ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ภูมภิ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556

5 ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธ ุรกิจตนเองของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เมื่อพิจารณาดัชนี ความเชื่ อมัน่ ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิต
ภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และธุ รกิ จตนเองในไตรมาสที่ 1/2556 พบว่า
ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศในปั จจุบนั ปรับตัวลดลงจากที่ระดับ 44.2 ในไตรมาสก่อน
หน้ามาอยู่ที่ระดับ 42.1 ในไตรมาสปั จจุ บนั หากพิจารณาค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ พบว่า ค่าดัชนี
ปรั บตัวลดลงเช่ นเดี ยวกัน โดยปรั บจากระดับ 59.1ในไตรมาสก่ อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 49.9 ในไตรมาส
ปัจจุบนั ในส่ วนค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ภาวะธุรกิจของตนเองในไตรมาสปัจจุบนั ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 44.6
มาอยูท่ ี่ระดับ 45.1 แต่ในส่ วนค่าดัชนีคาดการณ์กลับพบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลง โดยปรับตัวลดลงอย่างมาก
จากระดับ 59.1 ในไตรมาสก่อนหน้ามาที่ระดับ 49.9 ในไตรมาสปัจจุบนั (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคการผลิตต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศและธุรกิจตนเอง

6 ดัชนีความเชื่อมัน่ ฯแยกตามการส่งออก
เมื่ อ พิ จ ารณาดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น ของผูป้ ระกอบวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มภาคการผลิ ต
ตามการส่ งออกของภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 พบว่ า ธุ รกิ จ SMEs
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่เน้นตลาดภายในประเทศ (การส่ งออกไม่เกินร้อยละ 50 ของยอดขาย) มีค่าดัชนี
ความเชื่อมัน่ ในปั จจุบนั อยูท่ ี่ระดับ 42.0 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 47.8 ส่ วนค่าดัชนี ความเชื่อมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยูท่ ี่ระดับ 47.0 ลดลงจากที่ระดับ 49.4 ของไตรมาสก่อนหน้า สําหรับกลุ่มที่เน้น
ตลาดภายนอกประเทศ (การส่ งออกเกินร้อยละ 50 ของยอดขาย) ซึ่ งมีสัดส่ วนค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ
1 ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น พบว่า มี ค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ ในปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 52.4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
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ก่อนหน้าที่ระดับ 46.1 สอดคล้องกับข้อมูลการขยายตัวการการส่ งออกของไทย-กัมพูชา ส่ วนค่าดัชนี ความ
เชื่อมัน่ คาดการณ์อยูท่ ี่ระดับ 50.0 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 54.4 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงดัชนีสดั ส่ วนการส่ งออกต่อยอดขาย
ดัชนีสัดส่ วนการส่ งออกต่ อยอดขาย
เน้ นตลาดภายในประเทศ (การส่ งออกไม่ เกิน 50 %)
เน้ นตลาดต่ างประเทศ (การส่ งออกมากกว่ า 50 % ขึน้ ไป)

ไตรมาสที่ 4/2555
คาดการณ์ 3
ปัจจุบัน
เดือนข้ างหน้ า
47.8
49.4
46.1
54.4

ไตรมาสที่ 1/2556
คาดการณ์ 3
ปัจจุบัน
เดือข้ างหน้ า
42.0
47.0
52.4
50.0

7 ดัชนีความเชื่อมัน่ ฯแยกตามสาขาอ ุตสาหกรรมในภ ูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดัชนี ค วามเชื่ อมัน่ ภาคการผลิ ต ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม (SMEs)
ในส่ วนภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เมื่อแยกตามสาขาอุตสาหกรรม พบว่าค่าดัชนี ความเชื่อมัน่ ในปั จจุบนั
ของไตรมาสที่ 1/2556 ปรั บ ตัว ลดลงเมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสก่ อ นหน้า ซึ่ งอยู่ใ นระดับ ที่ ต่ าํ กว่ า ค่ า ฐาน
(ตํ่ากว่า 50) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาเครื่ องจักร มี ค่าดัชนี อยู่ที่ระดับ 39.6 ในส่ วนค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าพบว่า ค่าดัชนี ความเชื่อมัน่ ส่ วนใหญ่ยงั คงมีค่าที่ต่าํ กว่าค่าดัชนี ฐาน ยกเว้น สาขา
เครื่ องเรื อนที่มีค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าดัชนี ฐาน โดยอยู่ที่ระดับ 63.0 ซึ่ งมากที่สุด เมื่อ
นําไปเปรี ยบเทียบกับสาขาอื่นๆ
รายละเอียดดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แยกตามสาขาอ ุตสาหกรรมในภ ูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไตรมาสที่1/2556 มีดงั นี้
(ดูค่าดัชนีฯ แต่ ละประเภทย่ อยอุตสาหกรรมได้ ที่ภาคผนวก)

1) สาขาอาหารและเครือ่ งดื่ม
ดัชนี ความเชื่อมัน่ ทั้งในปั จจุบนั และการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของสาขาอาหารและเครื่ องดื่ ม
ปรั บตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าจากที่ระดับ 47.3 และ 47.8 มาอยู่ที่ระดับ 40.1 และ 43.1 ตามลําดับ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการของผูป้ ระกอบการในสาขานี้ พบว่า ปั จจัยทางด้านต้นทุน
สิ นค้า/ค่าแรงงานเป็ นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการมากที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยทางด้านการแข่งขัน
ในตลาด ภาวะเศรษฐกิ จ ในประเทศ และความหดตัว ของความต้อ งการสิ น ค้า และบริ ก าร ตามลํา ดับ
(ภาพที่ 9)
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