่มขึน้ 18.00) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 65.63 เหลือ 46.88 (คาดการณ์ลดลง 18.80)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก 41.41 เป็น 60.94 (เพิ่มขึน้ 19.50) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกับไตร
มาสท่ี 3/2557 จาก 60.94 เหลือ 43.75 (คาดการณ์ลดลง 17.20)  



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ตารางท่ี 5 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

เคมี ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 55.47 46.09 50.00  
คาดการณ์ 52.34 53.91 39.84 29.69 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 55.47 46.09 51.56  
คาดการณ์ 51.56 53.13 52.34 29.69 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 58.33 33.93 40.91  

คาดการณ์ 63.33 62.07 48.21 20.45 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 50.78 47.66 65.63  

คาดการณ์ 50.78 52.34 39.06 46.88 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 49.22 41.41 60.94  

คาดการณ์ 52.34 50.78 39.84 43.75 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 50.78 61.72 43.75  

คาดการณ์ 73.44 49.22 62.50 60.16 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 51.56 46.88 56.25  

คาดการณ์ 53.91 50.78 41.41 29.69 
6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 60.16 6.25 53.13  

คาดการณ์ 58.59 57.81 39.84 36.72 
 

ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
61.72 เหลือ 43.75 (ลดลง 18.00) และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ ประกอบการมีดัชนีความ
เช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 43.75 เป็น 60.16 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 16.41)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 46.88 เป็น  
56.25 (เพิ่มขึน้ 9.37) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 56.25 เหลือ 29.69 (คาดการณ์ลดลง 26.60)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 6.25 เป็น 
53.13 (เพิ่มขึน้ 46.90) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
53.13 เหลือ 36.72 (คาดการณ์ลดลง16.40)  

 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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สาขาการผลิตโลหะขัน้มูลฐาน  

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตโลหะขัน้มลูฐาน ดงัตารางท่ี 6 รายละเอียดดงันี ้

 ยอดรับค าสั่งซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 จาก 
52.94 เหลือ 50.00 (ลดลง 2.94) โดยท่ียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก 54.41 เหลือ 
50.00 (ลดลง 4.41) และยอดรับค าสัง่ซือ้ต่างประเทศมีค่าลดลงจากไตรมาสก่อนเช่นกันจาก 53.85 เหลือ 
40.00 (ลดลง 13.85)  ส าหรับค่าดชันียอดรับค าสั่งซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีค่าลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 50.00 เหลือ 23.53 (คาดการณ์ลดลง 26.47) ทัง้นี ้คา่ดชันียอดรับค าสัง่ซือ้
ภายในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 50.00 เหลือ 23.53 (คาดการณ์ลดลง 26.47)  และ
ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 40.00 เหลือ 20.00 (คาดการณ์
ลดลง 20.00) 

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 50.00 เป็น 60.29 (เพิ่มขึน้ 10.29) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 60.29 เหลือ 35.29 (คาดการณ์ลดลง 25.00)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก 44.12 เป็น 48.53 (เพิ่มขึน้ 4.41) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 48.53 เหลือ 33.82 (คาดการณ์ลดลง 14.71)  

 ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
60.29 เหลือ 52.94 (ลดลง 7.35) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่
เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 52.94 เป็น 73.53 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 20.59)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 58.82 เหลือ 
47.06 (ลดลง 11.79) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 47.06 เหลือ 23.53 (คาดการณ์ลดลง 23.53)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 1/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 8.82 เป็น 
51.47 (เพิ่มขึน้ 42.65) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
51.47 เหลือ 33.82 (คาดการณ์ลดลง 17.65)  

 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ตารางท่ี 6  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตโลหะขัน้มูลฐาน ไตรมาส
ท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 45.59 52.94 50.00  

คาดการณ์ 42.65 36.76 41.18 23.53 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 45.59 54.41 50.00  
คาดการณ์ 42.65 36.76 52.94 23.53 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 59.38 53.85 40.00  

คาดการณ์ 62.50 46.88 34.62 20.00 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 51.47 50.00 60.29  

คาดการณ์ 54.41 48.53 32.35 35.29 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 52.94 44.12 48.53  

คาดการณ์ 52.94 51.47 35.29 33.82 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 47.06 60.29 52.94  

คาดการณ์ 75.00 50.00 66.18 73.53 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 58.82 58.82 47.06  

คาดการณ์ 58.82 51.47 42.65 23.53 

6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 61.76 8.82 51.47  
คาดการณ์ 60.29 54.41 42.65 33.82 

 

 สาขาการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง  

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตยานยนต์ รถพว่งและรถก่ึงรถพว่ง แสดงดงัตารางท่ี 7 รายละเอียดดงันี ้

 ยอดรับค าสั่งซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 จาก 
50.00 เหลือ  44.83 (ลดลง 5.17) โดยท่ียอดรับค าสัง่ซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก 50.00 เหลือ 
44.83 (ลดลง 5.17) และยอดรับค าสัง่ซือ้ต่างประเทศมีค่าเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจาก 40.91 เป็น 56.25 
(เพิ่มขึน้ 15.34)  ส าหรับคา่ดชันียอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีคา่ลดลงเม่ือเทียบกบั
ไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 44.83 เหลือ 32.76 (คาดการณ์ลดลง 12.07) ทัง้นี  ้ค่าดัชนียอดรับค าสั่งซือ้
ภายในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 44.83 เหลือ 34.48 (คาดการณ์ลดลง 10.35)  และ
ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 56.25 เหลือ 43.75 (คาดการณ์
ลดลง 12.50)   



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 

 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา 20 

ตารางท่ี 7  องค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและ

รถกึ่งรถพ่วง ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 62.07 50.00 44.83  

คาดการณ์ 56.90 53.45 37.93 32.76 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 60.34 50.00 44.83  

คาดการณ์ 56.90 53.45 55.17 34.48 
   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 81.82 40.91 56.25  

คาดการณ์ 77.27 68.18 40.91 43.75 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 60.34 50.00 63.79  

คาดการณ์ 53.45 56.90 37.93 60.34 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 58.62 37.93 55.17  

คาดการณ์ 58.62 56.90 43.10 41.38 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 41.38 67.24 44.83  

คาดการณ์ 77.59 41.38 67.24 60.34 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 63.79 56.90 55.17  

คาดการณ์ 65.52 62.07 44.83 34.48 
6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 56.90 13.79 56.90  

คาดการณ์ 56.90 55.17 44.83 43.10 
 

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 50.00 เป็น 63.79 (เพิ่มขึน้ 13.79) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 63.79 เหลือ 60.34 (คาดการณ์ลดลง 3.45)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก 37.93 เป็น 55.17 (เพิ่มขึน้ 17.24) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกับไตร
มาสท่ี 3/2557 จาก 55.17 เหลือ 41.38 (คาดการณ์ลดลง 13.79)  

 ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
67.24 เหลือ 44.83 (ลดลง 22.41) และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ ประกอบการมีดัชนีความ
เช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 44.83 เป็น 60.34 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 15.51)    



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 56.90 เหลือ 
55.17 (ลดลง 1.73) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมั่นลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 55.17 เหลือ 34.48 (คาดการณ์ลดลง 20.69)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2557 มีคา่ดชันีเพิ่มขึน้จาก 13.79 เป็น 
59.90 (เพิ่มขึน้ 43.11) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
56.90 เหลือ 43.10 (คาดการณ์ลดลง 13.80)  

  สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดษิฐ์  

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะประดษิฐ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 8 สรุปได้ดงันี ้

ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2557 จาก 50.86
เหลือ  46.98 (ลดลง 3.88) โดยท่ียอดรับค าสัง่ซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก 48.71 เหลือ 46.55 
(ลดลง 2.16) และยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจาก 45.16 เป็น 52.17 (เพิ่มขึน้ 
7.01)  ส าหรับคา่ดชันียอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีคา่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 
3/2557 จาก 46.98 เหลือ 31.90 (คาดการณ์ลดลง 15.08) ทัง้นี ้ค่าดัชนียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 46.55 เหลือ 32.76 (คาดการณ์ลดลง 13.79)  และยอดรับค าสัง่ซือ้
ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 52.17 เหลือ 45.65 (คาดการณ์ลดลง 6.52)   

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 49.14 เป็น 60.34 (เพิ่มขึน้ 11.20) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 60.34 เหลือ 49.57 (คาดการณ์ลดลง10.77)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก45.69 เป็น 53.88 (เพิ่มขึน้ 8.19) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 
3/2557 จาก 53.88 เหลือ 45.26 (คาดการณ์ลดลง 8.62)  

ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
59.91 เหลือ 49.14 (ลดลง 10.77) และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ ประกอบการมีดัชนีความ
เช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 49.14 เป็น 62.50 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 13.36)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก50.00 เป็น
53.45 (เพิ่มขึน้ 3.45) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 53.45 เหลือ 37.50 (คาดการณ์ลดลง 15.95)    



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ตารางท่ี 8  องค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ

ประดษิฐ์ ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 51.29 50.86 46.98  
คาดการณ์ 46.12 48.28 40.52 31.90 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 51.29 48.71 46.55  
คาดการณ์ 47.41 50.00 53.02 32.76 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 56.94 45.16 52.17  

คาดการณ์ 56.94 58.11 45.16 45.65 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 55.17 49.14 60.34  

คาดการณ์ 52.16 55.17 38.36 49.57 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 52.16 45.69 53.88  

คาดการณ์ 50.43 51.72 38.79 45.26 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 50.43 59.91 49.14  

คาดการณ์ 68.97 49.14 61.64 62.50 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 56.47 50.00 53.45  
คาดการณ์ 55.60 56.03 45.26 37.50 

6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 55.60 5.17 55.60  
คาดการณ์ 54.74 55.60 46.55 43.10 

 

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2557 มีคา่ดชันีเพิ่มขึน้จาก 5.17 เป็น 
55.60 (เพิ่มขึน้ 50.43) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
55.60 เหลือ 43.10 (คาดการณ์ลดลง 12.50) 

สาขาการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์  

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 9 สรุปได้ดงันี ้



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ตารางท่ี 9  องค์ประกอบก าหนดคา่ดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 56.91 40.96 36.17  

คาดการณ์ 51.60 52.66 34.57 33.51 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 56.91 40.96 36.17  

คาดการณ์ 50.53 51.60 53.19 32.98 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 54.76 32.86 45.59  

คาดการณ์ 52.38 54.76 27.78 29.41 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 53.19 42.55 63.83  

คาดการณ์ 50.00 53.19 34.57 44.68 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 53.19 45.74 59.04  

คาดการณ์ 53.19 52.66 45.21 43.09 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 45.21 64.89 50.53  

คาดการณ์ 68.09 46.28 62.23 63.83 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 55.85 44.68 57.98  

คาดการณ์ 56.91 54.79 43.09 35.64 
6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 53.19 8.51 52.13  

คาดการณ์ 55.32 54.26 45.21 37.23 
 

ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 จาก40.96 
เหลือ 36.17 (ลดลง 4.79) โดยท่ียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก 40.96 เหลือ 36.17 
(ลดลง 4.79) และยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจาก 32.86 เป็น 45.59 (เพิ่มขึน้ 
12.73)  ส าหรับคา่ดชันียอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีคา่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 36.17 เหลือ 33.51 (คาดการณ์ลดลง 2.66) ทัง้นี ้ค่าดชันียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 36.17 เหลือ 32.98 (คาดการณ์ลดลง 3.19)  และยอดรับค าสัง่ซือ้
ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 45.59 เหลือ 29.41 (คาดการณ์ลดลง 16.18)   

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 42.55 เป็น 63.83 (เพิ่มขึน้ 21.28) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 63.83 เหลือ 44.68 (คาดการณ์ลดลง 19.15)   



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก 45.74 เป็น 59.04 (เพิ่มขึน้ 13.30) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกับไตร
มาสท่ี 3/2557 จาก 59.04 เหลือ 43.09 (คาดการณ์ลดลง 15.95)  

ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
64.84 เหลือ 50.53 (ลดลง 14.36) และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ ประกอบการมีดัชนีความ
เช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 50.53 เป็น 63.83 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 13.30)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 44.68 เป็น 
57.98 (เพิ่มขึน้ 13.30) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 57.98 เหลือ 35.64 (คาดการณ์ลดลง 22.34)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 1/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 8.51 เป็น 
52.13 (เพิ่มขึน้ 46.62) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
52.13 เหลือ 37.23 (คาดการณ์ลดลง 14.90)  

 สาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน  

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตเคร่ืองเรือนและการผลิตซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน ดงัแสดงในตารางท่ี 10 สรุป
ได้ดงันี ้

ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2557 จาก 50.00 
เหลือ  46.43 (ลดลง 3.57) โดยท่ียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 48.21เป็น 49.11 
(เพิ่มขึน้ 0.90) และยอดรับค าสั่งซือ้ต่างประเทศมีค่าเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนจาก 50.00 เป็น 53.85 
(เพิ่มขึน้ 3.85)  ส าหรับค่าดชันียอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีค่าลดลงเม่ือเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 46.43 เหลือ 30.36 (คาดการณ์ลดลง 16.07) ทัง้นี  ้ค่าดัชนียอดรับค าสั่งซือ้
ภายในประเทศคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 49.11 เหลือ 30.36 (คาดการณ์ลดลง 18.75)  และ
ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 53.85 เหลือ 34.62 (คาดการณ์
ลดลง 19.23)   

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 51.79 เป็น 62.50 (เพิ่มขึน้ 10.71) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 62.50 เหลือ 47.32 (คาดการณ์ลดลง 15.18)   



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ตารางท่ี 10  องค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองเรือนและการ
ผลิตซึ่ งมิได้จัดประเภทไว้ในที่ อ่ืน  ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์  3 เดือน
ข้างหน้า  

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 50.00 50.00 46.43  

คาดการณ์ 45.54 46.43 41.07 30.36 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 50.00 48.21 49.11  

คาดการณ์ 44.64 45.54 57.14 30.36 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 44.00 50.00 53.85  

คาดการณ์ 50.00 52.00 46.67 34.62 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 51.79 51.79 62.50  

คาดการณ์ 47.32 51.79 38.39 47.32 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 50.89 52.68 57.14  

คาดการณ์ 52.68 53.57 50.00 42.86 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 54.46 55.36 41.96  

คาดการณ์ 74.11 45.54 59.82 56.25 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 50.89 50.89 56.25  

คาดการณ์ 50.89 50.89 41.07 40.18 
6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 50.89 10.71 55.36  

คาดการณ์ 51.79 52.68 47.32 47.32 
 

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก 52.68 เป็น 57.14 (เพิ่มขึน้ 4.46) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 57.14 เหลือ 42.86 (คาดการณ์ลดลง 14.28)  

ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
55.36 เหลือ 41.96 (ลดลง 13.40) และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ ประกอบการมีดัชนีความ
เช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 41.96 เป็น 56.25 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 14.29)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 50.89 เป็น 
56.25 (เพิ่มขึน้ 5.36) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 56.25 เหลือ 40.18 (คาดการณ์ลดลง 16.07)    



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2557 มีคา่ดชันีเพิ่มขึน้จาก 10.71 เป็น 
55.36 (เพิ่มขึน้ 44.65) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
55.36 เหลือ 47.32 (คาดการณ์ลดลง 8.04)  

 สาขาการผลิตสิ่งทอสิ่งถัก  

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตสิ่งทอสิ่งถกั ดงัแสดงในตารางท่ี 11 สรุปได้ดงันี ้

ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2/2557 จาก 45.95 
เหลือ  43.24 (ลดลง 2.71) โดยท่ียอดรับค าสัง่ซือ้ภายในประเทศมีค่าดชันีลดลงจาก 45.95 เหลือ 43.24 
(ลดลง 2.71) และยอดรับค าสัง่ซือ้ต่างประเทศมีคา่ลดลงจากไตรมาสก่อนจาก 54.17 เหลือ 31.25 (ลดลง 
22.92)  ส าหรับคา่ดชันียอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีคา่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 43.24 เหลือ 33.78 (คาดการณ์ลดลง 9.46) ทัง้นีค้่าดชันียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงจาก 43.24 เหลือ 33.78 (คาดการณ์ลดลง 9.46)  และยอดรับค าสัง่ซือ้
ตา่งประเทศมีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึน้จาก 31.25 เป็น 50.00 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 18.75)   

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 48.65 เป็น 75.68 (เพิ่มขึน้ 27.03) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 75.68 เหลือ 41.89 (คาดการณ์ลดลง 33.79)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก 50.00 เป็น 66.22 (เพิ่มขึน้ 16.22) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกับไตร
มาสท่ี 3/2557 จาก 66.22 เหลือ 43.24 (คาดการณ์ลดลง 22.98)  

ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
63.51 เหลือ 37.84 (ลดลง 25.67) และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ ประกอบการมีดัชนีความ
เช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 37.84 เป็น 59.46 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 21.62)    

ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก54.05 เป็น 
60.81 (เพิ่มขึน้ 6.76) และค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 60.81 เหลือ 28.38 (คาดการณ์ลดลง 32.43)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 1/2557 มีค่าดชันีเพิ่มขึน้จาก 5.41 เป็น 
59.46 (เพิ่มขึน้ 54.05) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
59.46 เหลือ 36.49 (คาดการณ์ลดลง 22.97)  



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ตารางท่ี 11  องค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอสิ่งถัก ไตรมาสท่ี 
1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 50.00 45.95 43.24  
คาดการณ์ 54.05 51.35 31.08 33.78 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 50.00 45.95 43.24  
คาดการณ์ 51.35 51.35 52.70 33.78 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 44.00 54.17 31.25  

คาดการณ์ 65.38 54.17 37.5 50.00 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 51.79 48.65 75.68  

คาดการณ์ 45.95 52.70 36.490 41.89 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 50.89 50.00 66.22  

คาดการณ์ 52.70 50.00 45.95 43.24 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 54.46 63.51 37.84  

คาดการณ์ 75.68 45.95 58.11 59.46 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 50.89 54.05 60.81  

คาดการณ์ 56.76 58.11 40.54 28.38 
6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 50.89 5.41 59.46  

คาดการณ์ 58.11 55.41 50.00 36.49 
 

สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ  

 องค์ประกอบก าหนดค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาค
ตะวนัออก สาขาการผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์จากกระดาษ เป็นดงันี ้(ตารางท่ี 12) 

ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2557 จาก45.83 
เหลือ  39.58 (ลดลง 6.25) โดยท่ียอดรับค าสัง่ซือ้ภายในประเทศมีคา่ดชันีท่ีทรงตวัเท่ากบั 45.83 และยอด
รับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีค่าลดลงจากไตรมาสก่อนจาก 57.14 เหลือ 33.33 (ลดลง 23.81)  ส าหรับคา่ดชันี
ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวมคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีค่าลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 39.58 
เหลือ 33.33 (คาดการณ์ลดลง 6.25) ทัง้นีค้่าดัชนียอดรับค าสั่งซือ้ภายในประเทศคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าลดลงจาก 45.83 เหลือ 35.42 (คาดการณ์ลดลง 10.41)  และยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศมีคา่ดชันี
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีทรงตวัเทา่กบั 33.33 



ดชันีความเชือ่ม ัน่ผูป้ระกอบการภาคการผลติของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 
ประจ าภมูภิาค ภาคกลาง รวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)  ไตรมาสที ่3/2557 
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ตารางท่ี 12  องค์ประกอบก าหนดค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตของ SME ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาค
ตะวนัออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) สาขาอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์

จากกระดาษ  ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ยอดรับค าสัง่ซือ้โดยรวม ปัจจบุนั 47.92 45.83 39.58  
คาดการณ์ 47.92 43.75 37.50 33.33 

   1.1 ยอดรับค าสัง่ซือ้ในประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 47.92 45.83 45.83  

คาดการณ์ 45.83 41.67 54.17 35.42 

   1.2 ยอดรับค าสัง่ซือ้ตา่งประเทศ (ถ้ามี) ปัจจบุนั 61.11 57.14 33.33  

คาดการณ์ 60.00 66.67 42.86 33.33 

2. ปริมาณการผลติ ปัจจบุนั 45.83 43.75 58.33  

คาดการณ์ 47.92 43.75 35.42 52.08 

3. สนิค้าคงคลงั ปัจจบุนั 52.08 41.67 50.00  

คาดการณ์ 52.08 52.08 52.08 43.75 

4. ต้นทนุการประกอบการ ปัจจบุนั 39.58 60.42 45.83  

คาดการณ์ 72.92 39.58 60.42 52.08 

5. ก าไรสทุธิ ปัจจบุนั 52.08 50.00 50.00  

คาดการณ์ 47.92 45.83 35.42 41.67 

6. การจ้างงาน ปัจจบุนั 62.50 12.50 58.33  

คาดการณ์ 62.50 56.25 41.67 43.75 

ปริมาณการผลิต ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดชันีปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2557 จาก 43.75 เป็น 58.33 (เพิ่มขึน้ 14.58) โดยท่ีค่าดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปริมาณการ
ผลิตลดลง จาก 58.33 เหลือ 52.08 (คาดการณ์ลดลง 6.25)   

สินค้าคงคลัง ในไตรมาสท่ี 3/2557 ค่าดัชนีสินค้าคงคลังเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 
จาก 41.67 เป็น 50.00 (เพิ่มขึน้ 8.33) และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 50.00 เหลือ 43.75 (คาดการณ์ลดลง 6.25)  

 ต้นทุนการประกอบการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดชันีลดลงเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 จาก 
60.42 เหลือ 45.83 (ลดลง 14.59) และค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ ประกอบการมีดัชนีความ
เช่ือมัน่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 45.83 เป็น 52.08 (คาดการณ์เพิ่มขึน้ 6.25)    
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ก าไรสุทธิ ในไตรมาสท่ี 3/2557 มีค่าดัชนีค่อนข้างทรงตวัเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2557 เท่ากับ 
50.00 และคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการมีดชันีความเช่ือมัน่ลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาส
ท่ี 3/2557 จาก 50.00 เหลือ 41.67 (คาดการณ์ลดลง 8.33)    

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ี 3/2557 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2557 มีคา่ดชันีเพิ่มขึน้จาก 12.50 เป็น 
58.33 (เพิ่มขึน้ 45.83) โดยท่ีคา่ดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2557 จาก 
58.33 เหลือ 43.75 (คาดการณ์ลดลง 14.58)  

4. ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในพืน้ที่ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสที่ 
3/2557 

 ค่าดชันีความเช่ือมัน่ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเองของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสท่ี 3/2557 แสดงดงัตารางท่ี 13 ซึ่ง
พบว่า ดชันีความเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึน้กว่าไตรมาสก่อนจาก 53.17 เป็น 57.24 
(เพิ่มขึน้ 4.07) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถานการณ์การเมืองท่ีมีเสถียรภาพมากย่ิงขึน้ นโยบายของรัฐบาลใหม่มี
ความชัดเจน ช่วยกระตุ้ นการบริโภคและการลงทุนมีอัตราท่ีสูงขึน้ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 
กันยายน 2557) และผู้ประกอบการมีการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจประเทศ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงจาก 
57.24 เหลือ 40.49 (คาดการณ์ลดลง 16.95) ทัง้นีเ้พราะมีผู้ประกอบการยงัมีความกังวลเก่ียวกับต้นทุน
สินค้า ราคาน า้มนั การแข่งขนัในตลาด  เศรษฐกิจในประเทศ  และการหดตวัของความต้องการอยู่ จะเห็น
ได้จากการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของปัจจยัท่ีมีผลตอ่กิจการท่ียงัคงอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมากอยู่ 

ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นต่อภาวะของธุรกิจตนเองในไตรมาส 3/2557 ผู้ ประกอบมีดัชนีความ
เช่ือมัน่ท่ีเพิ่มขึน้จาก 44.07 เป็น 52.26 (เพิ่มขึน้ 8.19) ทัง้นีเ้ป็นเพราะก าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึน้กว่าไตรมาสก่อน 
จาก 50.08 เป็น 54.31 (เพิ่มขึน้ 4.23) เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตท่ีลดลงจาก 60.86 เหลือ 48.05  
(ลดลง 12โ81)  และผู้ประกอบการมีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ามีดชันีความเช่ือมัน่ตอ่ภาวะของธุรกิจ
ตนเองลดลงจาก 56.26 เหลือ 40.00 (คาดการณ์ลดลง 16.26) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะปัจจัยเก่ียวกับหนี ้
ครัวเรือนท่ีอยู่ในอตัราท่ีสูงท าให้ผู้บริโภคก็มีข้อจ ากดัในการเพิ่มการบริโภค  และอตัราการใช้ก าลงัการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต ่าท่ี 59.2% ท าให้มีการลงทุนน้อยลงส่งผลให้ต้องลดการผลิตลง  อีกทัง้
เศรษฐกิจของคูค้่าตา่งประเทศท่ีชะลอตวัลง อาจสง่ผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศ 
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ตารางท่ี 13  ดชันีความเช่ือมัน่ตอ่ภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจ ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก 
(ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ผลิตภณัฑ์ยางและผลิตภณัฑ์พลาสตกิ ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 
และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

ภาวะเศรษฐกิจประเทศ ปัจจบุนั 37.40 53.17 57.24  

คาดการณ์ 36.18 41.14 36.10 40.49 

ธุรกิจตนเอง ปัจจบุนั 44.07 44.07 56.26  

คาดการณ์ 40.08 45.53 38.86 40.00 

 

5. ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ าภูมิภาค ภาค
กลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามตลาดหลัก: ตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ  

 ค่าดชันีความเช่ือมั่นภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ าแนกตามหลกั ได้แก่ 
กลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขาย) กบักลุ่มท่ีเน้นตลาด
ต่างประเทศ (กลุ่มท่ีมีการส่งออกตัง้แต่ร้อยละ 50 ของยอดขายขึน้ไป) แสดงดงัตารางท่ี 14 และภาพท่ี 7
พบว่า ไตรมาสท่ี 3/2557 ทัง้ 2 กลุ่มมีดชันีความเช่ือมั่นท่ีเพิ่มขึน้โดยกลุ่มท่ีเน้นตลาดภายในประเทศมีค่า
ดชันีความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มขึน้จาก 43.13 เป็น 53.65 (เพิ่มขึน้ 10.72) และกลุ่มท่ีเน้นตลาดต่างประเทศมีดชันี
ความเช่ือมัน่เพิ่มขึน้เช่นกันจาก 43.97 เป็น 45.83 (เพิ่มขึน้ 1.86)  ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 
เดือนข้างหน้าของทัง้ 2 กลุ่มมีการคาดการณ์ท่ีลดลง นัน่คือ กลุม่เน้นตลาดภายในประเทศคาดการณ์ลดลง
เท่ากับ 42.91 (ลดลง 10.94)  และกลุ่มเน้นตลาดต่างประเทศมีดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าลดลงเทา่กบั 35.83 (ลดลง 10) รายละเอียดดงันี ้

ตารางท่ี 14  ดชันีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) จ าแนกตามตลาดหลกั ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้า จ าแนกรายสาขาอตุสาหกรรม 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

เน้นตลาดภายในประเทศ  ปัจจบุนั 52.65 43.13 53.85  

คาดการณ์ 55.59 51.55 45.22 42.91 

เน้นตลาดตา่งประเทศ  ปัจจบุนั 50.30 43.97 45.83  

คาดการณ์ 57.76 50.30 47.41 35.83 
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กลุ่มที่เน้นตลาดภายในประเทศ (กลุม่ท่ีมีการสง่ออกน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของยอดขาย)  

ไตรมาส 3/2557 มีดชันีความเช่ือมัน่ภาพรวมของตลาดในประเทศเพิ่มขึน้จาก 43.13 เป็น  53.85 
(เพิ่มขึน้ 10.72) ทัง้นีเ้ป็นเพราะทกุสาขาอุตสาหกรรมมีดชันีความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
สาขาการผลิตสิ่งทอสิ่งถกัมีสดัส่วนการเพิ่มขึน้ท่ีมากท่ีสดุ และมีดชันีความเช่ือมัน่ท่ีสงูท่ีสดุจาก 43.94 เพิ่ม
ขึน้ป็น 57.84 (เพิ่มขึน้ 13.90) ทัง้นีเ้ป็นเพราะในไตรมาสนีมี้ปริมาณการผลิตท่ี เพิ่มขึน้จาก 48.65 เป็น 
75.65 (เพิ่มขึน้ 27) ส่งผลให้ต้นทุนประกอบการลดลงจาก 63.51 เหลือ 37.84 (ลดลง 25.67) และก าไร
เพิ่มขึน้จาก 54.05 เป็น  60.81  (เพิ่มขึน้ 6.76) ประกอบกับการเมืองเร่ิมผ่อนคลาย แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชดัเจนขึน้ กลไกการด าเนินนโยบายของภาครัฐเร่ิมขับเคล่ือนได้  ส่งผลดีต่อการบริโภคและการลงทุนใน
ประเทศ ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ ค้าท่ีส าคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน 
สหภาพยโุรป และญ่ีปุ่ นเร่ิมมีการฟืน้ตวั 

ส าหรับดชันีความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่มีการคาดการณ์ท่ีลดลง ซึ่งสาขา
อุตสาหกรรมท่ีมีดัชนีความเช่ือมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีสูงท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากโลหะ
ประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เท่ากบั 45.39 รองลงมาคือ สาขาอตุสาหกรรมยานยนต์ รถพว่งและ
รถกึ่งรถพ่วง เท่ากบั 45.24  ทัง้นีเ้ป็นเพราะมียอดรับค าสัง่ซือ้รวมท่ีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีลดลงจาก 
45.20เหลือ 30.98 (ลดลง 14.22) ประกอบกับความกังวลของผู้ประกอบการเก่ียวกับการแข่งขนัในตลาด 
เศรษฐกิจในประเทศ และการหดตวัของความต้องการอยู ่จะเห็นได้จากการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของ

                ก.เน้นตลาดภายในประเทศ            ข. เน้นตลาดตา่งประเทศ 

ภาพท่ี 7 SMSI ประจ าภมูิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร)                                  
              ไตรมาสที ่1/2556-3/2557 และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า จ าแนกตามตลาดหลกั 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อกิจการเก่ียวกับการแข่งขันในตลาดท่ีอยู่ในระดบั 2.12   เศรษฐกิจในประเทศอยู่ในระดบั 
2.07 และการหดตวัของความต้องการอยูใ่นระดบั 2.06   

ตารางท่ี 15 ดชันีความเช่ือมัน่รายสาขาอตุสาหกรรมของผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดภายในประเทศ ใน
พืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ ปัจจบุนั 50.49 42.73 54.36  
คาดการณ์ 54.80 50.88 48.55 43.02 

2. ผลติภณัฑ์ยางและผลติภณัฑ์พลาสติก ปัจจบุนั 52.86 42.38 53.10  
คาดการณ์ 54.76 50.36 45.36 40.48 

3. เคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม ี ปัจจบุนั 53.04 41.93 54.95  

คาดการณ์ 56.35 52.51 43.65 41.15 

4. โลหะขัน้มลูฐาน ปัจจบุนั 52.34 45.20 52.08  

คาดการณ์ 56.51 49.22 44.19 37.76 

5. ยานยนต์ รถพว่งและรถกึ่งรถพว่ง ปัจจบุนั 56.85 47.02 52.98  

คาดการณ์ 61.61 53.87 46.13 45.24 

6. ผลติภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้น
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ปัจจบุนั 53.50 43.53 53.44  

คาดการณ์ 54.46 52.60 45.31 45.39 

7. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น ปัจจบุนั 53.37 41.28 54.44  

คาดการณ์ 56.27 52.53 43.68 43.70 

8. เคร่ืองเรือนและการผลติซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ี
อื่น 

ปัจจบุนั 52.45 45.10 53.14  

คาดการณ์ 54.08 50.82 46.08 44.03 

9. สิง่ทอสิง่ถกั ปัจจบุนั 51.26 43.94 57.84  

คาดการณ์ 56.51 52.53 42.42 40.69 

10. กระดาษและผลติภณัฑ์จากกระดาษ ปัจจบุนั 50.00 42.03 50.35  

คาดการณ์ 55.21 46.88 44.57 44.44 

กลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ (กลุม่ท่ีมีการสง่ออกตัง้แตร้่อยละ 50 ของยอดขายขึน้ไป)  

ไตรมาส 3/2557 ดชันีความเช่ือมัน่ภาพรวมของตลาดภายต่างประเทศเพิ่มขึน้เช่นเดียวกับตลาด
ภายในประเทศนั่นคือ จาก 43.97 เป็น 45.83 (เพิ่มขึน้ 1.86)   ทัง้นี เ้พราะภาพรวมการค้าสิ่งทอและ
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เคร่ืองนุ่งห่มไทย มีการส่งออก 4,437.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.04 เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2556  

ตารางท่ี 16 ดชันีความเช่ือมัน่รายสาขาอตุสาหกรรมของผู้ประกอบการท่ีเน้นตลาดต่างประเทศ ในพืน้ท่ี
ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ไมร่วมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 1/2557-3/2557 และ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

1. ผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ ปัจจบุนั 51.67 52.08 58.33  
คาดการณ์ 58.33 56.67 58.33 47.92 

2. ผลติภณัฑ์ยางและผลติภณัฑ์พลาสติก ปัจจบุนั 50.00 25.00 16.67  

คาดการณ์ 50.00 50.00 33.33 16.67 

3. เคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม ี ปัจจบุนั 50.00 25.00 45.83  

คาดการณ์ 91.67 50.00 50.00 - 

4. โลหะขัน้มลูฐาน ปัจจบุนั 62.50 66.67 66.67  

คาดการณ์ 70.83 41.67 16.67 29.17 

5. ยานยนต์ รถพว่งและรถกึ่งรถพว่ง ปัจจบุนั 66.67 16.67 41.67  

คาดการณ์ 58.33 66.67 41.67 50.00 

6. ผลติภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ 

ปัจจบุนั 54.17 41.67 27.08  

คาดการณ์ 60.42 54.17 41.67 20.83 

7. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น ปัจจบุนั 45.00 40.48 55.56  

คาดการณ์ 48.33 48.33 50.00 27.08 

8เคร่ืองเรือนและการผลติซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น ปัจจบุนั 41.67 46.67 50.00  

คาดการณ์ 50.00 43.33 48.33 44.44 

9. สิง่ทอสิง่ถกั ปัจจบุนั 52.08 50.00 58.33  

คาดการณ์ 61.67 50.00 54.17 38.89 

10. กระดาษและผลติภณัฑ์จากกระดาษ ปัจจบุนั -* 50.00 16.67  

คาดการณ์ -* -* 25.00 - 

หมายเหต ุ 1. -* หมายถึง ในกลุม่ตวัอยา่งอขงสาขาอตุสาหกรรมการผลตินัน้ ไมพ่บผู้ประกอบการที่เน้นตลาดตา่งประเทศ 
ในไตรมาสนัน้ 

โดยเฉพาะเส้นด้าย มีมูลค่าการส่งออก 677.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.42 ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเส้นด้ายท่ีมีการขยายตวัมากท่ีสดุ คือ เส้นด้ายประดิษฐ์ เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.50 เป็นผลมา
จากการสง่ออกไปตลาดอินโดนีเซีย จีน ญ่ีปุ่ น และตรุกี เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.11 18.28 9.41 และ 102.69 ตาม
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ลาดับ  เคร่ืองนุ่งห่ม มีมูลค่าการส่งออก 1,732.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.27 ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองนุ่งห่มแบ่งเป็น เคร่ืองนุ่งห่มท่ีทาจากผ้าถกั มีมลูคา่การส่งออก 1,133.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 4.74 เป็นผลมาจากการสง่ออกไปตลาดญ่ีปุ่ น เยอรมนี เบลเย่ียม และสหราชอาณาจกัร เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 3.70 10.03 17.77 และ 8.44 ตามลาดับ ดังนัน้ เม่ือพิจารณาเฉพาะเดือนกรกฎาคม  เคร่ืองนุ่งห่ม 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.25 เม่ือเทียบเดือนเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากเคร่ืองนุ่งห่มท่ีท าจากผ้าถกั และท่ีท า
จากผ้าทอ เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.44 และ 5.97 ตามล าดบั ส าหรับตลาดส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีมลูคา่การสง่ออก
มากท่ีสดุ ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ญ่ีปุ่ น เบลเยียม เยอรมนี และสเปน  (สภาอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอ, 2557) 

ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่สาขาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการ
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลง โดยสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าท่ีสูงท่ีสุด คือ 
สาขาอตุสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงซึ่งมีการคาดการณ์ดชันีความเช่ือมัน่ท่ีสงูท่ีสดุ
เท่ากับ 50.00 รองลงมาคือ สาขาอตุสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม เท่ากบั 47.92 ทัง้นี ้
เพราะอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรมอยู่ในระดบัต ่าท่ี 59.2%  จึงท าให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะ
ลงทุนเพ่ือเพิ่มก าลังการผลิต ดังนัน้จึงคาดว่าการลงทุนจะยังคงขยายตัวในอัตราท่ีต ่า  และจากปัจจัย
ภายนอกนัน่คือ ผลกระทบจากการแตกของเศรษฐกิจฟองสบู่จีน  ขณะเดียวกนัผลจากการเพิ่มภาษีการค้า
ของญ่ีปุ่ นในเดือนเมษายนก็จะท าให้การบริโภคของญ่ีปุ่ นชะลอลง ซึ่งทัง้จีนและญ่ีปุ่ นตา่งเป็นตลาดสง่ออก
ท่ีส าคญัของไทย ท าให้คาดว่า ถ้าเศรษฐกิจของทัง้ 2 ประเทศชะลอตวัลงโดยเฉพาะในคร่ึงหลงัของปี 2557 
ก็จะท าให้การสง่ออกของไทยชะลอตวัเชน่เดียวกนั (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, กนัยายน 2557) 

6. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
   ขนาดย่อม ในพืน้ที่ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสที่ 3/2557  

ตารางท่ี 17 องค์ประกอบท่ีส่งผลตอ่การด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในพืน้ท่ีภาคกลาง รวมภาคตะวันออก ไตรมาสท่ี 3/2557 โดยเปรียบเทียบทัง้ใน
ปัจจบุนั และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า โดย 5 ปัจจยัหลกัท่ีผู้ประกอบการเห็นว่าส่งผลตอ่การด าเนินงาน
ของกิจการ ได้แก่ ระดบัราคาน า้มนั ต้นทนุสินค้า การแข่งขนัในตลาด เศรษฐกิจในประเทศ และการหาดตวั
ของความต้องการ รายละเอียดดงันี ้

1) ระดับราคาน า้มัน ในไตรมาสท่ี 3/2557 ผู้ประกอบการยงัมีความกังวลลดลงจาก 2.54 เหลือ 
2.26 อยู่ในระดบัท่ีมาก ซึ่งถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีผู้ประกอบการกงัวลเป็นล าดบัแรกทัง้นีเ้พราะยงัไม่มัน่ใจ
ในสถานการณ์ความไมส่งบในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง อีกทัง้เน่ืองจากอปุสงค์ท่ีเพิ่มขึน้จากอินโดนีเซีย
เพ่ือรองรับความต้องการในช่วงการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลัน่ในช่วงเดือน  ก.ย. นี ้อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยรวม
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ยงัคงได้รับแรงกดดนัจากปริมาณอุปทานท่ีล้นตลาดและอุปสงค์ท่ีอ่อนแรงจากประเทศผู้น าเข้าหลกั  เช่น 
อินเดียและซาอุดิอาระเบีย (ศนูย์วิเคราะห์สถานการณ์น า้มนับริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน), กันยายน 
2557)   ส าหรับการคาดการณ์ 3 เดือนข้าหน้า ผู้ประกอบการเห็นว่า สถานการณ์ราคาน า้มันใน 3 เดือน
ข้างหน้าจะสง่ผลตอ่การด าเนินงานลดลงเหลือ 1.8 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางท่ี 17 องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในพืน้ท่ีภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ไตรมาสท่ี 
1/2557-3/2557 และคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า 

ดัชนีองค์ประกอบที่มีผลต่อกจิการ  ไตรมาสที่
1/2557 

ไตรมาส 
2/2557 

  ไตรมาส 
   3/2557 

คาดการณ์ 
   4/2557 

นยัตอ่
อตุสาหกรรม 

ราคาน า้มนั ปัจจบุนั 2.41 2.54 2.26  มาก   
คาดการณ์ 2.36 2.33 2.51 1.82 มาก 

ต้นทนุสนิค้า ปัจจบุนั 2.55 2.55 2.25  มาก 
คาดการณ์ 2.54 2.51 2.53 1.88 มาก 

การแขง่ขนัในตลาด  ปัจจบุนั 2.21 2.10 2.21  ปานกลาง   
คาดการณ์ 2.19 2.16 2.08 2.12 ปานกลาง   

เศรษฐกิจในประเทศ  ปัจจบุนั 2.12 2.04 2.14  ปานกลาง   
คาดการณ์ 2.11 2.10 1.98 2.07 ปานกลาง   

การหดตวัของความต้องการ  ปัจจบุนั 2.02 1.92 2.16  ปานกลาง   
คาดการณ์ 1.96 1.97 1.86 2.06 ปานกลาง   

คณุภาพสาธารณปูโภค  ปัจจบุนั 1.95 1.89 2.01  ปานกลาง   
คาดการณ์ 1.92 1.95 1.87 2.00 ปานกลาง   

อตัราดอกเบีย้เงินกู้   ปัจจบุนั 1.90 1.66 1.99  ปานกลาง   
คาดการณ์ 1.86 1.86 1.61 1.86 ปานกลาง   

สภาวะเศรษฐกิจโลก  ปัจจบุนั 1.87 1.75 1.96  ปานกลาง   
คาดการณ์ 1.82 1.80 1.74 1.90 ปานกลาง   

การเมือง  ปัจจบุนั 1.74 2.11 1.90  ปานกลาง   
คาดการณ์ 1.68 1.72 2.11 1.85 ปานกลาง   

มาตรการรัฐ  ปัจจบุนั 2.01 2.13 1.78  ปานกลาง   
คาดการณ์ 1.99 2.03 2.15 1.70 ปานกลาง   

อตัราแลกเปลีย่น ปัจจบุนั 1.20 0.83 1.88  ปานกลาง   

คาดการณ์ 1.07 1.29 0.82 1.68 ปานกลาง   

หมายเหต ุ: 1. แบง่ระดบัผลกระทบเป็น 4 ระดบั ดงันี ้คะแนน 0-0.75 หมายถึงไมม่ีผลกระทบ  0.76-1.5 หมายถึงมี  
                    ผลกระทบน้อย  1.51-2.25 หมายถึงมีผลกระทบปานกลาง  2.26-3.00 หมายถึงมีผลกระทบมาก 

     2. นยัตอ่อตุสาหกรรมพิจารณาจากระดบัผลกระทบปัจจบุนั (ไตรมาส 3/2557) 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ไทยออยล์
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2) ต้นทุนสินค้า เป็นองค์ประกอบท่ีผู้ประกอบการเห็นว่าส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการเป็น
ล าดบัแรก  โดยผู้ประกอบการยงัมีความกงัวลอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกบัไตรมาสก่อน จะเห็นได้จากดชันี
ความเช่ือมั่นไตรมาสท่ี 3/2557 มีความกังวลลดลงจาก 2.55 เหลือ 2.25 ทัง้นี เ้ป็นเพราะทุกสาขา
อตุสาหกรรมมีปริมาณการผลิตท่ีสูงขึน้ท าให้ต้นทนุประกอบการลดลง  แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัในส่วนของ
ต้นทุนสินค้าถือว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ท่ีผู้ ประกอบการค่อนข้างกังวล  ทัง้นีห้ลายสาเหตุ ได้แก่ ค่า
กระแสไฟฟ้า (คา่ FT) มีการปรับขึน้ 10 สตางค์ และราคาขายปลีกน า้มนัในประเทศท่ีปรับเพิ่มขึน้ตามราคา
น า้มันในตลาดโลกจากปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส าหรับการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า
ผู้ประกอบการคาดการณ์ผลกระทบลดลงเหลือ  1.88  ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3) การแข่งขันในตลาด ในไตรมาส 3/2557 ผู้ประกอบการเห็นว่า การแข่งขันในตลาดส่งผลต่อ
การด าเนินงานของกิจการท่ีเพิ่มขึน้จาก 2.10 เป็น 2.21 อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้ป็นเพราะใกล้จะเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผู้ประกอบการจึงมีความกงัวลเก่ียวกบัการส่งออกสินค้าท่ีอาจลดลงใน
อนาคตเน่ืองจากมีคูแ่ข่งขนัท่ีมีจ านวนท่ีสงูขึน้ ส าหรับดชันีความเช่ือมัน่ 3 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการเห็น
ว่า การแข่งขันในตลาดส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการลดลง จะเห็นได้จากค่าคาดการณ์ 3 เดือน
ข้างหน้าลดลงเหลือ 2.12 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4) เศรษฐกิจในประเทศ ในไตรมาสท่ี 3/2557 ผู้ประกอบการเห็นว่าเศรษฐกิจในประเทศส่งผลตอ่
การด าเนินงานของกิจการสูงขึน้กว่าไตรมาสก่อนจาก 2.04 สูงขึน้เป็น 2.14 อยู่ในระดับปานกลางทัง้นี ้
เพราะยงัไม่มั่นใจเก่ียวกับต้นทุนสินค้า ราคาน า้มันท่ีปรับตวัสูงขึน้ และจ านวนของคู่แข่งขันในตลาดท่ีมี
จ านวนท่ีสูงขึน้  ส าหรับ 3 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการเห็นว่า เศรษฐกิจในประเทศส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานลดลง จะเห็นได้จากดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงเหลือ 2.07 อยู่ในระดบั
ปานกลาง  

5) การหดตัวของความต้องการ ในไตรมาสท่ี 3/2557 ผู้ประกอบการเห็นว่ากการหดตัวของ
ความต้องส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการสูงขึน้กว่าไตรมาสก่อนจาก 1.92 เป็น 2.16 แต่ยังคงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทัง้นีเ้พราะอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรมอยู่ในระดบัต ่าท่ี 59.2% จึงท าให้ไม่
มีความจ าเป็นท่ีจะลงทุนเพ่ือเพิ่มก าลังการผลิต ดงันัน้จึงคาดว่าการลงทุนจะยังคงขยายตวัในอัตราท่ีต ่า  
(ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กันยายน 2557) ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่น 3 เดือนข้างหน้า
ผู้ประกอบการเห็นว่า การหดตวัของความต้องการส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานลดลงเหลือ 2.06 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  
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7. ความคิดเหน็เพิ่มเตมิของผู้ประกอบการ 

1. เน้นปรับปรุงพฒันาระบบสาธารณูปโภค เช่น ด้านการส่ือสารให้ดีขึน้ เน่ืองจากบริษัทจ าเป็นต้อง
รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า ซึ่งโทรศพัท์ไมมี่สญัญาณบอ่ยมาก  น า้ขาดแคลน  รวมทัง้คา่น า้และคา่ไฟมีราคาแพง
มาก 

2. ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ SMEsให้มากขึน้โดยมีการให้สินเช่ือเครดิตเงินทุนในการกู้ ยืมเงินจาก
แหลง่เงินทนุตา่งๆ ของภาครัฐ  รวมทัง้ควบคมุเร่ืองอตัราดอกเบีย้เงินกู้  

3. อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในด้านคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ติดขดัมาก ซึ่งจะ
สามารถชว่ยลดระยะเวลาในการบริหาร และลดต้นทนุในการจดัสง่ให้ลดน้อยลงได้ 

4. อยากให้รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั รวมทัง้ชว่ยให้เข้าถึงแหลง่เงินทนุได้เร็วและได้มากขึน้ 

5. สนับสนุนด้านเงินทุนในการฝึกอบรมให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมในด้านต่างๆ 
เพ่ือเพิ่มความรู้ให้กบัพนกังาน และเพ่ือให้กิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

6. รัฐบาลควรควรเข้มงวดเก่ียวกบัสวสัดภิาพของประชาชน และควรมีการให้บริการสาธารณสขุกบั
ประชาชน 
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ภาคผนวก 

สรุปจ านวนตัวอย่างในการค านวณค่าดัชนี 

 สรุปจ านวน SME ท่ีใช้เป็นตวัอย่างส าหรับไตรมาสท่ี 3/2557 จ านวนทัง้สิน้ 615 ตวัอย่าง จ าแนก
ตามสาขาการผลิตได้ดงัตารางผนวก ก และจ าแนกตามจงัหวดัได้ดงัตารางผนวก ข  

ตารางผนวก ก สรุปจ านวน SME ท่ีเป็นตวัอย่างจ าแนกตามสาขาอตุสาหกรรม 

 อตุสาหกรรม (Sector name) จ านวนตวัอยา่ง 
1 การผลติผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 90 
2 การผลติผลติภณัฑ์ยางและผลติภณัฑ์พลาสติก 71 
3 การผลติเคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์เคมี 64 
4 การผลติโลหะขัน้มลูฐาน 34 
5 การผลติยานยนต์ รถพว่งและรถกึ่งรถพว่ง 29 
6 การผลติผลติภณัฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 116 
7 การผลติเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 94 
8 การผลติเคร่ืองเรือนและการผลติซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอื่น 56 
9 การผลติสิง่ทอสิง่ถกั 37 
10 การผลติกระดาษและผลติภณัฑ์จากกระดาษ 24 

  รวม 615 

 

ตารางผนวก ข  สรุปจ านวน SME ท่ีเป็นตวัอย่างจ าแนกตามจงัหวดั 

 จงัหวดั จ านวนตวัอยา่ง 
1 ชลบรีุ 182 
2 ระยอง 66 
3 ฉะเชิงเทรา 41 
4 สมทุรปราการ 151 
5 สมทุรสาคร 62 
6 ปทมุธาน ี 113 
 รวม 615 

 


