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รายงาน ผลการส ารวจดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจคร้ังแรกในกัมพูชา 

 

ความเป็นมา 

ธนาคาร ANZ Royal Cambodia ได้ร่วมมือกับ บริษัท TNS ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยช้ันน าของโลก ได้ท า
การส ารวจ ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ (Business Confidence Index) ในกัมพูชา เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับ
ภาครัฐและเอกชนใช้ติดตาม วิเคราะห์ ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อหากลยุทธ์ในการท าธุรกิจหรือใช้
ส าหรับก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ นอกเหนือจากตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจอื่นๆท่ีมีอยู่แล้ว  

โดยผลส ารวจในครั้งนี้ได้มาจาก การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2014 ท่ีผ่านมา จาก
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ บริษัทช้ันน าในกัมพูชาจ านวน 40 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ 10 
บริษัท (รายได้มากกว่า 5 ล้าน USD/ปี) บริษัทขนาดกลางและเล็ก 30 บริษัท (รายได้ 1-5 ล้าน USD/ปี) จาก
หลายภาคธุรกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การค้าและบริการ โดยใช้แบบสอบถาม 5 ข้อ ซึ่ง เป็น
การคาดการณ์ด้านต่างๆในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ได้แก่ (1)  คาดการณ์ภาวะธุรกิจโดยรวมของบริษัท  
(2) คาดการณ์ผลก าไร-ขาดทุนของบริษัท (3) คาดการณ์รายได้ของบริษัท (4) คาดการณ์จ านวนพนักงาน
ของบริษัท (5) คาดการณ์เงินลงทุนของบริษัท โดยมี 3 ค าตอบให้เลือก คือ เพิ่มขึ้น คงท่ี และลดลง หลังจาก
นั้นจะน าข้อมูลมาแปรผลเป็นดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจจ านวน 5 ด้าน ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจในด้าน
ต่างๆจะมีค่าต้ังแต่ 0 – 100 โดย 0 หมายถึงมีความเช่ือมั่นน้อยท่ีสุด และ 100 หมายถึงมีความเช่ือมั่นมาก
ท่ีสุด 

ผลการส ารวจ 

1. ดัชนีความเชื่อม่ันโดยรวม 

จากผลการส ารวจการคาดการณ์ภาวะธุรกิจโดยรวมของบริษัท พบว่ า กัมพูชามีดัชนีความเช่ือมั่น
โดยรวมเท่ากับ 83 โดย SME มีดัชนีความเช่ือมั่นโดยรวมเท่ากับ 88 สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีดัชนีความ
เช่ือมั่นโดยรวมเท่ากับ 80 ส่วนภาคธุรกิจท่ีมีดัชนีความเช่ือมั่นโดยรวมสูงท่ีสุด ได้แก่ ภาคบริการมีดัชนีความ
เช่ือมั่นโดยรวมเท่ากับ 85 รองลงมาคือภาคการเกษตร 82 และภาคอุตสาหกรรม 81 
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2. ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจในด้านต่างๆ 

 

 นอกจากความเช่ือมั่นทางธุรกิจโดยรวมแล้ว ผลการส ารวจยังแบ่งดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจออกเป็น
อีก 4 ด้าน ได้แก่ (1) ดัชนีความเชื่อม่ันด้านรายได้ (2) ดัชนีความเชื่อม่ันด้านการท าก าไร (3) ดัชนีความ
เชื่อม่ันด้านจ านวนพนักงาน (4) ดัชนีความเชื่อม่ันด้านเงินลงทุน 

 บริษัทส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ารายได้และผลก าไรจะเพิ่มขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า จึงส่งผลให้ดัชนี
ความเชื่อม่ันด้านรายได้มีค่าสูงสุด คือ 93 รองลงมาคือดัชนีความเชื่อม่ันด้านการท าก าไร 85 ตามด้วยดัชนี
ความเชื่อม่ันด้านเงินลงทุน 84 และดัชนีความเชื่อม่ันด้านจ านวนพนักงาน 75 
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วิเคราะห์ผลการส ารวจ 

 จากผลส ารวจแสดงให้เห็นว่านักธุรกิจและบริษัทต่างๆจากทุกภาคอุตสาหกรรมมีความเช่ือมั่นทาง
ธุรกิจในกัมพูชาและมีการคาดการณ์ท่ีเป็นบวก โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังพบว่าธุรกิจ SME มีค่าดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจสูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะท่ียังมีความกังวล
อยู่บ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง แต่ไม่ส่งกระทบต่อความเช่ือมั่นทางธุรกิจมากนัก ดัชนีความเช่ือมั่น
ด้านเงินลงทุนแสดงให้เห็นว่าหลายบริษัทยังมีแผนท่ีจะลงทุนหรือขยายกิจการ ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นด้าน
จ านวนพนักงานท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าด้านอื่นและคาดการณ์ว่าจะลดลงส าหรับธุรกิจขนาด
ใหญ่นั้น เป็นผลมาจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

 ปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจในกัมพูชา ได้แก่ (1) การทุจริตคอรัปช่ัน และระบบ
การท างานของราชการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม (2) อัตราค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคยังมี
ราคาสูง (3) เสถียรภาพ ทางการเมือง ซึ่งโดยรวมไม่ได้กระทบกับธุรกิจรายเดิมแต่กระทบกับธุรกิจรายใหม่จาก
ต่างชาติท่ีก าลังจะเข้ามาลงทุนในกัมพูชา 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. กัมพูชามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและอยู่ในช่วงของการเปล่ียนผ่าน จากประเทศด้อยพัฒนาเป็น
ประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีรายได้อยู่ในระดับ Lower Middle Income ดังนั้นดัชนีความ
เช่ือมั่นทางธุรกิจ จึงเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญอย่างมากส าหรับการวางแผนและตัดสินใจ
ด าเนินการต่างๆ ของภาคเอกชนและรัฐบาล เพราะมีการส ารวจในทุกไตรมาสและเป็นการส ารวจจาก
สภาพการท าธุรกิจจริง 

2. ดัชนีความมั่นใจทางธุรกิจของ SME ท่ีสูงถึง 88 แสดงให้เห็นว่าปัญหาด้านแหล่งเงินกู้ท่ีมีจ านวนน้อย
และมีอัตราดอกเบ้ียสูง อาจไม่เป็นอุปสรรคมากนักต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ SME 

3. ธุรกิจ SME มีความเช่ือมั่นทางธุรกิจสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจาก SME จะมุ่งเน้นตลาดใน
ประเทศซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและแน่นอน ขณะท่ีบริษัทขนาดใหญ่ต้องปรับตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลก และพึ่งพาตลาดโลกส าหรับการส่งออกซึ่งมีความผันผวนมากกว่า 

4. เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือและใช้อ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส ารวจดัชนีความเช่ือมั่นทาง
ธุรกิจในกัมพูชา ควรมีการส ารวจจากบริษัทจ านวนอย่างน้อย 100 - 150 ราย และควรขยายการ
ส ารวจให้ครอบคลุมประเภทของอุตสาหกรรมอื่นๆท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ภาค
การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการแต่ละรายท่ีเป็น
ผู้ให้ข้อมูล ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค าถามและนิยามของค าศัพท์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
อย่างถูกต้อง  
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5. เพื่อให้สามารถน าผลการส ารวจไปใช้ ส าหรับวางแผน ก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบาย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการเช่ือมโยงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อดัชนีความเช่ือมั่นทาง
ธุรกิจ เช่น อัตราดอกเบ้ีย ปริมาณเงินกู้ และควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่าดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
จะส่งผลกระทบต่อ GDP ปริมาณการค้า การลงทุน หรือเครื่องมือช้ีวัดตัวอื่นอย่างไร  

******************************** 

สุรเชษฐ์ มณีพงษ์ 

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 

พฤษภาคม 2557 
 


