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รายงานสรุปดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs
(SMEs Manufacturing Sentiment Index: SMSI)
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2554
บทสรุปผู้บริหาร
ดัชนี ความเชื่ อมัน่ ผูป้ ระกอบการภาคการผลิตภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อในไตรมาส 1-3 ปี 2554
ค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ในปั จจุบนั ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้ง 3 ไตรมาส โดยไตรมาสที่ 3 มีค่าดัชนี สูงกว่า 2 ไตร
มาสที่ผา่ นมาแต่ยงั อยูใ่ นระดับตํ่ากว่าค่าฐานทั้ง 3 ไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 ค่าดัชนี ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ระดับ
40.4 ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ระดับ 39.5 และไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ระดับ 43.0 ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากองค์ประกอบต่างๆ
ของดัชนี โดยองค์ประกอบด้านยอดคําสั่งซื้ อโดยรวมและด้านกําไรสุ ทธิ ปรับตัวในทิศทางที่สอดคล้องกัน
คืออยูร่ ะดับที่ทรงตัวใน 2 ไตรมาสแรก และปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ ึนในไตรมาสที่ 3 ปริ มาณการผลิต สิ นค้า
คงคลัง และต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรงตัวในทั้ง 3 ไตรมาส อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่
กล่าวมาปรับตัวอยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่าค่าฐานมาโดยตลอด (ตํ่ากว่า 50) ยกเว้นองค์ประกอบด้านการจ้างงานที่
ปรับตัวเกิ นกว่าค่าฐานทั้ง 3 ไตรมาส สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนี ท้ งั 3 ไตรมาส เนื่ องจากภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประสบภัยแล้งในช่วงต้นปี 2554 ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ที่เป็ น
วัต ถุ ดิ บ ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สิ น ค้า เกษตร ขณะที่ ปั ญ หาการประท้ว งรั ฐ บาลของประเทศในแถบ
ตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนื อ ก็ส่งผลให้ราคานํ้ามันปรั บตัวสู งขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง ทําให้ตน้ ทุ นการ
ประกอบการสู งขึ้น ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการ SMEs มีความเชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับที่ไม่ดีนกั ไตรมาสที่ 2 ภาค
การเกษตรอยู่ในช่วงเพาะปลูก ทําให้เกษตรกรลดการใช้จ่ายส่ งผลให้ความต้องการสิ นค้าและบริ การลดลง
ตามไปด้วย ในส่ วนองค์ประกอบด้านต้นทุน ผูป้ ระกอบการยังคงมีความกังวลต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นราคา
วัตถุดิบ และราคานํ้ามันที่ยงั อยู่ในระดับสู ง ประกอบกับนโยบายหาเสี ยงของพรรคการเมืองเรื่ องการขึ้น
ค่ า แรงขั้น ตํ่า และการปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นปริ ญ ญาตรี ซ่ ึ ง เป็ นต้น ทุ น ของผูป้ ระกอบการ SMEs ส่ ง ผลให้
ผูป้ ระกอบการมีความกังวลในเรื่ องต้นทุนค่าแรงงานเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ และไตรมาสที่ 3 ที่มีค่าดัชนี ปรับตัวดี
ขึ้นจาก 2 ไตรมาสที่ผา่ นมาเนื่องจากผูป้ ระกอบการมองว่าราคาสิ นค้าเกษตรยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี ทําให้เกษตรกร
มีกาํ ลังซื้อเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็ นช่วงเทศกาลวันแม่มีการเดินทางกลับภูมิลาํ เนาส่ งผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยกัน
มากขึ้น และเป็ นช่วงสิ้ นปี งบประมาณจึงมีการเร่ งใช้งบประมาณในการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ การ
ซื้ อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่ อมแซมบ้านเรื อนของประชาชนที่เสี ยหายภายหลังจากการเกิดพายุโซนร้อนนกเต็น
ในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับผ่านพ้นการเลือกตั้ง มีความชัดเจนทางการเมืองรวมถึงมีความเชื่อมัน่ ในการ
บริ หารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่
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เมื่อพิจารณาความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ในอนาคต ค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ ึนเรื่ อยๆ
โดยค่าดัชนี ความเชื่ อมัน่ ไตรมาสที่ 1-3 อยู่ที่ระดับ 44.5 46.0 และ 54.3 ตามลําดับ จะเห็นว่าค่าดัชนี ความ
เชื่อมัน่ คาดการณ์ในไตรมาสที่ 3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินกว่าค่าฐานเป็ นไตรมาสแรกของปี 2554 แสดงให้เห็นว่า
ผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ ที่ดีในอนาคต โดยผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ ในทุกองค์ประกอบ
ภาพที่ 1 แสดงค่ าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต

ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตแยกตามองค์ ประกอบ
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความเชื่อมัน่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคการผลิตแยกตามองค์ประกอบ พบว่า ค่า
ดัชนีความเชื่อมัน่ ในไตรมาสปั จจุบนั จะมีองค์ประกอบด้านยอดคําสั่งซื้ อโดยรวม ต้นทุนการผลิต และกําไร
สุ ทธิ ปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 2 และกลับมาปรับตัวดีข้ ึนในไตรมาสที่ 3 ปรับตัวในทิศทางที่สอดคล้องกัน
ในส่ วนขององค์ประกอบด้านปริ มาณการผลิต สิ นค้าคงคลัง และการจ้างงานมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่
ดีข้ ึนเรื่ อยๆ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการ SMEs ยังมีความเชื่อมัน่ อยู่ในระดับที่ไม่ดีนกั เนื่ องจากค่าดัชนี
ความเชื่อมัน่ ยังคงตํ่ากว่าค่าฐาน ยกเว้นองค์ประกอบด้านการจ้างงาน โดยค่าดัชนี องค์ประกอบด้านยอดคํา
สัง่ ซื้อโดยรวมไตรมาสที่ 1-3 อยูท่ ี่ระดับ 44.3 39.0 และ 47.3 ตามลําดับ ด้านปริ มาณการผลิตอยูท่ ี่ระดับ 48.4
48.7 และ 49.2 ตามลําดับ ด้านสิ นค้าคงคลังอยู่ที่ระดับ 46.4 46.7 และ 46.4 ตามลําดับ ด้านต้นทุนการ
ประกอบการอยู่ที่ระดับ 20.0 19.1 และ 22.7 ตามลําดับ ด้านกําไรสุ ทธิ อยู่ที่ระดับ 35.3 34.5 และ 42.0
ตามลําดับ และองค์ประกอบด้านการจ้างงานอยูท่ ี่ระดับ 50.1 51.1 และ 51.4 ตามลําดับ
สํา หรั บ ค่ า ดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น คาดการณ์ แ ยกตามองค์ป ระกอบ องค์ป ระกอบด้า นยอดคํา สั่ง ซื้ อ
โดยรวม และด้านการจ้างงานค่าดัชนี ปรั บตัวในทิ ศทางที่ ลดลงในไตรมาสที่ 2 และกลับมามี แนวโน้ม
ปรับตัวดีในไตรมาสที่ 3 และมีค่าดัชนีความเชื่อมัน่ เกินกว่าค่าฐาน สําหรับองค์ประกอบด้านปริ มาณการผลิต
ด้านสิ นค้าคงคลัง และด้านกําไรสุ ทธิ มีค่าดัชนี ความเชื่อมัน่ ปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ ึนเรื่ อยๆ จนถึงไตรมาสที่
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3 และมี ค่ า ดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น เกิ น กว่ า ค่ า ฐานในไตรมาสที่ 3 ในส่ ว นขององค์ป ระกอบด้า นต้น ทุ น การ
ประกอบการมีแนวโน้มปรับตัวดีในไตรมาสที่ 2 และปรับตัวลดลงในไตรมาสที่ 3 โดยค่าดัชนี ความเชื่อมัน่
ทั้ง 3 ไตรมาสปรับตัวตํ่ากว่าค่าฐานค่อนข้างมาก และมีค่าตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ โดยค่าดัชนี
ความเชื่ อ มัน่ องค์ป ระกอบด้า นยอดคํา สั่ง ซื้ อ โดยรวม ไตรมาสที่ 1-3 อยู่ที่ ร ะดับ 51.3 49.8 และ 65.0
ตามลําดับ ด้านปริ มาณการผลิตอยูท่ ี่ระดับ 50.7 53.3 และ 65.0 ตามลําดับ ด้านสิ นค้าคงคลังอยูท่ ี่ระดับ 48.0
48.7 และ 58.8 ตามลําดับ ด้านต้นทุนการประกอบการ อยูท่ ี่ระดับ 25.4 28.7 และ 26.4 ตามลําดับ ด้านกําไร
สุ ทธิ อยู่ที่ระดับ 42.4 46.7 และ 60.1 ตามลําดับ และด้านการจ้างงาน อยู่ที่ร ะดับ 52.0 50.7 และ 53.8
ตามลําดับ จะเห็นว่าค่าดัชนีความเชื่อมัน่ คาดการณ์ในอนาคตในไตรมาสที่ 3 ปรับตัวเกินกว่าค่าฐานแทบทุก
องค์ประกอบ มีเพียงองค์ประกอบด้านต้นทุนการประกอบการเท่านั้นที่ต่าํ กว่าค่าฐานค่อนข้างมาก
ภาพที่ 2 แสดงค่ าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตแยกตามองค์ ประกอบ (ปัจจุบัน)

ภาพที่ 3 แสดงค่ าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตแยกตามองค์ ประกอบ (คาดการณ์ )
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