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กลุ่มวัฏจกัรเศรษฐกิจการค้า สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  สํานักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

สถานการณปจจุบัน

 สถานการณปจจุบัน = 46.1

ดัชนี Q3/54Q4/54Q1/55Q2/55Q3/55Q4/55Q1/56Q2/56Q3/56Q4/56Q1/57Q2/57Q3/57

สถานการณปจจุบัน (Q/Q) 46.9 42.2 54.1 50.4 48.1 53.0 48.8 46.3 39.5 43.3 38.0 43.0 46.1

คาดการณไตรมาส 4/2557 (NQ) 62.7 67.0 61.9 58.2 60.9 63.9 59.7 55.5 56.8 55.2 49.2 61.4 64.5

ป 2558 = 75.6

               จากผลการสํารวจภาวะธุรกิจในไตรมาสที่  3 ป  2557 ในชวงเดือนกันยายน 2557 จาก
ผูประกอบการจํานวน 1,868 ราย พบวา ดัชนีภาวะธุรกิจ มีคา 46.1 สูงกวาไตรมาสที่ผานมา ซึ่งมีคา 43.0 แต
ทั้งนี้คาดัชนียังต่ํากวาที่ระดับ 50 สะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการยังไมมีความเชื่อมั่น เนื่องจากมีความกังวล
ตอภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนตางๆ ภัยธรรมชาติ ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ํา รวมทั้ง การบริโภคภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัวจากผลกระทบที่คาครองชีพปรับตัวสูงขึ้น 
               ขณะที่ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจอีก 3 เดือนขางหนา มีคา 64.5 และคาดการณป 2558 มีคา 
75.6  ซึ่งมีคาสูงกวาที่ระดับ 50 สะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการคาดการณวาเศรษฐกิจในไตรมาส 4/2557 
และป 2558 มีทิศทางที่ดีข้ึน เนื่องจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งเปนแรงผลักดันสําคัญที่สงผล
ใหการบริโภคของประชาชน และการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟนตัว การเมืองมีเสถียรภาพ และการทองเที่ยวที่
กลับมาขยายตัว

             ความเชื่อมั่นของผูประกอบการในไตรมาสท่ี 4/2557 มีแนวโนมท่ีดีอยางตอเนื่อง 
แตยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับตนทุนท่ีปรับสงูขึน้ และผลกระทบจากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว



ผลสํารวจภาวะธุรกิจรายสาขา

ในปจจุบันทุกสาขาไมดี ยกเวนสาขาการเงินและประกันภัยเทานั้น  เนื่องจากสถานการณความไมสงบทาง
ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ ต น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 
อยางไรก็ตามนักธุรกิจยังมีความคาดหวังวาในอีก 3 เดือนขางหนา เศรษฐกิจจะดีขึ้นในทุกสาขา  โดยมี
ความหวังวารัฐบาลจะเขามาดูแลชวยเหลือในดานตางๆ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม   กอสราง

60.2 66.2

49.8

58.8

41.9

63.3

43.9

การเงินและประกันภัย     บริการ

74.7

62.7

68.7

48.8

        เมื่อพิจารณาจากผูประกอบการเปนรายสาขา พบวา ทุกรายสาขามีความเห็นวาภาวะธุรกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา ยกเวน สาขาเกษตรกรรมที่มีการปรับลดลง เน่ืองจากปญหาราคายางพาราที่ตกต่ํา 
ซึ่งเปนผลมาจากการที่ความตองการยางพาราในตลาดโลกที่ลดลง สงผลใหเกิดภาวะยางพาราลนตลาด กอปรกับ
เปนชวงฤดูฝน ทําใหมีปริมาณผลไมและสินคาเกษตรเขาสูทองตลาดจํานวนมาก สงผลใหราคาสินคาเกษตรปรับตัว
ลดลง ซึ่งสวนทางกับการที่ตนทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น เกษตรกรไดรับความเดือดรอน รายไดไมเพียงพอตอ
คาใชจาย
        อยางไรก็ดี ผูประกอบการมีความคาดหวังวาเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนขางหนาจะปรับตัวดีขึ้น จากการที่
รัฐบาลจะเขามาดูแลรวมทั้งมีมาตรการตางๆในการชวยเหลือผูประกอบการโดยเฉพาะภาคการเกษตรและ
ผูประกอบการรายยอย



ผลสํารวจภาวะธุรกิจรายภาค

ผูประกอบการเห็นวาภาวะธุรกิจในปจจุบันทุกสาขาไมดี ยกเวนสาขาการเงินและประกันภัยเทานั้น  
เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ ค ว า ม ไ ม ส ง บ ท า ง ก า ร เ มื อ ง  แ ล ะ ต น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 
อยางไรก็ตามนักธุรกิจยังมีความคาดหวังวาในอีก 3 เดือนขางหนา เศรษฐกิจจะดีขึ้นในทุกสาขา  โดยมี
ความหวังวารัฐบาลจะเขามาดูแลชวยเหลือในดานตางๆ 

 กรุงเทพและปริมณฑล  ภาคกลาง

 ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต

71.2

55.8

65.1

48.8

63.6

43.1

72.6

57.1

64.6

46.4

57.7

37.1

        จากภาวะธุรกิจรายภาคตอสถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน พบวา ผูประกอบการในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล รวมทั้งภาคตะวันออก มีคาดัชนีสูงกวาที่ระดับ 50 สะทอนใหเห็นวามีความเชื่อมั่นฯอยางตอเนื่อง แต
ในอีกหลายภาคยังขาดความเชื่อมั่นฯ เน่ืองจากตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น แมวาคณะ คสช.และรัฐบาลชุด
ใหมจะมอบหมายนโยบายตางๆใหหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลือ/ดูแลผูประกอบการ อีกทั้ง ผลกระทบจากการ
ที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวสงผลกระทบตอการสงออกไทยและการบริโภคภาคประชาชนที่ยังชะลอตัว แต
ผูประกอบการยังคาดหวังวาหากเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นก็จะสามารถกระตุนกําลังซื้อไดอีกครั้ง
        สําหรับการคาดการณอีก 3 เดือนขางหนา ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจาก
สถานการณทางการเมืองที่คลี่คลายและการจัดต้ังรัฐบาลใหมสามารถคลายความกังวลที่มีอยู โดยผูประกอบการ
คาดหวังวาภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจะสามารถชวยเหลือ รวมทั้งแกไขปญหาตางๆที่สะสมมานานได



ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประกอบการ

ความคิดเห็น

        1. ไมตองการใหมีการเปลีย่นรัฐบาลบอย เพราะเปนอุปสรรคตอการวางกลยุทธทางการคา
        2. ปญหาหลักของธุรกจิ คือ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และปริมาณของแรงงานทีล่ดลง ขณะที่คาจางแรงงานสูงขึน้ 
           และไมสามารถแขงขันกับสถานประกอบการขนาดใหญหรอืตางชาติได
        3. หางสรรพสินคา/รานสะดวกซือ้มีจาํนวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหรานคาเล็กๆ ประสบปญหาขาดทุน
        4. เกษตรกรขาดกําลงัซื้อ เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ไดแก ยางพารา และผลไม
        5. หากมีการปรบัโครงสรางราคาพลังงานลง จะทําใหราคาสินคาลดลงเนื่องจากตนทนุการผลติลดลง
        6. ตนทุนการผลิตสูงขึ้น แตไมสามารถเพิ่มราคาขายได
        7. ยอดขายลดลง เนื่องจากผูบรโิภคระมัดระวังการใชจาย
        8. เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัว

ขอเสนอแนะ

         1. ควรเรงฟนฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูประกอบการ เรงสรางขีดความสามารถในการแขงขันภาคเอกชน
           ใหสูงขึ้น โดยมีการจัดอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพแกผูประกอบการกอนเขาสู AEC
        2. ควรควบคุมราคาเชื้อเพลิงและอัตราแลกเปลี่ยนใหคงที่
        3. ควรมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและสงเสรมิการทองเทีย่วใหมากขึ้น และยกเลิกกฎอัยการศึก        
        4. ใหความชวยเหลือผูประกอบการดานภาษีอากร เพื่อสงเสริมการลงทุน
        5. อยากใหกระทรวงพาณิชย จัดงาน OTOP เพื่อกระตุนยอดขาย และชวยดูแลจัดการสนับสนุนเงนิทุนขยาย
           กิจการแกรานคาขนาดกลาง และขนาดเล็ก

6. ควรมีการพัฒนาคุณภาพ ผลิตผลทางการเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานของตลาด
        7. ควบคุมราคาสินคาอุปโภค-บริโภค ทั้งในหางสรรพสนิคาและทองตลาด 
        8. ควรลดการคอรัปชั่นใหได และมีผลโดยเรว็เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน
        9. ไมควรนํานโยบายประชานิยมกลับมาใชอีก  ปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด และใหความรูในเรื่องตลาด
           และวิธีเพิ่มคุณภาพสินคา แกเกษตรกร
      10. รัฐบาลตองเขามากระตุนเศรษฐกจิ หาทางเพิ่มรายไดใหกับประชาชน และสรางการจางงาน
      11. ลดภาษีรายไดและภาษีมูลคาเพิ่มลง เพราะปจจุบันมีการเสยีภาษีซ้ําซอนหลายทาง  
      12. เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกร รัฐบาลควรชวยดูแลเรือ่งราคาผลผลติที่กําลังออกสูตลาด และตนทุนปจจัย
           การผลิตที่มีแนวโนมสูงขึ้น

17  ตุลาคม  2557



                                                                 ภาคผนวก
จังหวัดที่ทําการสํารวจ  ประกอบดวย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล   6  จังหวัด ไดแก  กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และ นนทบุรี  จํานวน 200 ราย
ภาคกลาง                    13  จังหวัด ไดแก  สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง                 
                                               สมุทรสงคราม ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ และ นครนายก  จํานวน 301 ราย
ภาคเหนือ                    17  จังหวัด ไดแก  เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ตาก พิษณุโลก แพร เพชรบูรณ ลําพูน นาน นครสวรรค อุตรดิตถ  
                                               พะเยา แมฮองสอน อุทัยธานี สุโขทัย พิจิตร และ กําแพงเพชร  จํานวน 427 ราย
ภาคตะวันออก               7  จังหวัด ไดแก  ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และ สระแกว  จํานวน 126 ราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19  จังหวัด ไดแก  อุบลราชธานี หนองคาย ขอนแกน นครราชสีมา มุกดาหาร สุรินทร ยโสธร  รอยเอ็ด ชัยภูมิ     
                                               อุดรธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ บุรีรัมย สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ และ 
                                               มหาสารคาม  จํานวน 471 ราย
ภาคใต                        14  จังหวัด ไดแก  สุราษฎรธานี ตรัง ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ นราธิวาส ยะลา ชุมพร พังงา สตูล
                                               ระนอง พัทลุง และปตตานี  จํานวน 343 ราย

ระยะเวลาการสํารวจ
ดําเนินการสํารวจทุก ๆ  3 เดือน สําหรับไตรมาสนี้ ( ไตรมาสที่ 3/2557 ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ) 

ทําการสํารวจในเดือนกันยายน 2557  โดยไดรับแบบสอบถามตอบกลับ จํานวน 1,870 ชุด มีแบบสอบถามเสีย จํานวน 2 แบบ  คิดเปน
รอยละ  0.1 รวมแบบสอบถามที่ใชในการประมวลผลจํานวน 1,868 ชุด  
การประมวลผลและการคํานวณดัชนี

ไตรมาสที่ 3/2557 ไดทําการประมวลผลในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และทําเปน 2 ลักษณะ คือ 
1.  การคิดสัดสวนรอยละ 

                          เปนการประมวลผลโดยนําผลการสํารวจมาคํานวณรอยละของผูตอบในแตละคําตอบ (ดีขึ้น ไมเปลี่ยนแปลง และไมดี)
2.  การคํานวณดัชนี

                          เปนการนําผลการสํารวจที่ไดมาจัดทําเปนดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซึ่งเปนดัชนีที่แสดงเฉพาะทิศทางของ  
      ภาวะธุรกิจ ( ดีขึ้น  ไมเปลี่ยนแปลง และไมดี )

การคํานวณดัชนีมีขั้นตอนดังนี้
1. แปลงขอมูลเชิงคุณภาพใหเปนขอมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ดังนี้

                         ถาตอบวา           ดีขึ้นหรือเพิ่มข้ึน จะใหคะแนนเทากับ 1   
                         ถาตอบวา         ไมเปลี่ยนแปลง จะใหคะแนนเทากับ 0.5
                         ถาตอบวา    ไมดีหรือลดลง จะใหคะแนนเทากับ 0

2. นํารอยละของผูตอบวาดีบวกกับรอยละของผูตอบวาไมเปล่ียนแปลงที่คูณดวย 0.5  จะไดดัชนีของแตละคาบเวลา  
                         ดัชนีจะมีคาสูงสุดเทากับ 100 และต่ําสุดเทากับ 0
การอานคาดัชนี

     ถาดัชนีอยูใกลแนวเสน 100 แสดงวานักธุรกิจคาดวาธุรกิจดี
     ถาดัชนีอยูใกลแนวเสน 50 แสดงวานักธุรกิจคาดวาธุรกิจไมเปลี่ยนแปลง
     ถาดัชนีอยูใกลแนวเสน 0 แสดงวานักธุรกิจคาดวาธุรกิจไมดี
หากระดับดัชนีเหนือเสน 50 แสดงวาภาวะธุรกิจยังคงขยายตัว ทั้งนี้ถาดัชนีตัดแนวเสน 50 ลงมา หมายถึงวา ภาวะธุรกิจ

ไมดีหรือชะลอตัว
หากระดับดัชนีต่ํากวาเสน  50 แสดงวาเปนชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ถาคาดัชนีตัดแนวเสน 50 ขึ้นไป แสดงวาภาวะธุรกิจจะดี

ขึ้นหรือฟนตัว
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