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บทน ำ 

กำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำของ SMEs 

1. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ในปี 2555 สสว.ได้จัดท ำโครงกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs (SMEs Economic Indicators) ซ่ึง

ผลลัพธ์ของโครงกำรดังกล่ำวส่วนหนึ่ง คือ กำรมีแนวทำงกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร และมี

บทวิเครำะห์ถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์กำรค้ำในย่ำนดังกล่ำว โดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภำวะกำรอยู่รอดของ SMEs ใน

ย่ำนจตุจักรสูงท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่อเดือน ปัจจัยด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภค และปัจจัย

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขำยและสภำวะทำงกำรเมือง ตำมล ำดับ ผลกำรศึกษำดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็นข้อมูลแสดงภำวะเศรษฐกิจของ SMEs 

ในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของกรุงเทพฯ และประเทศ รวมท้ังทรำบปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรอยู่รอดของผู้ประกอบกำร สำมำรถใช้

พยำกรณ์แนวโน้มของธุรกิจในอนำคต  

กำรด ำเนินงำนในข้ันต่อไป สสว.จะได้จัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของ SMEs ในพ้ืนท่ีกรุง เทพ 

และต่ำงจังหวัด โดยจะท ำกำรส ำรวจ SMEs ในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ เพ่ือท่ีจะมีดัชนีระยะส้ันใ ช้ช้ีวัดกำรอยู่

รอดของ SMEs ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ในย่ำนกำรค้ำ ซ่ึง SMEs มีบทบำทสูง โดยจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนและกำรก ำหนดนโยบำย

ทำงเศรษฐกิจของภำครัฐและเอกชนต่อ SMEs ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ต่อเนื่อง และชัดเจนย่ิงข้ึน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของ SMEs  

2) เพ่ือทรำบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของประเทศ  

3) เพ่ือได้สมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของประเทศ 
 

1.3 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับประโยชน์จำกโครงกำร 

1) หน่วยงำนในกำรจัดท ำนโยบำยและแผนงำนในกำรสนับสนุน ส่งเสริม SMEs  
2) SMEs ในภำคผลิต ภำคกำรค้ำ และภำคบริกำร 
3) ผู้สนใจท่ัวไปท่ีติดตำมภำวะเศรษฐกิจของ SMEs  

 
1.4 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

1.4.1 เป้ำหมำยผลผลิต 

1) มีดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำของ SMEs เป็นรำยไตรมำส จ ำนวน 3 ไตรมำส  
(ไตรมำสท่ี  1 - 3 ปี 2556) ใน 2 ภูมิภำค ท่ีมีควำมชัดเจนถูกต้อง และแม่นย ำ 

2) มีบทวิเครำะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของประเทศ  
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3) มีสมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของประเทศ  
 

1.4.2 เป้ำหมำยผลลัพธ์ 
 หน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง สำมำรถน ำข้อมูลกำรศึกษำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำของ 

SMEs ไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำน และกำรสนับสนุน SMEs อย่ำงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ 
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1.5 พ้ืนท่ีกำรด ำเนินงำน 

 ย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญของ SMEs จ ำนวน 2 ย่ำน ได้แก่ 

 ย่ำนกำรค้ำจตุจักร เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหำนคร และ 
 ย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญในภูมิภำค จ ำนวน 1 ย่ำน โดยเลือกย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย จังหวัดเชียงใหม่

  

1.6 แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

1) คัดเลือกย่ำนกำรค้ำท่ีส ำคัญในภูมิภำค จ ำนวน 1 ย่ำน ท่ีมีควำมส ำคัญเชิงเศรษฐกิจต่อภูมิภำค มีบทบำทของ SMEs สูง 

และมีควำมหลำกหลำยของสำขำธุรกิจ SMEs โดยเลือกย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือใช้ในกำรส ำรวจและจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำของ SMEs   

2) จัดท ำแบบส ำรวจ ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหำส ำหรับกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำของ SMEs ข้อมูล

ส ำหรับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรอยู่รอดของธุรกิจ SMEs และส ำหรับจัดท ำสมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของธุรกิจ 

SMEs ในย่ำนกำรค้ำเป้ำหมำย  

3) ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม เป็นรำยไตรมำส และวิเครำะห์ข้อมูล โดยมีจ ำนวนตัวอย่ำงประมำณ 300 ตัวอย่ำง/

ไตรมำส/พ้ืนท่ี 

4) จัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำของ SMEs เป็นรำยไตรมำส จ ำนวน 3 ไตรมำส (ไตรมำสท่ี 1 - 3 ปี 

2556) ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย 2 ย่ำนกำรค้ำ  

5) วิเครำะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อกำรอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในย่ำนกำรค้ำท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำย และด ำเนินกำร

เปรียบเทียบปัจจัยเหล่ำนี้ ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย 2 ย่ำนกำรค้ำ   

6) จัดท ำสมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของธุรกิจ SMEs ในย่ำนกำรค้ำท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำย  
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2. ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

กำรด ำเนินงำนโครงกำร ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนท่ี 1 :  กำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร กรุงเทพฯ  
ส่วนท่ี 2:  กำรศึกษำและจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในภูมิภำค  

(ย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไยในรัศมีประมำณ 3 กิโลเมตร) 
โดยสำมำรถแจกแจงรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรในแต่ละส่วน ดังน้ี 

2.1 รำยงำนส่วนท่ี 1 :  กำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร กรุงเทพฯ 
 

2.1.1 กรอบแนวคิดและท่ีมำในกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร  
จำกกำรศึกษำและจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ กรณีศึกษำสภำวะควำมอยู่รอดของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ

จตุจักร ท่ีด ำเนินกำรในระยะท่ี 1 ซ่ึงเสร็จส้ินในเดือนกันยำยน 2555 โดยเป็นกำรศึกษำตัวแปรต่ำงๆ 26 ตัวแปร ท่ีมีผลต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร ได้แก่ 
1) ประสบกำรณ์หรือควำมยำวนำนของผู้ค้ำ ในกำรท ำธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
2) อำยุของเจ้ำของกิจกำร 
3) มูลค่ำทุนหมุนเวียน ในกำรด ำเนินกิจกำร 
4) อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ของธนำคำร 
5) อัตรำดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
6) % ของก ำไรสุทธิ ท่ีได้จำกกำรขำยต่อเดือน 
7) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวไทยขำจรในแต่ละเดือน 
8) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวต่ำงชำติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
9) % ยอดขำย จำกลูกค้ำประเภทขำยส่ง 
10) % ยอดขำย จำกกำรขำยประเภทส่งออก 
11) จ ำนวนวัน ท่ีสำมำรถขำยสินค้ำได้ต่อเดือน 
12) จ ำนวนช่ัวโมงท่ีสำมำรถเปิดท ำกำรค้ำขำยได้ในแต่ละวัน 
13) จ ำนวนผู้ค้ำท่ีขำยสินค้ำประเภทเดียวกัน 
14) จ ำนวนท่ีจอดรถท่ีจัดให้ส ำหรับลูกค้ำ 
15) จ ำนวนห้องน้ ำท่ีให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
16) จ ำนวนร้ำนอำหำรท่ีให้บริกำรแก่ลูกค้ำในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
17) ค่ำจ้ำงแรงงำนรำยวัน 
18) ค่ำจ้ำงพนักงำนต่อเดือน 
19) ค่ำเช่ำแผงค้ำต่อเดือน 
20) ค่ำไฟฟ้ำต่อเดือน 
21) ค่ำขนส่งต่อเดือน 
22) ค่ำบ ำรุงอ่ืนๆ เช่น ค่ำภำษีโรงเรือน ค่ำเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 
23)  ประสบกำรณ์ของผู้บริหำรย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
24)  ช่วงระยะเวลำของสัญญำกำรเช่ำพ้ืนท่ี 
25)  กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมย่ำนกำรค้ำจตุจักรของภำครัฐ 
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26)  สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 
 
จำกนั้นได้น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  เพ่ือค้นหำปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบต่อสภำวะควำมอยู่รอดของธุรกิจ

ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร โดยผลจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัย ซ่ึงท ำกำรสกัดและจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) เพ่ือค้นหำว่ำตัวแปรท่ีศึกษำจ ำนวน 26 ตัวแปร สำมำรถจัดเป็นปัจจัย ว่ำควรมีก่ีปัจจัยท่ีสำมำรถน ำมำ
สร้ำงเป็นตัวแบบพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร พร้อมกับหำแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้กำรวิเครำะห์ดังกล่ำวเพ่ือ
จัดท ำดัชะนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำในล ำดับต่อไป  

ท้ังนี้ผลจำกกำรศึกษำดังกล่ำว ได้มีกำรจัดกลุ่มตัวแปรจำก 26 ตัวแปรได้เป็น 9 ปัจจัย เรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยจำก
มำกไปหำน้อย โดยปัจจัยและควำมส ำคัญของปัจจัยอธิบำยได้ด้วยค่ำร้อยละของควำมผันแปรท่ีตัวแปรเดิมสำมำรถอธิบำยได้ด้วยปัจจัยท่ี
สร้ำงข้ึนมำใหม่ ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
ตำรำงท่ี 1 กำรจัดกลุ่มและควำมส ำคัญของปัจจัยท่ีมีควำมส ำคัญต่อสภำวะกำรอยู่รอดของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
ล ำดับท่ีและชื่อของปัจจัย % of Variance 

หรือระดับ
ควำมส ำคัญของ

ปัจจัย 

ชื่อตัวแปร/ตัวแปรท่ี Correlation 
ระหว่ำงตัว
แปรเดิมกับ

ปัจจัย 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนต่อเดือน (F1) 

22.621 % - ค่ำไฟฟ้ำต่อเดือน/20 
- ค่ำบ ำรุงอ่ืนๆ เช่นค่ำภำษีโรงเรือนค่ำเก็บขยะ /22 

- ค่ำเช่ำแผงค้ำต่อเดือน/19 
- ค่ำขนส่งต่อเดือน/21 

0.783 
0.727 
0.681 
0.516 

2. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
และสำธำรณูปโภค (F2) 

8.024 %  จ ำนวนห้องน้ ำท่ีให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำรในย่ำนกำรค้ำ
จตุจักร/15 

 จ ำนวนร้ำนอำหำรท่ีให้บริกำรแก่ลูกค้ำในย่ำนกำรค้ำ
จตุจักร/16 

 จ ำนวนท่ีจอดรถท่ีจัดให้ส ำหรับลูกค้ำ/14 

0.812 
0.774 
0.707 

3. กำรส่งเสริมกำรขำย และ
สภำวะทำงกำรเมือง (F3) 

7.067 %  กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมย่ำนกำรค้ำจตุจักรขอภำครัฐ/25 

 ประสบกำรณ์ของผู้บริหำรย่ำนกำรค้ำจตุจักร/23 

 ช่วงระยะเวลำของสัญญำกำรเช่ำพ้ืนท่ี/24 

 สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง/26 

0.759 
0.727 
0.691 
0.521 

4. ร้อยละยอดขำยตำม
ประเภทลูกค้ำ (F4) 

5.928 %  ร้อยละยอดขำยจำกกำรขำยประเภทส่งออก/10 

 ร้อยละยอดขำยจำกลูกค้ำประเภทขำยส่ง/9 

 ร้อยละยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวต่ำงชำติ 
ประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน/8 

0.811 
0.740 
0.704 

5. ค่ำจ้ำงแรงงำน (F5) 5.514 %  ค่ำจ้ำงแรงงำนรำยวัน/17 

 ค่ำจ้ำงพนักงำนต่อเดือน/18 

0.843 
0.822 

6.  ทุนหมุนเวียนและก ำไร 
(F6) 

5.320 %  ร้อยละของก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรขำยต่อเดือน/6 

 มูลค่ำทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร/3 

0.753 
0.709 
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 ร้อยละยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวไทยขำจรในแต่ละเดือน/7 0.533 

7. อัตรำดอกเบ้ีย (F7) 4.695 %  อัตรำดอกเบ้ียของบัตรเครดิต/5 

 อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ของธนำคำร/4 

0.882 
0.855 

8. เวลำในกำรขำย (F8) 4.009 %  จ ำนวนวันท่ีสำมำรถขำยสินค้ำได้ต่อเดือน/11 

 จ ำนวนช่ัวโมงท่ีสำมำรถเปิดท ำกำรค้ำขำยได้ในแต่ละวัน/12 

0.869 
0.854 

9. คุณสมบัติเจ้ำของกิจกำร 
(F9) 

3.861 %  อำยุของเจ้ำของกิจกำร/2 

 ประสบกำรณ์หรือควำมยำวนำนของผู้ค้ำใน 
กำรท ำธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร/1 

0.741 
0.606 

รวม 67.038 % โดยปัจจัย ท้ัง 9 นี้ สำมำรถใช้อธิบำยควำมผันแปร 
(Cumulative Variance) ของข้อมูลท้ัง 26 ตัวแปรได้ร้อยละ 
67.038 

 

ท้ังนี้มี 1 ตัวแปรท่ีมีสำมำรถจัดอยู่ใจปัจจัยใดๆ ได้เลย คือ ตัวแปรตัวท่ี 13 จ ำนวนผู้ค้ำท่ีขำยสินค้ำประเภทเดียวกัน ซ่ึงตัวแปร
นี้สำมำรถน ำเข้ำไปวิเครำะห์เพ่ือสร้ำงตัวแบบร่วมกับตัวแปร F1   ถึง  F9  ได้เลย รวมตัวแปรอิสระท่ีใช้ในกำรสร้ำงตัวแบบเท่ำกับ 10 
ตัวแปร 
          ดังนั้น เมื่อน ำปัจจัยท่ีได้จ ำนวน 9 ปัจจัย และตัวแปรอิสระเดิมท่ีเหลืออยู่ท่ีไม่สำมำรถจัดกลุ่มอยู่ในปัจจัยใดๆ ไ ด้คือ X13  ไป
สร้ำงตัวแบบพยำกรณ์เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์กำรถดถอยในอนำคตต่อไปนั้น สำมำรถเขียนสมกำรตัวแบบพยำกรณ์ได้เป็น 
 
            0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 13Y F F F F F F F F F X               

 
เมื่อ  0  คือค่ำคงท่ี เป็นค่ำโดยเฉล่ียของ Y  เมื่อ Y คือตัวแปรตำมท่ีสนใจจะท ำกำรศึกษำ เมื่อค่ำของตัวแปรอิสระ คือ F1   

F2   F3   F4   F5   F6   F7  F 8  F9 และ X13  มีค่ำเท่ำกับศูนย์ 

1 2 10, ,...,    เป็นค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยท่ีอธิบำยว่ำเมื่อ iX , i 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  มีค่ำเปล่ียนแปลงไป 1 
หน่วย จะท ำให้ค่ำ Y โดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงไปเท่ำกับ i  หน่วย  

ซ่ึงค่ำสัมประสิทธ์ิท่ีได้นี้ จะค ำนวณโดยใช้วิธีก ำลังสองน้อยท่ีสุด (Least Square Method) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มำกท่ีสุดในกรณี
ท่ีตัวแปร Y ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรแจกแจงแบบปกติ และเป็นวิธีพ้ืนฐำนท่ีอยู่ในโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์
ในคร้ังนี้ โดยวิธีก ำลังสองน้อยท่ีสุดจะมีคุณสมบัติว่ำตัวแบบกำรพยำกรณ์ท่ีสร้ำงข้ึนจะให้ค่ำผลรวมของควำมคลำดเคล่ือนยกก ำลังสองท่ีมี
ค่ำต่ ำท่ีสุดนั่นเอง ซ่ึงจะบอกถึงประสิทธิภำพของตัวแบบกำรพยำกรณ์ 

ท้ังนี้ ได้มีกำรศึกษำต่อเนื่องในคร้ังนี้ เพ่ือให้ได้สมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของผู้ประกอบกำรรำยใดๆ โดยมีกำรด ำเนินกำรต่อ 
ดังนี้ 

1)  ก ำหนดนิยำมควำมอยู่รอดของผู้ประกอบกำร (Y) โดยใช้ประเด็นร้อยละของก ำไรสุทธิของผู้ประกอบกำร   
2) ท ำกำรส ำรวจข้อมูล Y ตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในข้อ 1) จำกผู้ประกอบกำรรำยเดิมในย่ำนกำรค้ำท่ีได้ด ำเนินกำรแล้วในระยะท่ี 

1 ของโครงกำรนี้ จ ำนวน 300 รำย เพ่ือน ำข้อมูล Y จำกกำรส ำรวจไปวิเครำะห์ต่อในสมกำรพยำกรณ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ใน
ระยะท่ี 1 ของกำรศึกษำนี้ ซ่ึงเมื่อน ำข้อมูล Y ท่ีได้จำกกำรส ำรวจในคร้ังนี้ มำวิเครำะห์กำรถดถอยต่อในสมกำรพยำกรณ์
ข้ำงต้นแล้ว ก็จะสำมำรถทรำบค่ำสัมประสิทธ์ิ( β) ของแต่ละปัจจัย  ท่ีจะใช้ในกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของธุรกิจต่ำงๆ
ในอนำคตได้ต่อไป 

นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำในระยะท่ี 1 นั้น ได้มีข้อเสนอแนะด้ำนแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ
ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร โดยใช้ปัจจัยท่ีได้จำกกำรเครำะห์ปัจจัยในระยะท่ี 1  ไปใช้เป็นตัวแปรในกำรส ำรวจเพ่ือกำรจัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่น
ของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำในแต่ละไตรมำศของปี 2556 
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  โดยจากการพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยโดยการจัดกลุ่มตัวแปรต่างๆ และได้ล าดับความมากน้อยของปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร ซ่ึงพบว่า สามารถเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
อยู่รอดของกิจการต่างๆ ได้แก่ 

ปัจจัย ตัวแปรย่อยท่ีประกอบกันเป็นปัจจัย 
1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่อเดือน - ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 

- ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่นค่าภาษีโรงเรือน ค่าเก็บขยะ 
- ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน 

- ค่าขนส่งต่อเดือน 
2) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภค - จ ำนวนห้องน้ ำท่ีให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 

- จ ำนวนร้ำนอำหำรท่ีให้บริกำรแก่ลูกค้ำในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
- จ ำนวนท่ีจอดรถท่ีจัดให้ส ำหรับลูกค้ำ 

3) กำรส่งเสริมกำรขำย และสภำวะทำงกำรเมือง - กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมย่ำนกำรค้ำจตุจักรขอภำครัฐ 

- ประสบกำรณ์ของผู้บริหำรย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
- ช่วงระยะเวลำของสัญญำกำรเช่ำพ้ืนท่ี 
- สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 

ปัจจัย ตัวแปรย่อยท่ีประกอบกันเป็นปัจจัย 
4) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกค้า - ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 

- ร้อยละยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง 
- ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละ

เดือน 
5) ค่าจ้างแรงงาน - ค่าจ้างแรงงานรายวัน 

- ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
6) ทุนหมุนเวียนและก าไร - ร้อยละของก าไรสุทธิท่ีได้จากการขายต่อเดือน 

- มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
- ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่ละเดือน 

7) อัตรำดอกเบ้ีย - อัตรำดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
- อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ของธนำคำร 

8) เวลำในกำรขำย - จ ำนวนวันท่ีสำมำรถขำยสินค้ำได้ต่อเดือน 

- จ ำนวนช่ัวโมงท่ีสำมำรถเปิดท ำกำรค้ำขำยได้ในแต่ละวัน 
9) คุณสมบัติเจ้ำของกิจกำร - อำยุของเจ้ำของกิจกำร 

- ประสบกำรณ์หรือควำมยำวนำนของผู้ค้ำใน 
- กำรท ำธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 

   

 ท้ังนี้จะเห็นได้ว่ำ มีปัจจัยส ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนฐำนในกำรอยู่รอดของธุรกิจในย่ำนจตุจักรหลำยปัจจัย ท่ีสำมำรถน ำมำใช้
ในกำรส ำรวจดัชนีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร ซ่ึงเป็นดัชนีคำดกำรณ์ภำวะธุรกิจในย่ำน
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กำรค้ำจตุจักร โดยสำมำรถแจกแจงปัจจัยท่ีจะน ำมำใช้ในกำรส ำรวจและวิเครำะห์ดัชนีควำมเช่ือมัน่ในย่ำนกำรค้ำ จ ำนวน 5 ปัจจัย/ดัชนี 
ซ่ึงมีล ำดับของควำมส ำคัญของปัจจัย ดังนี้ 

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน หรือต้นทุนธุรกิจต่อเดือน ซ่ึงควรพิจำรณำเฉพำะรำยกำรท่ีมีกำรเคล่ือนไหวเป็นรำยเดือนมำท ำกำร
ส ำรวจ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำขนส่ง 

(2) ยอดขำย 

(3) ค่ำจ้ำงแรงงำน 

(4) ทุนหมุนเวียน (ครอบคลุม เงินสด ลูกหนี้ และสินค้ำคงเหลือ) 

(5) ก ำไรสุทธิ 
นอกจำกนี้ยังได้ส ำรวจตัวแปรควำมเช่ือมั่นอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ด้ำนต้นทุนสินค้ำ ภำวกำรณ์แข่งขันของตลำด ภำวะเศรษฐกิจ

โดยรวม เป็นต้น โดยกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมเช่ือมั่นนั้น ค่ำดัชนี (Business Sentiment Indicator: BSI) ค ำนวณจำกคะแนนท่ี
ผู้ประกอบกำรให้ในแต่ละค ำตอบ (ปัจจัย) โดยให้คะแนนสูงสุดเป็น 1.0 ส ำหรับค ำตอบ “เพ่ิมข้ึน” ให้คะแนนเป็น 0.5 ส ำหรับค ำตอบ 
“เท่ำเดิม” ให้คะแนนเป็น 0 ส ำหรับค ำตอบ “ลดลง” แล้วค ำนวณโดยใช้ดัชนีกำรกระจำย (Diffusion Index) ของค ำถำม (ปัจจัย) แต่
ละข้อ ดังนี้  

1) ค ำนวณ diffusion index ของค ำถำมแต่ละข้อ (ปัจจัย) ดังนี้ 

      ∑
    
 
    

 

   

 

โดยท่ี BSIi = ค่ำดัชนีของค ำถำม i 
    Pi,n  = คะแนนท่ีให้กิจกำร n ท่ีตอบค ำถำม i 
    N    = จ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 

ซ่ึงค ำนวณจำกร้อยละของผู้ตอบ “ดีข้ึน” และ “คงเดิม” โดยดัชนี = (100* ร้อยละของผู้ตอบ “ดีข้ึน”) + (50* ร้อยละของ
ผู้ตอบ “คงเดิม”) + (0*ร้อยละของผู้ตอบ “แย่ลง”) กำรค ำนวณวิธีนี้จะมีค่ำกลำงอยู่ท่ี 50  
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โดยข้อมูลจำกค ำถำม 5 ปัจจัยนั้น สำมำรถน ำมำใช้ในกำรจัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่น 5 ดัชนี ได้แก่ 

(1) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ค่ำใช้จ่ำยผันแปรในกำรด ำเนินงำน หรือต้นทุนผันแปรของธุรกิจ  

(2) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ยอดขำย 

(3) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ค่ำจ้ำงแรงงำน 

(4) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ทุนหมุนเวียน  

(5) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ก ำไรสุทธิ 
 

2) ค ำนวณค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นรวม โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

      ∑∑
    
  
    

 

   

 

   

 

โดยท่ี BSI = ค่ำดัชนีรวม 
 I    = จ ำนวนค ำถำมท้ังหมด (ปัจจัย) ท่ีใช้ในกำรค ำนวณค่ำดัชนี 
 

ถ้ำ BSI < 50 แสดงว่ำ ควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจแย่ลง 
    BSI = 50 แสดงว่ำ ควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจทรงตัว 
    BSI > 50 แสดงว่ำ ควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจดีข้ึน 

 
ดังนั้น โดยสรุปแล้ว ในการศึกษาย่านการค้าจตุจักรในท่ีนี้ จึงจะเป็นการด าเนินการต่อเนื่อง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) ท าการส ารวจข้อมูล Y โดยการเก็บข้อมูลร้อยละของก าไรสุทธิ จากผู้ประกอบการรายเดิมในย่านการค้าท่ีได้ด าเนินการแล้ว
ในระยะท่ี 1 ของโครงการนี้ จ านวน 300 ร้านค้า เพ่ือน าข้อมูล Y จากการส ารวจไปวิเคราะห์ต่อในสมการพยากรณ์ท่ีได้
ก าหนดไว้ในระยะท่ี 1 ซ่ึงเมื่อน าข้อมูล Y ท่ีได้จากการส ารวจในระยะท่ี 2 ท้ังหมดมาวิเคราะห์การถดถอยต่อในสมการ
พยากรณ์ข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถทราบค่าสัมประสิทธ์ิ( β) ของแต่ละปัจจัย  ท่ีจะใช้ในการพยากรณ์ความอยู่รอดของ
ธุรกิจในอนาคตได้ต่อไป 

2) จัดท าดัชนีความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร เป็นรายไตรมาสของไตรมาสท่ี 1, 2, 3 
ของปี 2556 โดยจะใช้หลักการในการด าเนินงานตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

 2.1.2  กรอบประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรกำรส ำรวจผู้ประกอบกำร SMEs ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร เพ่ือ ใช้ใน
กำรจัดท ำดัชนีควำมเชื่อมั่นของธุรกิจ รำยไตรมำส 

จำกประชำกร SMEs ในย่ำนกำรค้ำเป้ำหมำยจ ำนวนรวมประมำณ 10,000 กิจกำร ในกำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงท่ี
เหมำะสม โดยใช้ Yamane Model ท่ีระดับควำมเช่ือมั่น 90%  โดยจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีเหมำะสมคือไม่น้อยกว่ำ 286 ตัวอย่ำง หรือ
ปรับเพ่ิมเป็น 300 ตัวอย่ำง หลังจำกนั้นได้มีกำรกระจำยสัดส่วนของตัวอย่ำงเพ่ือให้กำรส ำรวจครอบคลุมตำมประเภทสินค้ำ ซ่ึงมี
ประมำณ 10 กลุ่มหลัก โดยกระจำยกลุ่มสินค้ำละประมำณ 30 ตัวอย่ำง รวม 300 ตัวอย่ำงต่อไตรมำส 

 โดยกำรจัดเก็บข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร ในประเด็น  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs  

 

CA Internat iona l I n format ion Co., Ltd . ||  w w w.caii-thailand.com   10 

  

(1) ประมำณกำรร้อยละของก ำไรสุทธิท่ีได้รับ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าสมการการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจในย่ำน
กำรค้ำจตุจักร และ 

(2) ควำมคิดเห็นด้ำนควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจในแต่ละไตรมำศ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่นรำยไตรมำส  
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ตำรำงท่ี 2: จ ำนวนตัวอย่ำงท่ีจะใช้ในกำรส ำรวจรำยไตรมำส ในย่ำนกำรค้ำจตุจักร จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มสินค้ำ จ ำนวนตัวอย่ำง 
 

1 สินค้ำศิลปะ หัตถกรรม และผ้ำไหม 30 
2 ต้นไม้และอุปกรณ์สวน 30 
3 เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้ำน  30 
4 เส้ือผ้ำมือสองและสินค้ำเบ็ดเตล็ด 30 
5 สัตว์เล้ียงและอุปกรณ์ส ำหรับสัตว์เล้ียง  30 
6 อำหำรและเคร่ืองด่ืม  30 
7 เส้ือผ้ำและเคร่ืองประดับ 30 
8 เคร่ืองป้ันดินเผำและเซรำมิค 30 
9 ของเก่ำและของสะสม  30 
10 ร้ำนหนังสือ  30 

รวมท้ังหมด 300 
2.1.3 จัดท ำแบบส ำรวจระดับกำรอยู่รอดของผู้ประกอบกำรและควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำ

จตุจักร 

 ประเด็นท่ีจะน ำมำใช้ในกำรออกแบบสอบถำม ส ำรวจ และวิเครำะห์ดัชนีในกำรด ำเนินธุรกิจ ของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำ
จตุจักร มีดังนี้ 

1)  กำรจัดเก็บข้อมูลค่ำ Y เพ่ือด ำเนินกำรต่อเนื่องในกำรจัดท ำสมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดในกำรด ำเนินธุรกิจ ท่ีได้
ด ำเนินกำรในระยะท่ี 1 โดยค่ำ Y ท่ีท ำกำรจัดเก็บคือ  
ข้อมูลระดับกำรอยู่รอดของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำ โดยมี 5 ระดับคือ 
(1) ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก ำไรสุทธิประมำณมำกกว่ำ 15% ข้ึนไป) 
(2) ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก ำไรสุทธิประมำณ 11-15%) 
(3) ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก ำไรบ้ำง ไม่ขำดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก ำไรสุทธิประมำณ 8-

10%) 
(4) ระดับ 2 ค่อนข้ำงแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก ำไรสุทธิประมำณ 5-7%) 
(5) ระดับ 1 แย่มำก อยู่ไม่รอด ขำดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก ำไรสุทธิประมำณต่ ำกว่ำ 5%) 

 
2) จัดเก็บข้อมูลด้ำนควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ จ ำนวน 5 ประเด็น/ปัจจัย/ดัชนี หลัก ดังนี้ 

(1) ควำมเช่ือมั่นต่อ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน หรือต้นทุนธุรกิจต่อเดือน ซ่ึงควรพิจำรณำเฉพำะรำยกำรท่ีมีกำร
เคล่ือนไหวเป็นรำยเดือนมำท ำกำรส ำรวจ ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำขนส่ง 

(2) ควำมเช่ือมั่นต่อ ยอดขำย 

(3) ควำมเช่ือมั่นต่อ ค่ำจ้ำงแรงงำน 

(4) ควำมเช่ือมั่นต่อ ทุนหมุนเวียน (ครอบคลุม เงินสด ลูกหนี้ และสินค้ำคงเหลือ) 

(5) ควำมเช่ือมั่นต่อ ก ำไรสุทธิ 

นอกจำกนี้ยังท ำกำรส ำรวจตัวแปรควำมเช่ือมั่นอ่ืนๆเพ่ิมเติม โดยกำรเพ่ิมรำยกำรค ำถำมในแบบสอบถำม เช่น  
 ควำมเช่ือมั่นต่อต้นทุนสินค้ำ  
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 ควำมเช่ือมั่นต่อภำวะกำรเมือง  
 ควำมเช่ือมั่นต่อนโยบำยกำรสนับสนุน SMEs ของภำครัฐ 
 ปัญหำหลักในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีพบในแต่ละไตรมำส 
 วิธีกำรแก้ไขปัญหำในระยะส้ันของผู้ประกอบกำร 
 ประเด็นท่ี SMEs ต้องกำรกำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนในแต่ละไตรมำส 

 ฯลฯ 

2.1.4 ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลประมำณกำรระดับก ำไรและควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำ
จตุจักร 
 
กำรส ำรวจข้อมูลผู้ประกอบกำรครอบคลุมตำมประเภทสินค้ำ ซ่ึงมีประมำณ 10 กลุ่มหลัก โดยกระจำยกลุ่มสินค้ำละประมำณ 

30 ตัวอย่ำง รวม 300 ตัวอย่ำงต่อไตรมำส  
 

2.1.5 จัดท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
 
1) กำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำสมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดในกำรด ำเนินธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักรโดยด ำเนินกำรต่อเนื่องจำก

ตัวแบบท่ีศึกษำไว้ในระยะท่ี 1 ซ่ึงมีสมกำรตัวแบบพยำกรณ์ได้เป็น 
 

           0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 13Y F F F F F F F F F X               
 

เมื่อ  0  คือค่ำคงท่ี เป็นค่ำโดยเฉล่ียของ Y  เมื่อ Y คือตัวแปรตำมท่ีสนใจจะท ำกำรศึกษำ เมื่อค่ำของตัวแปรอิสระ คือ F1   
F2   F3   F4   F5   F6   F7  F 8  F9 และ X13  มีค่ำเท่ำกับศูนย์ 

1 2 10, ,...,    เป็นค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยท่ีอธิบำยว่ำเมื่อ iX , i 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  มีค่ำเปล่ียนแปลงไป 1 
หน่วย จะท ำให้ค่ำ Y โดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงไปเท่ำกับ i  หน่วย 
 

2.1.6 กำรวิเครำะห์ดัชนีควำมเชื่อมั่นของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร เป็นรำยไตรมำสๆท่ี 1,2,3 ปี 2556 
ค่ำดัชนี (Business Sentiment Indicator: BSI) ค ำนวณจำกคะแนนท่ีผู้ประกอบกำรให้ในแต่ละค ำตอบ (ปัจจัย) 

โดยให้คะแนนสูงสุดเป็น 1.0 ส ำหรับค ำตอบ “เพ่ิมข้ึน” ให้คะแนนเป็น 0.5 ส ำหรับค ำตอบ “เท่ำเดิม” ให้คะแนนเป็น 0 
ส ำหรับค ำตอบ “ลดลง” แล้วค ำนวณโดยใช้ดัชนีกำรกระจำย (Diffusion Index) ของค ำถำม (ปัจจัย) แต่ละข้อ ดังนี้  
1) ค ำนวณ diffusion index ของค ำถำมแต่ละข้อ (ปัจจัย) ดังนี้ 

      ∑
    
 
    

 

   

 

โดยท่ี BSIi = ค่ำดัชนีของค ำถำม i 
    Pi,n  = คะแนนท่ีให้กิจกำร n ท่ีตอบค ำถำม i 
    N    = จ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีตอบแบบสอบถำมท้ังหมด 

ซ่ึงค ำนวณจำกร้อยละของผู้ตอบ “ดีข้ึน” และ “คงเดิม” โดยดัชนี = (100* ร้อยละของผู้ตอบ “ดีข้ึน”) + (50* ร้อยละของ
ผู้ตอบ “คงเดิม”) + (0*ร้อยละของผู้ตอบ “แย่ลง”) กำรค ำนวณวิธีนี้จะมีค่ำกลำงอยู่ท่ี 50  

โดยข้อมูลจำกค ำถำม 5 ปัจจัยข้ำงต้นนั้น สำมำรถน ำมำใช้ในกำรจัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจ 5 ดัชนี ได้แก่ 
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(1) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ค่ำใช้จ่ำยผันแปรในกำรด ำเนินงำน หรือต้นทุนผันแปรของธุรกิจ  

(2) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ยอดขำย 

(3) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ค่ำจ้ำงแรงงำน 

(4) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ทุนหมุนเวียน  

(5) ดัชนีควำมเช่ือมั่นด้ำน ก ำไรสุทธิ 
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ค ำนวณค่ำดัชนีควำมเช่ือมั่นรวม โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

      ∑∑
    
  
    

 

   

 

   

 

โดยท่ี BSI = ค่ำดัชนีรวม 
 I    = จ ำนวนค ำถำมท้ังหมด (ปัจจัย) ท่ีใช้ในกำรค ำนวณค่ำดัชนี 
 

ถ้ำ BSI < 50 แสดงว่ำ ควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจแย่ลง 
    BSI = 50 แสดงว่ำ ควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจทรงตัว 
    BSI > 50 แสดงว่ำ ควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจดีข้ึน 
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2.2  รำยงำนส่วนท่ี 2 : กำรศึกษำและจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในภูมิภำค (กรณีย่ำนกำรค้ำรอบตลำดว
โรรสและตลำดต้นล ำไย จังหวัดเชียงใหม่) 

 

  จำกกำรศึกษำกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำในระยะท่ี 1 ในปี 2555 ซ่ึงได้มีกำรเสนอ
กำรด ำเนินกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่ำนกำรค้ำในภูมิภำค โดยพิจำรณำย่ำนกำรค้ำท่ีมีควำมส ำคัญท้ังใน
เชิงของกำรมีกิจกำร SMEs จ ำนวนมำก และมีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดภำวะเศรษฐกิจของเมืองต่ำงๆ โดยได้เร่ิมด ำเนินกำรในจังหวัด
ใหญ่ท่ีมีย่ำนกำรค้ำท่ีมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนั้นๆ  

ท้ังนี้ในกำรศึกษำในคร้ังนี้ ท่ีปรึกษำจึงได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจำกกรุงเทพฯมหำ

นคร มำด ำเนินกำรศึกษำ โดยเลือกย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย ท่ีเป็นศูนย์รวมของธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่มำช้ำ

นำนต้ังแต่สมัยเจ้ำดำรำรัศมีในรัชกำลท่ี 5 มีกิจกำรหลำยประเภทท้ังของบริโภค อุปโภค และมีควำมส ำคัญเชิงเศรษฐกิจของ SMEs สูง มี

ควำมหลำกหลำยของสำขำธุรกิจ SMEs โดยคำดกำรณ์ว่ำน่ำจะมี SMEs ในหลำยกลุ่มสินค้ำในย่ำนนี้รวมกันกว่ำ 10,000 รำย  

อนึ่ง เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตำมขอบเขตและเป้ำหมำยของโครงกำร กำรศึกษำในข้ันต้นจะมีข้ันตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนคล้ำยคลึง

กับกรณีศึกษำย่ำนกำรค้ำจตุจักรท่ีได้มีกำรด ำเนินกำรในปี 2555 โดยประกอบด้วยกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.2.1 ก ำหนดกรอบทฤษฎีและตัวแบบท่ีจะน ำมำใช้ในกำรศึกษำกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำ
เป้ำหมำย (ย่ำนรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย )  จังหวัดเชียงใหม่

โดยเป็นกรอบทฤษฎีเดียวกันกับท่ีได้ด ำเนินกำรกับย่ำนกำรค้ำจตุจักรท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วในปี 2555  
 

2.2.2 กำรศึกษำทบทวนตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์สภำวะของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำและจัดท ำดัชนี
คำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำเป้ำหมำย (ย่ำนรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย จังหวัดเชียงใหม่) 

กำรศึกษำตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยำกรณ์ท้ังหมดท่ีอำจมีมีผลต่อสถำนกำรณ์และสภำวะควำมอยู่รอด 
ของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ จะประยุกต์ใช้ตัวแปรท่ีได้จำกกรณีศึกษำย่ำนกำรค้ำจตุจักร และกำรศึกษำเพ่ิมเติมจำกผู้ค้ำในพ้ืนท่ี โดยตัวแปร
ต่ำงๆ ท่ีสำมำรถใช้ในกำรส ำรวจเพ่ือศึกษำสภำวะควำมอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในพ้ืนท่ีย่ำนกำรค้ำตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย มี
ประมำณ 26-27 ตัวแปร  ดังนี้  

1) ประสบกำรณ์หรือควำมยำวนำนในกำรท ำธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ 
2) พ้ืนเพของเจ้ำของกิจกำร เช่น คนในท้องถ่ิน หรือคนต่ำงถ่ิน   
3) มูลค่ำทุนหมุนเวียน ในกำรด ำเนินกิจกำร 
4) อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ของธนำคำร 
5) อัตรำดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
6) อัตรำดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 
7) % ของก ำไรสุทธิ ท่ีได้จำกกำรขำยต่อเดือน 
8) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำรำยย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 
9) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวไทยขำจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
10) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวต่ำงชำติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
11) % ยอดขำย จำกลูกค้ำประเภทขำยส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
12) % ยอดขำย จำกกำรขำยประเภทส่งออก 
13) จ ำนวนผู้ค้ำท่ีขำยสินค้ำประเภทเดียวกัน 
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14) ค่ำจ้ำงแรงงำนรำยวัน 
15) ค่ำจ้ำงพนักงำนต่อเดือน 
16) ค่ำเช่ำแผงค้ำหรือร้ำนค้ำต่อเดือน 
17) ค่ำไฟฟ้ำต่อเดือน 
18) ค่ำขนส่งต่อเดือน 
19) ค่ำบ ำรุงอ่ืนๆ เช่น ค่ำเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 
20) จ ำนวนท่ีจอดรถในย่ำนกำรค้ำส ำหรับลูกค้ำ 
21) จ ำนวนห้องน้ ำท่ีให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 
22) จ ำนวนร้ำนอำหำรท่ีให้บริกำรแก่ลูกค้ำในย่ำนกำรค้ำ 
23) จ ำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยำวประจ ำปี 
24)  ช่วงระยะเวลำของสัญญำกำรเช่ำพ้ืนท่ี 
25)  กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวย่ำนกำรค้ำของภำครัฐ 
26)  สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 
27) อ่ืนๆ 

 
โดยตัวแปรอิสระท่ีศึกษำได้นี้ จะได้ถูกน ำไปใช้ในกำรจัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือเก็บข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำตลำดว

โรรสและตลำดต้นล ำไย ต่อไป  

2.2.3 กรอบประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ท่ีจะใช้ในกำรกำรส ำรวจผู้ประกอบกำร SMEs ในย่ำนกำรค้ำรอบตลำด  วโรรส

และตลำดต้นล ำไย  

ประชำกรผู้ประกอบกำร SMEs และmicro enterprises ในย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรสและตลำดต้นล ำไยในรัศมีประมำณ 
1-2 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นศูนย์รวมกำรค้ำหลักของจังหวัดเชียงใหม่ท้ังกลำงวันและกลำงคืน มีประมำณกว่ำ 10,000 รำย ดังนั้นในกำร
ก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีเหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรส ำรวจ โดยใช้ Yamane Model ท่ีระดับควำมเช่ือมั่น 90% (ระดับควำมคลำด
เคล่ือนไม่เกิน 10%) โดยจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีเหมำะสมคือไม่น้อยกว่ำ 286 ตัวอย่ำง โดยพยำยำมให้มีกำรกระจำยสัดส่วนของตัวอย่ำง
เพ่ือให้ครอบคลุมตำมประเภทสินค้ำ หลักๆซ่ึงมีประมำณ 8 กลุ่มหลัก โดยกระจำยกลุ่มสินค้ำละประมำณ 30-40 ตัวอย่ำง  
ตำรำงท่ี 3: ประมำณกำรจ ำนวนตัวอย่ำงท่ีคำดหวังในกำรส ำรวจ จ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มสินค้ำ จ ำนวนตัวอย่ำง 
ท่ีคำดหวัง 

1 สินค้ำศิลปะ หัตถกรรม และของท่ีระลึก ~40 
2 สินค้ำกลุ่มผลิตผลทำงกำรเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้  ~40 
3 ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป และเกษตรแปรรูป  ~40 
4 สินค้ำกลุ่มอุปโภค เช่น เคร่ืองส ำอำง ของใช้ในครัวเรือน เคร่ืองครัว ~40 
5 สินค้ำแฟช่ัน เช่น เส้ือผ้ำและเคร่ืองประดับ นำฬิกำ แว่นตำ กิฟช๊อบ ฯลฯ ~40 
6 สินค้ำกลุ่มของตกแต่งบ้ำน และเฟอร์นิเจอร์  ~40 
7 สินค้ำท่ีน ำไปสนับสนุนกำรผลิตต่อ เช่น ผ้ำผืน กระดุม ซิบ บรรจุภัณฑ์พลำสติกต่ำงๆ  ~30 
8 กลุ่มธุรกิจบริกำรอ่ืนๆ เช่น ร้ำนหนังสือ ร้ำนอำหำร ร้ำนเสริมสวย ร้ำนทอง ~30 

รวมท้ังหมด 300 
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หมำยเหตุ: จ ำนวนตัวอย่ำงตำมกลุ่มสินค้ำอำจยืดหยุ่นได้ตำมสถำนภำพกำรมีอยู่ และกำรให้ควำมร่วมมือของผู้ประกอบกำรในพ้ืนท่ี แต่
จ ำนวนตัวอย่ำงรำยกลุ่มอย่ำงน้อยต้องไม่ต่ ำกว่ำ 30 ตัวอย่ำง 

2.2.4 จัดท ำแบบสอบถำม (Questionnaires) และด ำเนินกำรทดสอบแบบสอบถำมตำมกระบวนกำรสถิติ 

ประกอบด้วยกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

รำยกำรข้อมูลของตัวแปรอิสระในแบบสอบถำมนั้น จะอ้ำงอิงตำมรำยกำรข้อมูล ท่ีจะใช้ในกำรวัดสถำนกำรณ์ของ SMEs ตำมท่ี
ได้ก ำหนดไว้ในข้อ 2.2 ท้ังนี้ในกำรเก็บข้อมูล จะรวบรวมข้อมูลระดับควำมส ำคัญของตัวแปรอิสระต่ำงๆ (Xi , i = 1,2,3…26) ท่ีอำจมีผล

ต่อสภำวะควำมอยู่รอดของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ จำกกลุ่มตัวอย่ำง SMEs ในย่ำนกำรค้ำ  

ข้อมูลท่ีจะต้องกำรจัดเก็บในท่ีนี้ จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภำพท่ีสำมำรถแปลงไปเป็นข้อมูลเชิงปริมำณคือระดับคะแนนของกำรมี

อิทธิพลต่อกำรอยู่รอดของธุรกิจได้ โดยกำรให้ SMEs ให้น้ ำหนักควำมส ำคัญของตัวแปรอิสระแต่ละตัวท่ีมีผลต่อสภำวะควำมอยู่รอดของ

 ธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ ตัวอย่ำงกำรเก็บข้อมูล เช่น

ตัวแปร ในแบบสอบถำมเพ่ือเก็บข้อมูลจำก SMEs ในย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย  
 

ร่ำงประเด็นท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของท่ำน 
เช่ 

    ควำมมำกน้อยในกำรส่งผล ต่อกำรอยู่รอดของธุรกิจของท่ำน  
1 
น้อยสุด 

2 3 4 5 
ปำนกลำง 

6 7 8 9 10 
มำกสุด 

1) ประสบกำรณ์หรือควำมยำวนำนในกำรท ำธุรกิจในย่ำน
กำรค้ำ 

          

2) พ้ืนเพของเจ้ำของกิจกำร เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่ำงถ่ิน             
3) มูลค่ำทุนหมุนเวียน ในกำรด ำเนินกิจกำร           
4) อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ของธนำคำร           
5) อัตรำดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
6) อัตรำดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 

          

7) % ของก ำไรสุทธิ ท่ีได้จำกกำรขำยต่อเดือน           
8) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำรำยย่อยท้องถ่ินในจังหวัด

เชียงใหม่ในแต่ละเดือน 
          

9) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวไทยขำจรประเภท
นักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

          

10) % ยอดขำยปลีก จำกลูกค้ำชำวต่ำงชำติประเภท
นักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

          

11) % ยอดขำย จำกลูกค้ำประเภทขำยส่งในท้องถ่ินและ
จังหวัดใกล้เคียง 

          

12) % ยอดขำย จำกกำรขำยประเภทส่งออก           
13) จ ำนวนผู้ค้ำท่ีขำยสินค้ำประเภทเดียวกัน           
14) ค่ำจ้ำงแรงงำนรำยวัน           
15) ค่ำจ้ำงพนักงำนต่อเดือน           
16) ค่ำเช่ำแผงค้ำหรือร้ำนค้ำต่อเดือน           
17) ค่ำไฟฟ้ำต่อเดือน           
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18) ค่ำขนส่งต่อเดือน           
19) ค่ำบ ำรุงอ่ืนๆ เช่น ค่ำเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ           
20) จ ำนวนท่ีจอดรถในย่ำนกำรค้ำส ำหรับลูกค้ำ           
21) จ ำนวนห้องน้ ำท่ีให้บริกำรแก่ผู้มำใช้บริกำรในย่ำนกำรค้ำ           
22) จ ำนวนร้ำนอำหำรท่ีให้บริกำรแก่ลูกค้ำในย่ำนกำรค้ำ           
23) จ ำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยำวประจ ำปี           
24)  ช่วงระยะเวลำของสัญญำกำรเช่ำพ้ืนท่ี           
25)  กำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวย่ำนกำรค้ำของ

ภำครัฐ 
          

26)  สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง           
27) อ่ืนๆ           
และด ำเนินกำรเก็บข้อมูลระดับกำรอยู่รอดของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำ โดยมี 5 ระดับคือ 
(1) ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก ำไรสุทธิมำกกว่ำ 15% ข้ึนไป) 
(2) ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก ำไรสุทธิประมำณ 11-15%) 
(3) ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก ำไรบ้ำง ไม่ขำดทุน พอมีเงินหมุนไปได้  

(หรือก ำไรสุทธิประมำณ 8-10%) 
(4) ระดับ 2 ค่อนข้ำงแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก ำไรสุทธิประมำณ 5-7%) 
(5) ระดับ 1 แย่มำก อยู่ไม่รอด ขำดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก ำไรสุทธิประมำณต่ ำกว่ำ 5%) 
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2.2.5 ด ำเนินกำรส ำรวจและเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประกอบกำร SMEs ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ 2.5.1 ด ำเนินกำรส ำรวจ

 และเก็บข้อมูล

กำรส ำรวจและเก็บข้อมูลจำกผู้ประกอบกำร SMEs ในย่ำนกำรค้ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 300 ตัวอย่ำง  โดยใ ช้เคร่ืองมือท่ีถูก
ออกแบบไว้ โดยกำรเก็บข้อมูล นั้นคณะผู้ศึกษำจะท ำกำรเข้ำพบผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำ เพ่ือช้ีแจงกำรด ำเนินโครงกำรดัชนีย่ำน
กำรค้ำของ สสว. และขอควำมร่วมมือในกำรรวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมอยู่รอดของกำรด ำเนินธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ 
รวมท้ังด ำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องชัดเจนของแบบสอบถำมทุกตัวอย่ำงท่ีได้มำเพ่ือท ำกำรบันทึกข้อมูลท่ีไ ด้รับ
จำกแบบสอบถำมลงระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ประมวลและวิเครำะห์ผลได้  

 เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยำกรณ์ท่ี2.2.6 กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจผู้ประกอบกำร

มีควำมสัมพันธ์สูงกับสภำวะกำรอยู่รอดของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ  

แนวทำงกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยำกรณ์สถำนกำรณ์เศรษฐกิจหรือสภำวะกำรอยู่รอดของธุรกิจในย่ำนกำรค้ำ มี
ข้ันตอนและกระบวนกำรเช่นเดียวกันกับท่ีด ำเนินกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร โดยประกอบด้วย 

ข้ันท่ี 1 ตรวจสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 

ข้ันท่ี 2  กำรสกัดปัจจัย (Factor Extraction) 

ข้ันท่ี 3  กำรหมุนแกน (Factor Rotation) 

ข้ันท่ี 4  กำรค ำนวณค่ำ Factor Score 

 ท้ังนี้ ในกรณีของกำรด ำเนินกำรในย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไยนี้ เมื่อได้สมกำรพยำกรณ์ภำวะควำมอยู่รอด

ในกำรด ำเนินธุรกิจ และทรำบล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อควำมอยู่รอดของกำรด ำเนินธุรกิจแล้ว ก็จะมีกระบวนกำรใน

กำรจัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของ SMEs รำยไตรมำสเช่นกัน โดย 

 1) กำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำรอบตลำดวโรรสและตลำดต้นล ำไย   ของไตร

มำสท่ี 1,2,3 โดยส ำรวจไตรมำสละ 300 กิจกำร กำรวิเครำะห์ดัชนีควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจรำยปัจจัย  

 2) กำรวิเครำะห์ดัชนีควำมเช่ือมั่นรวม  
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บทท่ี 1 

การศึกษาและจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและสมการ 
พยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร 

 
1.1 ทฤษฎีและตัวแบบท่ีใช้ในการจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้า   
 

1.1.1 การศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อสภาวะความอยู่ รอดของธุรกิจในย่าน
การค้า 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร อาจประกอบด้วยหลายตัวแปรอิสระหลายตัวแปร

ทั้งนี้ในการศึกษาในระยะแรก ในปี 2555 ทีต้่องการทราบว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีผลกระทบหรือมีความส าคัญต่อ
สภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร เนื่องจากตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีจ านวนหลายตัว
แปร และแต่ละตัวแปรอาจจะมีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity)  ซ่ึงเม่ือน าไปสร้างตัวแบบพยากรณ์หรือตัว
แบบการวิเคราะห์ถดถอย  อาจท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับความแม่นย าในการพยากรณ์หรือเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การพยากรณ์สูงขึ้นได้ เนื่องจากข้อสมมติเบื้องต้นของเทคนิคการสร้างตัวแบบการถดถอยคือ ตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองหรือมีความสัมพันธ์กันเองน้อยที่สุด โดยใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า Factor Analysis 
หรือการวิเคราะห์ปัจจัย เพ่ือท าการจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่เก็บรวบรวมมาได้เข้าไว้ด้วยกันก่อน โดยมีหลักว่า ตัวแปร
ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงๆ ให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยจึงเป็นวิธีการลดจ านวนตัวแปร
เดิมลงไป จะได้ปัจจัยใหม่หรือตัวแปรใหม่ขึ้นมาซ่ึงก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มถือเป็น 1 ตัวแปรใหม่นั่นเองโดยแต่ละปัจจัย
หรือตัวแปรใหม่ที่สร้างขึ้นจะไม่มีความสัมพันธ์กันเอง จากนั้นจึงน าตัวแปรใหม่ไปสร้างสมการพยากรณ์ในล าดับต่อไป  
ดังนั้น สรุปได้ว่า 

ปัจจัยที่ได้จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear Combination) กับตัวแปรอิสระเดิม ซ่ึงสามารถเขียน
สมการในรูปแบบทั่วไปได้ดังนี้ 

     j j1 1 j2 2 jp pF W X W X ... W X     
เม่ือ        jF     คือปัจจัยที่ j, j 1,2,...,p  

   j     แทน เลขที่ของปัจจัย  นั่นคือปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์อาจจะมีจ านวนเท่ากับตัวแปรอิสระ  
         ทั้งหมดหรือ p ปัจจัย หรืออาจจะมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนตัวแปรอิสระก็ได้ ขึ้นอยู่กับระดับ 
         ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่จะสามารถจัดกลุ่มเป็นปัจจัยว่าจัดได้ก่ีปัจจัย 
  p     แทนล าดับที่ของตัวแปรอิสระที่น ามาท าการวิเคราะห์ทั้งหมด เช่นสมมติว่าในการศึกษาครั้ง 
         นี้มีตัวแปรอิสระที่น ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 11 ตัวแปร ดังนั้น เขียนล าดับที่ของตัวแปรอิสระ   
         ได้เป็น  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11X ,X ,X ,X ,X ,X ,X ,X ,X ,X ,X  
และ  p = 1,2,…,11 

jpW   คือน้ าหนักหรือสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระตัวท่ี p ที่อยู่ในปัจจัยที่ j ค านวณได้โดยใช้วิธีการ 
        ประมาณค่า (Estimation) เป็นค่าที่บอกถึงความส าคัญของตัวแปรอิสระตัวท่ี p ที่มีต่อปัจจัย 
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       ที่  j สร้างขึ้นมา 

            1 2 pX , X ,..., X     คือตัวแปรอิสระจ านวน  p  ตัวท่ีน ามาท าการวิเคราะห์ 
ในการเขียนสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยนั้น เม่ือท าการวิเคราะห์เสร็จแล้วต้องพิจารณาว่ามีตัวแปร

อิสระตัวใดสามารถรวมกลุ่มกันอยู่ในปัจจัยที่ 1 หรือที่ 2 หรือที่ 3  หรือปัจจัยทีอ่ื่นๆ ได้บ้าง  จากนั้นให้น าตัวแปร
อิสระที่รวมกลุ่มกันแล้วนั้นมาเขียนให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นตรง  ยกตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ
จ านวน 11 ตัวท่ียกตัวอย่างข้างต้น สมมติว่าตัวแปรอิสระตัวท่ี 3 ตัวท่ี 8 ตัวท่ี 9 จัดกลุ่มอยู่ในปัจจัยที่ 1 ดังนั้น เราจึง
สามารถเขียนเป็นสมการปัจจัยได้ดังนี้ 

1 1,3 3 1,8 8 1,9 9F W X W X W X    
ในท านองเดียวกัน ถ้าตัวแปรอิสระตัวท่ี 1  2  และ  5  จัดกลุ่มอยู่ในปัจจัยที่ 2  และตัวแปรอิสระตัวท่ี 4  6  

และ 7 จัดกลุ่มอยู่ในปัจจัยที่ 3  เราก็สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรอิสระตัวท่ี 1  2  และ 5 เขียนเป็น 

2 2,1 1 2,2 2 2,5 5F W X W X W X    
ปัจจัยที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปรอิสระตัวท่ี 4  6  และ 7  เขียนเป็น 

3 3,4 4 3,6 6 3,7 7F W X W X W X    
แสดงว่าตัวแปรอิสระเดิมมีจ านวนทั้งสิ้น 11 ตัวแปร คือ 1X  ถึง X11 เม่ือใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย

แล้ว จะจัดกลุ่ม Factor ใหม่ได้ 3 ปัจจัย โดย ปัจจัย ที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปร 3 8 9X ,X ,X  ซ่ึงจะเป็นตัวแปรที่มี
ผลกระทบมากที่สุด   ปัจจัย ที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปร  1 2 5X ,X ,X  ซ่ึงจะเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญรองจาก 

3 8 9X ,X ,X  เนื่องจากในปัจจัยที่ 1 2 และ 3 ไม่มีตัวแปรอิสระตัวท่ี 10 และ 11 แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวท่ี 10, 11 
นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรใดๆ จึงไม่สามารถจัดกลุ่มไว้กับปัจจัยใดได้ ดังนี้ เป็นต้น 

ดังนั้น กลุ่มตัวแปรอิสระที่อยู่ในปัจจัยที่ 1 หรืออยู่ในสมการ 1F  จะเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญหรือมี
ผลกระทบต่อสิ่งที่ต้องการศึกษามากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวแปรอิสระที่อยู่ในปัจจัยที่ 2 ,3,… หรืออยู่ใน 2 3F ,F ,... จะมี
ความส าคัญหรือมีผลกระทบลดน้อยลงไปตามล าดับ   

จากตัวอย่างข้างต้น เม่ือท าการลดจ านวนตัวแปรจากจ านวน 11 ตัวแปร เหลือเพียง 5 ตัวแปร (ตัวแปร
ใหม่ 3 ตัว คือ  1 2 3F ,F ,F  และตัวแปรเดิม 2 ตัวท่ีจัดกลุ่มไม่ได้ คือ 10 11X ,X ) แล้ว หลังจากนั้นก็จะท าการต้ังชื่อตัว
แปรใหม่เพ่ือแสดงถึงความหมายของตัวแปรต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละปัจจัย แล้วน าตัวแปรที่เหลือทั้ง 5 ตัว ไปท าการ
วิเคราะห์การถดถอยเพ่ือสร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) ที่สนใจจะศึกษา และตัวแปรอิสระ
ต่อไป 
                  สรุปได้ว่าขั้นตอนในการหาตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุดโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยก่อนที่จะด าเนินการ
สร้างตัวแบบการพยากรณ์ จึงด าเนินการดังนี้ 

1)  ตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) โดยท าการตรวจสอบตัวแปรอิสระทีละคู่  ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
มีค่าเข้าใกล้ +1 หรือ -1 แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นๆ มีความสัมพันธ์กันสูง มีโอกาสที่จะอยู่ใน Factor 
เดียวกัน แต่ถ้าตัวแปรคู่ใดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เข้าใกล้ศูนย์ ตัวแปรคู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน 
หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย ควรอยู่คนละปัจจัย 
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2) ท าการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันมากเข้าไว้ในปัจจัยเดียวกัน โดยวิธีการจัดกลุ่มนั้นจะ
เรียกว่าการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) ซ่ึงในการสกัดปัจจัยจะใช้วิธีที่เรียกว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Principal Component Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยมที่สุด  

3) หากการจัดกลุ่มหรือการสกัดปัจจัยในขั้นตอนแรกยังไม่เหมาะสม จะท าการหมุนแกน เพ่ือให้ตัว
แปรอิสระทุกตัวสามารถระบุได้ว่าควรจะอยู่ในปัจจัยใด ซ่ึงการหมุนแกน จะใช้วิธี  Varimax 

4) ค านวณค่า Factor Score ซ่ึงจะใช้เป็นค่าแทนค่าของตัวแปรอิสระเดิมและสามารถน า Factor 
Score ที่ค านวณได้ไปสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ต่อไปได้ 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

CA Interna t i ona l Informat i on Co. ,  L td.  ||  www.ca ii-tha iland.com  1-4 

  

1.1.2 ก าหนดตัวแบบ (Model) ท่ีเหมาะสม ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
หรือพยากรณ์สภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้า  

 
สมการที่เหมาะสมที่จะใช้ในการท านายตัวแปรตามหรือสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่าน 

การค้านั้น ได้จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและตัวแบบถดถอยพหุคูณ โดยการด าเนินการทดสอบข้อมูลทาง
สถิติตามขั้นแรกที่ได้กล่าวมาแล้ว ซ่ึงก าหนดตัวแบบการถดถอยเป็นรูปแบบทั่วไปได้ดังนี้ 

  i 0 1 1 2 2 k k iY X X ... X           เม่ือ i 1,2,...,n   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

ในที่นี้  1 2 kX ,X ,...,X  อาจจะแทนด้วยตัวแปรใหม่หรือปัจจัยแต่ละปัจจัยที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น รวมกับตัวแปรอิสระที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ด้วยเช่นกัน เช่นจากตัวอย่างข้างต้น เม่ือท าการวิเคราะห์
การถดถอยต่อจากการวิเคราะห์ปัจจัย อาจจะเขียนสมการการถดถอยได้ดังนี้ 

  i 0 1 1 2 2 3 3 4 10 5 11 iY F F F X X                เป็นต้น 

          ทั้งนี้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  จะต้องมีการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือ  0b    
และ  1 2 kb ,b ,...,b  ซ่ึงเป็นค่าประมาณของ 0 1 2 k, , ,...,     เพ่ือน ามาแทนค่าลงในสมการ  โดยถือหลักการที่ว่า  
ค่า  b  ทุกตัวต้องเป็นค่าที่ท าให้สมการพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์น้อยที่สุด   นอกจากจะหาค่า  

0b   และ  1 2 kb ,b ,...,b  แต่ละตัวแล้ว  ควรทดสอบความนัยส าคัญของค่า  1 2 kb ,b ,...,b   แต่ละตัวด้วย เพ่ือสรรหา
ตัวแบบที่เหมาะสมเพ่ือใช้ท านายตัวแปรตามหรือสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าที่ มีนัยส าคัญ โดย
รูปแบบจ าลองดังกล่าวอยู่ในลักษณะสมการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงเป็นตัวแบบที่ประกอบด้วย 1 สมการ ตัวแปรตาม 
และตัวแปรอิสระต้ังแต่ 1 ตัวแปรขึ้นไป โดยสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ เพ่ือหาแบบจ าลองที่เหมาะสมเพ่ือใช้
ท านายตัวแปรตามหรือสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าที่มีนัยส าคัญ ในที่นี้ไว้ดังนี้ 

(1) ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  xyr   ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์กับ 
  ตัวแปรตาม เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามหรือไม่ 

(2) คัดเลือกตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามเข้าสมการและค านวณค่า   
  สัมประสิทธ์ิการถดถอย  0b   และ  1 2 kb ,b ,...,b  

(3) ทดสอบนัยส าคัญของสัมประสิทธ์ิการถดถอย ว่าตัวแปรพยากรณ์ที่เข้าในสมการ 
  ยังคงอยู่ในสมการต่อไปได้หรือไม่ด้วยสถิติ  F และ สถิติ  t 

(4) ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวแปรพยากรณ์ที่เข้าสมการ (SE b) และ   
  ค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SE est) เพ่ือคัดเลือกสมการ   
  การพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด 

(5) ค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (Coefficient of Determination: 2R ) เพ่ือวิเคราะห์   
ว่าความผันแปรขึ้นลงของตัวแปรตามหรือตัวแปรที่เราสนใจนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เราน ามาพิจารณา
ด้วยร้อยละเท่าใด ควรเพ่ิมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ เข้าไปอีกหรือไม่ 

  ตัวอย่าง เช่น  สมมุติว่า เม่ือท าการวิเคราะห์ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว สมการที่เหมาะสมที่จะใชในการ

พยากรณ์สภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรในอนาคต อาจเป็นดังนี้ 

     0 1 1 2 2 3 3 4 10 5 11Y b b F b F b F b X b X       
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โดยที่ Y  คือ ตัวแปรตามหรือสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 

1 3 5 10 11F ,F ,F ,X ,X  คือ ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสภาวะ 
ความอยู่รอดของธุรกิจย่านการค้าจตุจักรอย่างมีนัยส าคัญ 

1 2 3 4 5b ,b ,b ,b ,b  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแต่ละตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบหรือมี 
นัยส าคัญต่อตัวแปรตาม 
  0b  คือ ค่าคงที่ 
 สัมประสิทธ์ิการถดถอย ( ib ) เป็นค่าอธิบายว่าเม่ือตัวแปรอิสระตัวท่ี  i  เปลี่ยนแปลงไป  1  หน่วยจะท า

ให้ตัวแปรตาม (Y) เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ ib หน่วยนั่นเอง 

1.2 ตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่านการค้า
จตุจักร 

ได้มีการศึกษาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดที่อาจมีมีผลต่อสถานการณ์และสภาวะ
ความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรได้จากกระบวนการ ดังนี้ 
1) การสังเกตการณ์เพ่ือพิจารณาตัวแปรต่างๆที่อาจมีผลต่อสภาวะการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ใน

พ้ืนที่ย่านการค้าจตุจักร 
2) การสัมภาษณ์ผู้ช านาญการในย่านการค้าจตุจักร ทั้งผู้บริหารย่านการค้า ผู้ให้เช่าพ้ืนที่ และตัวแทนผู้ค้า 
3) การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภาวะการด าเนินธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรจากสื่อต่างๆ 

โดยตัวแปรต่างๆที่ชัดเจนที่ได้จากกระบวนการข้างต้น ทีจ่ะใช้วัดสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจของ 
SMEs ในพ้ืนที่ย่านการค้าจตุจักร มีประมาณ 26 ตัวแปร  ดังนี้  

(1) ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้า ในการท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 
(2) อายุของเจ้าของกิจการ 
(3) มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 
(4) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร 
(5) อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต 
(6) % ของก าไรสุทธิ ที่ได้จากการขายต่อเดือน 
(7) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่ละเดือน 
(8) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน 
(9) % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่ง 
(10) % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 
(11) จ านวนวัน ที่สามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน 
(12) จ านวนชั่วโมงที่สามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแต่ละวัน 
(13) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน 
(14) จ านวนที่จอดรถที่จัดให้ส าหรับลูกค้า 
(15) จ านวนห้องน้ าที่ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร 
(16) จ านวนร้านอาหารที่ให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้าจตุจักร 
(17) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 
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(18) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
(19) ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน 
(20) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
(21) ค่าขนส่งต่อเดือน 
(22) ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 
(23)  ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร 
(24)  ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนที่ 
(25)  การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ 
(26)  สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

โดยตัวแปรอิสระดังกล่าวนี้ ได้ถูกน าไปใช้ในการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SMEs 

ในย่านการค้าจตุจักร จ านวน 464 ราย ในปีที่ 2555 ที่ผ่านมาแล้ว (ตามแบบสอบถามที่แสดงในภาคผนวก ก ) 

       1.3 การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร เพ่ือการวิเคราะห์ดัชนี

คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ในปี 2555 

   ในการศึกษาในระยะแรกนั้น ได้ก าหนดจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้ Yamane Model ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% (ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%) โดยจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมคือไม่น้อยกว่า 400 
ตัวอย่าง หลังจากนั้นได้มีการกระจายสัดส่วนของตัวอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมตามประเภทสินค้า ซ่ึงมีประมาณ 10 กลุ่ม

หลัก โดยกระจายกลุ่มสินค้าละประมาณ 40 ตัวอย่าง  

 โดยผลการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร ซ่ึงด าเนินการในช่วงวันที่ 22 กันยายน  ถึง
สิ้นเดือนตุลาคม 2555 โดยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview) โดยใช้แบบสอบถามตามที่

ปรากฏในภาคผนวก ก ซ่ึงสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จ านวน 464 ตัวอย่าง ดังนี้ 

ตารางที่ 1-1: จ านวนตัวอย่างที่ท่ีส ารวจได้ ในย่านการค้าจตุจักร จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ  

กลุ่มสินค้า จ านวนตัวอย่าง 
 

1 สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม 57 

2 ต้นไม้และอุปกรณ์สวน 42 

3 เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน  54 
4 เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด 56 

5 สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง  41 
 6 อาหารและเครื่องด่ืม  43 

 7 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 52 

8 เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค 41 
9 ของเก่าและของสะสม  43 

10 ร้านหนังสือ  35 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

CA Interna t i ona l Informat i on Co. ,  L td.  ||  www.ca ii-tha iland.com  1-7 

  

รวมทั้งหมด 464 

 

1.4    การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือ
ตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 

 ในการศึกษาในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้ศึกษาตัวแบบเบื้องต้นที่จะใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ตัวชี
วัดด้านสถานการณ์หรือสภาวะของเศรษฐกิจในย่านการค้าจตุจักร มีตัวแปรที่ส า คัญทั้งสิ้น 26 ตัวแปร ที่ใช้ในการ
สร้างเป็นแบบสอบถามและน าไปท าการส ารวจกับผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ซ่ึงในที่นี้จะเรียกว่า “ตัวแปร” ในการส่งผลต่อการอยู่
รอดของธุรกิจของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร จ านวน 26 ตัวแปร โดยหลักการให้คะแนนเป็นดังนี้  

ระดับการให้คะแนนเรียนล าดับจาก 1 -10  โดย  คะแนน 1 หมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดของ
ธุรกิจน้อยที่สุด และคะแนนที่มากขึ้นหมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงคะแนน 10  
จากข้อมูลของตัวแปรทั้งหมดจ านวน 26 ตัวแปรที่ท าการส ารวจนั้น เม่ือจะน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบใน
การพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในย่านการค้า  โดยในรายงานนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือศึกษาว่าตัวแปรอิสระ
ที่เก็บรวมรวมมาทั้ง 26 ตัวแปรนั้น ตัวแปรใดสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้บ้าง เพ่ือจะได้ท าการศึกษาต่อไปว่าตัว
แปรใดมีความส าคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการมากที่สุดเรียงลงไปตามล าดับ เนื่องจากในการวิเคราะห์ปัจจัย
นั้น ตัวแปรที่ถูกจักอยู่ในปัจจัยที่ 1 จะเป็นตัวแปรกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการมากที่สุด และ
ตัวแปรที่อยู่ในปัจจัยที่ 2 ก็จะเป็นตัวแปรกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการเรียงล าดับลงไปเรื่อยๆ 
ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ SMEs ในย่านการค้าต่อไปได้  ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพ่ือจัดกลุ่มตัว
แปรนั้นจะมีหลักดังนี้ 

 ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ +1 หรือ -1  แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กัน
มาก ควรอยู่ใน Factor เดียวกัน 

 ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ศูนย์  แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมี
ความสัมพันธ์กันน้อยมาก ควรอยู่คนละ Factor 

 ถ้ามีตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนเลยหรือมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆที่เหลือน้อยมาก ควรตัด
ตัวแปรนั้นออกจากการวิเคราะห์ 
นอกจากดูความส าคัญของตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการอยู่รอดของธุรกิจแล้ว การวิเคราะห์ปัจจัยยังสามารถ

ลดความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจะส่งผลต่อความแม่นย าในการสร้างตัวแบบพยากรณ์ในล าดับถัดไปด้วย 

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

            ดังนั้น การวิเคราะห์ในขั้นแรกจึงต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยส าหรับตัวแปรจ านวน 26 ตัวแปร โดยใช้ค่า

สังเกตหรือจ านวนร้านค้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 464 ร้านค้า ซ่ึงได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
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ค่าที่อยู่ในแถว Correlation คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ส่วนค่าสถิติที่อยู่ในแถว    
p-value บอกถึงค่าความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลัก เม่ือเราก าหนดสมมติฐานเป็น 
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เม่ือ      0H  แทนสมมติฐานหลักที่ต้องการทดสอบ 

1H  แทนสมมติฐานรองที่ขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก 

i jX ,X  หมายถึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร  iX  และ  jX  

ทั้งนี้ อาจเขียนการทดสอบสมมติฐานในรูปแบบอ่ืนได้ดังนี้ 
   H0 : ตัวแปร  iX  และ  jX  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

H1 : ตัวแปร  iX  และ  jX  มีความสัมพันธ์กัน 
 

ส าหรับการจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ก าหนดไว้ว่า ถ้าการทดสอบด าเนินการที่ระดับนัยส าคัญ
ของการทดสอบเท่ากับ 0.05   

ถ้าค่า p-value 0.05  จะยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่าตัวแปรคู่นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ 
ถ้าค่า p-value < 0.05  จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าตัวแปรคู่นั้น มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ 

ดังนั้น จากตัวอย่างในกรณีนี้ ผู้วิเคราะห์จึงจะต้องหาวิธีแก้ไข เช่น การตัดตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนมากๆ 
ออกไป หรือเก็บข้อมูลเพ่ิมขึ้น หรือท าการจับกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันซ่ึงจะเรียกว่าการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis)  
             ส าหรับการศึกษาและจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ (กรณีย่านการค้าจตุจักร) ในครั้งนี้  การ
วิเคราะห์จะท าการแก้ปัญหาการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย เนื่องจากเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยนี้ นอกจากจะสามารถจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ยังสามารถอธิบายได้

ว่า ตัวแปรกลุ่มใดหรือตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป้าหมายบ้าง  

              นอกจากนั้น ในขั้นตอนนี้ ยังสามารถตรวจสอบจากค่าสถิติ Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)  ซ่ึงเป็นค่าที่ใช้
วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย โดย  
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เม่ือ  r  คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีท าให้ค่า  0 KMO 1   
Partial correlation  คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดคู่หนึ่งโดยก าหนดให้ค่าของตัวแปรอ่ืนๆ คงที่ 
- ถ้าค่า KMO มีค่าน้อยหรือเข้าสู่ศูนย์ แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ 
- ถ้าค่า KMO มีค่ามากหรือเข้าสู่หนึ่ง แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเหมาะสมกับข้อมูลที่ มีอยู่ 

โดยทั่วไปค่า KMO <0.5 จะถือว่าข้อมูลที่มีอยู่ไม่เหมาะที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 
จากวิธีข้างต้น จะได้ค่า Bartlett’s Test ด้วย ซ่ึงจะเป็นค่าที่ตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรของ

ประชากรว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยสมมติฐานของการทดสอบคือ 
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เม่ือ  ρ  แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวท่ีน ามาวิเคราะห์ 
ความหมายของสมติฐานของการทดสอบข้างต้นคือ 

H0: ตัวแปรต่างๆ ( 1 2 26X ,X ,...,X ) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1: ตัวแปรต่างๆ ( 1 2 26X ,X ,...,X ) มีความสัมพันธ์กัน 
ถ้าค่า Sig. <0.05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน 

 

ขั้นท่ี 2  การสกัดปัจจัย (Factor Extraction) 

เป็นขั้นตอนย่อยของการวิเคราะห์ปัจจัย โดยวัตถุประสงค์ของการสกัดปัจจัยคือการหาจ านวน Factor ที่สามารถใช้
แทนตัวแปรเดิมได้ทั้งหมด ซ่ึงมีวิธีการท าหลายวิธี ส่วนวิธีที่นิยมท ามากที่สุดคือ วิธี Principal Component 
Analysis หรือ PCA  ในขั้นตอนนี้จะให้ค่า Factor Loading โดยค่าดังกล่าวจะเป็นค่าที่ใช้พิจารณาว่าตัวแปรใดบ้าง
ที่ควรอยู่ใน Factor เดียวกัน ถ้าตัวแปรใดมีค่า Factor Loading เข้าใกล้ +1 หรือ -1 ควรจัดตัวแปรนั้นอยู่ใน 
Factor ดังกล่าว แต่ถ้าตัวแปรใดมีค่า Factor Loading ที่ค่ากลาง หรือมีค่าอยู่รอบๆ  +0.5 หรือ –0.5   ควรมีการ

หมุนแกนเพ่ือจัดตัวแปรเข้ากลุ่มใหม่ 

ขั้นท่ี 3  การหมุนแกน (Factor Rotation) 

วัตถุประสงค์ของการหมุนแกนปัจจัย คือ เพ่ือท าให้ค่า Factor Loading ของตัวแปรมีค่ามากขึ้นหรือลดลง
จนกระทั่งทราบว่าตัวแปรนั้นควรอยู่ใน Factor ใด หรือไม่ควรอยู่ใน Factor ใด วิธีการหมุนแกนที่นิยมมากที่สุดคือ

วิธี Varimax 

ขั้นท่ี 4  การค านวณค่า Factor Score 

เม่ือจัดตัวแปรเข้ากลุ่มจนเหลือไม่ก่ีกลุ่มหรือไม่ก่ี Factor แล้ว จะสามารถค านวณค่า Factor Score ของแต่
ละหน่วยตัวอย่างได้ และน า Factor Score ของแต่ละ Factor ไปท าการวิเคราะห์ต่อ เช่นน าไปสร้างตัวแบบ

พยากรณ์ได้ นั่นเอง 
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1.5   ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้า 
จตุจักร 

             การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า
จตุจักร เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่าน
การค้าจตุจักร ได้ผลดังนี้ 

1.5.1 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจ านวน 26 ตัวแปร  

เป็นการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรว่ามี
ความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ตัวแปรอิสระบางคู่ มี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง พิจารณาจากค่า p-value ที่มีค่าน้อยกว่า 0.05 เช่น ตัวแปร X1 มีความสัมพันธ์กับตัว
แปร X2 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.278  ค่า p-value เท่ากับ 0.000  แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมี
ความสัมพันธ์กันในทางสถิติ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาตัวแปร X1 กับตัวแปร X7 พบว่า ตัวแปร X1 และ X7 มีค่าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.047  ค่า p-value เท่ากับ 0.319  แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวไม่ มีความสัมพันธ์กัน

ในทางสถิติ เป็นต้น ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 

ทั้งนี้ เม่ือท าการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัจจัยท าการวิเคราะห์หรือไม่ โดยใช้ค่าสถิติ KMO พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.800 ซ่ึงมากกว่า 0.5 และลู่
เข้าสู่ 1 จึงพอสรุปได้ว่าข้อมูลที่มีอยู่มีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าสถิติ Bartlett’s Test 

มีค่า Sig. < 0.05 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยวิเคราะห์ต่อไปได้ 

ทัง้นี้ท าการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจ SME  พบว่าตัวแปรที่มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอด ค่อนข้างสูง หรือ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนมากกว่า 7.50  ใน 3 ล าดับแรก คือ  

1) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  ค่าเฉลี่ย 8.25 
2) ร้อยละของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน  ค่าเฉลี่ย 8.16 

3) มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ  ค่าเฉลี่ย 8.02 
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ส่วนตัวแปรท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดในระดับปานกลาง หรือ มีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 
5.00-7.50  พบว่า ตัวแปร 3 ล าดับแรกคือ  

1) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ  ค่าเฉล่ีย 7.48 
2) ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี ค่าเฉล่ีย 7.44 
3) ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร ค่าเฉล่ีย 7.38 

ส่วนตัวแปรท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดน้อย หรือ มีคะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 5.00 
มีจ านวน 4 ตัวแปรคือ  

1) ค่าจ้างแรงงานรายวัน ค่าเฉล่ีย 4.99 
2) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน  ค่าเฉล่ีย 4.91 
3) ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก  ค่าเฉล่ีย 4.50 
4) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต  ค่าเฉล่ีย  3.98 
 
ส่วนการพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร ซ่ึงจะอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ 

พบว่าแต่ละตัวแปรมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกันหรือมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันนัก  รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1-2 
 
ตารางท่ี  1-2  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ เรียงล าดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 

 ตัวแปร ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 8.25 2.269 
ร้อยละของก าไรสุทธิท่ีได้จากการขายต่อเดือน 8.16 1.912 
มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 8.02 1.879 
ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน 7.66 2.119 
ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้าในการท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 7.51 2.097 
การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ 7.48 2.452 
ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 7.44 2.390 
ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร 7.38 2.495 
จ านวนวันท่ีสามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน 7.15 2.268 
ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่ละเดือน 7.02 2.258 
จ านวนช่ัวโมงท่ีสามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแต่ละวัน 6.89 2.144 
จ านวนท่ีจอดรถท่ีจัดให้ส าหรับลูกค้า 6.63 2.735 
จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 6.41 2.598 
ร้อยละยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง 6.31 2.782 
ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 5.96 2.696 
ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 5.61 2.303 
จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร 5.50 2.709 
ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 5.45 2.654 
อายุของเจ้าของกิจการ 5.36 2.344 
ค่าขนส่งต่อเดือน 5.28 2.497 
จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้าจตุจักร 5.20 2.528 
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อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 5.09 3.128 
ค่าจ้างแรงงานรายวัน 4.99 2.800 
ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 4.91 2.757 
ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 4.50 3.122 
อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 3.98 2.989 
หมายเหตุ  ค่าสถิติอ่ืนๆ เช่น Min, Max, Median, Mode แสดงไว้ในภาคผนวก ก 
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1.5.2 การจัดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 
              เม่ือใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาวะความอยู่รอดของ
ธุรกิจในย่านการค้าเป้าหมาย (จตุจักร)  ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย ซ่ึงท าการสกัดปัจจัยหรือจัดกลุ่มตัวแปร ด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือค้นหาว่าตัวแปรทั้ง 26 ตัวนั้น 
สามารถจัดเป็นปัจจัย ว่าควรมีก่ีปัจจัย  โดยให้พิจารณาที่ค่าไอเกน (Eigen value) ที่มีค่าเกิน 1.0  โดยค่า Eigen 
value เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของปัจจัยที่เกิดขึ้นใหม่ว่าจะอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรเดิมได้

มากน้อยเพียงใด  และใช้ วิธีการหมุนแกนที่นิยมมากที่สุดคือวิธี Varimax 

             จากผลลัพธ์พบว่า ค่า Eigen value ที่มีมากกว่า 1.0 มีอยู่  9  องค์ประกอบ (Component) อาจจะกล่าว
ได้ว่า ถ้าต้องการจัดตัวแปร 26 ตัวเป็นกลุ่มที่ เรียกว่าปัจจัยจะสามารถจัดได้จ านวน 9 ปัจจัย โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS  

ทั้งนี้ผลจากการจัดกลุ่มตัวแปรเป็น 9 ปัจจัย พบว่า สามารถเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยจากมากไปหา
น้อยดังนี้   
1) ปัจจัยท่ี 1 “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน”  

คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรมากที่สุด ซ่ึงประกอบไปด้วยตัว
แปรย่อยคือ 

(1)   ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
(2)   ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 
(3)   ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน 
(4)   ค่าขนส่งต่อเดือน 

จากการหมุนแกนของการวิเคราะห์ปัจจัย จะพบว่าตัวแปรย่อย 4  ตัว ได้รวมเป็นตัวแปรใหม่อยู่ในปัจจัย ที่ 1 และ

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F1 = 0.783 (ค่าไฟฟ้าต่อเดือน) + 0.727 (ค่าบ ารุงอ่ืนๆ)+0.681 (ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน) 

          + 0.516 (ค่าขนส่งต่อเดือน)       

ซ่ึงสมการ F1 นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F1 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่น าไป
สร้างสมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F1 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 1 
 
2) ปัจจัยท่ี 2 คือ “ส่ิงอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า”   

คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 2 ซ่ึงประกอบไปด้วย
ตัวแปรย่อยคือ 

(1) จ านวนห้องน้ าที่ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร 
(2) จ านวนร้านอาหารที่ให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้าจตุจักร 
(3) จ านวนที่จอดรถที่จัดให้ส าหรับลูกค้า 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

 F2 = 0.812 (จ านวนห้องน้ า) + 0.774(จ านวนร้านอาหาร)+0.707 (จ านวนที่จอดรถ)  
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สมการ F2  นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F2 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่น าไปสร้าง
สมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F2  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 2 
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3) ปัจจัยท่ี 3 คือ “การบริหารจัดการของผู้ให้เช่า และสภาวะทางการเมือง”  

 
คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 3 ซ่ึงประกอบไปด้วย

ตัวแปรย่อยคือ 
(1) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ 
(2) ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร 
(3) ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนที่ 
(4) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F3 = 0.759 (การประชาสัมพันธ์) + 0.727(ประสบการณ์ของผู้บริหาร)+0.691 (ช่วงระยะเวลาของสัญญาการ
เช่า)+0.521 (สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง)      

สมการ F3  นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F3 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่น าไปสร้าง
สมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F3 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 3 
 
4) ปัจจัยท่ี 4 คือ “ยอดขายตามประเภทลูกค้า”  

คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันกับที่ 4 ซ่ึงประกอบไปด้วย
ตัวแปรย่อยคือ 

(1) ร้อยละของยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 
(2) ร้อยละของยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง 
(3) ร้อยละของยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติ 

ประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F4 = 0.811 (ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก)  
         + 0.740 (ร้อยละยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง) 
         +0.704 (ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติ) 

    
สมการ F4  นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F4ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่

น าไปสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F4  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 4 
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5) ปัจจัยท่ี 5 คือ “ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร”  
คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 5 ซ่ึงประกอบไปด้วย

ตัวแปรย่อยคือ 
(1) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 

(2) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F5 = 0.843 (ค่าจ้างแรงงานรายวัน)  + 0.822(ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน) 
สมการ F5  นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F5 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่น าไปสร้าง
สมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F5  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 5 
 
6) ปัจจัยท่ี 6 คือ “ทุนหมุนเวียน ก าไร และยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทย”  

คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 6 ซ่ึงประกอบไปด้วย
ตัวแปรย่อยคือ 

(1)    ร้อยละของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน 
(2)    มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
(3)    ร้อยละยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่ละเดือน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F6 = 0.753 (ร้อยละของก าไรสุทธิ)  + 0.709(มูลค่าทุนหมุนเวียน)+0.533(ร้อยละยอดขายปลีก) 
สมการ F6  นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F6 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่

น าไปสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F6 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 6 
 

7) ปัจจัยท่ี 7 คือ “อัตราดอกเบ้ีย”  
คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 7 ซ่ึงประกอบไปด้วย

ตัวแปรย่อยคือ 
(1) อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต 

(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F7 = 0.882 (อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต) + 0.855(อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร) 
สมการ F7 นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F7 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่น าไปสร้าง
สมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F7  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 7 
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8) ปัจจัยท่ี 8 คือ “จ านวนวัน/เวลาท่ีขายสินค้าได้” 
คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 8 ซ่ึงประกอบไปด้วย

ตัวแปรย่อยคือ 
(1) จ านวนวันที่สามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน 
(2) จ านวนชั่วโมงที่สามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแต่ละวัน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F8 = 0.869 (จ านวนวันที่สามารถขายสินค้าได้) + 0.854(จ านวนชั่วโมงที่สามารถเปิดท าการค้าขายได้) 
 

สมการ F8 นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F8 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่
น าไปสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F8 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 8 
 
9) ปัจจัยท่ี 9 คือ “คุณสมบัติของเจ้าของกิจการ”  

คือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 9 ซ่ึงประกอบไปด้วย
ตัวแปรย่อยคือ 

(1) อายุของเจ้าของกิจการ 
(2) ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้าในการท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F9 = 0.741 (อายุของเจ้าของกิจการ) + 0.606(ประสบการณ์ของผู้ค้า) 
 

สมการ F9  นี้ เม่ือแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F9 ที่ค านวณได้ จะเป็นค่าที่
น าไปสร้างสมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F9 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 9    

 
ทั้งนี้มี 1 ตัวแปรที่มีสามารถจัดอยู่ใจปัจจัยใดๆ ได้เลย คือ ตัวแปรตัวท่ี 13 จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภท

เดียวกัน ซ่ึงตัวแปรนี้สามารถน าเข้าไปวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบร่วมกับตัวแปร F1   ถึง  F9  ได้เลย รวมตัวแปร
อิสระที่ใช้ในการสร้างตัวแบบเท่ากับ 10 ตัวแปร 
 
              ปัจจัยและความส าคัญของปัจจัยอธิบายได้ด้วยค่าร้อยละของความผันแปรที่ตัวแปรเดิมสามารถอธิบายได้
ด้วยปัจจัยที่สร้างขึ้นมาใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 1-3 
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ตารางที่ 1-3  การจัดกลุ่มและความส าคัญของตัวประกอบที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่าน
การค้าจตุจักร 

ล าดับที่และช่ือของปัจจัย 
(F) 

% of 
Variance 

 
ช่ือตัวแปร/ตัวแปรที่ 

Correlation 
ระหว่างตัว
แปรเดิมกับ

ปัจจัย 

F1. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อเดือน 

22.621 % - ค่าไฟฟ้าต่อเดือน/20 

- ค่าบ ารุงอื่นๆ เช่นค่าภาษีโรงเรือนค่าเก็บขยะ /22 

- ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน/19 

- ค่าขนส่งต่อเดือน/21 

0.783 
0.727 
0.681 
0.516 

F2. ส่ิงอ านวยความสะดวก
และสาธารณูปโภค 

8.024 % - จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร/15 

- จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้าจตุจักร/16 

- จ านวนท่ีจอดรถท่ีจัดให้ส าหรับลูกค้า/14 

0.812 
0.774 
0.707 

F3. การบริหารจัดการของ
ผู้ให้เช่า และสภาวะทางการ
เมือง 

7.067 % - การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุ จักรขอภาครัฐ/25 

- ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร/23 

- ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพื้นท่ี/24 

- สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง/26 

0.759 
0.727 
0.691 
0.521 

F4. ร้อยละยอดขายตาม
ประเภทลูกค้า 

5.928 % - ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก/10 

- ร้อยละยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง/9 

- ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่
ละเดือน/8 

0.811 
0.740 
0.704 

F5. ค่าจ้างแรงงาน 5.514 % - ค่าจ้างแรงงานรายวัน/17 

- ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน/18 

0.843 
0.822 

F6.  ทุนหมุนเวียน ก าไร และ
ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาว
ไทย 

5.320 % - ร้อยละของก าไรสุทธิท่ีได้จากการขายต่อเดือน/6 

- มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ/3 

- ร้อยละยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่ละเดือน/7 

0.753 
0.709 
0.533 

F7. อัตราดอกเบ้ีย 4.695 % - อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต/5 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร/4 

0.882 
0.855 

F8. จ านวนวันเวลาในการขาย 4.009 % - จ านวนวันท่ีสามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน/11 

- จ านวนช่ัวโมงท่ีสามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแต่ละวัน/12 

0.869 
0.854 

F9. คุณสมบัติเจ้าของกิจการ 3.861 % - อายุของเจ้าของกิจการ/2 

- ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้าในการท าธุรกิจในย่านการค้า
จตุจักร/1 

0.741 
0.606 

รวม 67.038 % โดยปัจจัย ท้ัง 9 นี้ สามารถใช้อธิบายความผันแปร 
(Cumulative Variance) ของข้อมูลท้ัง 26 ตัวแปรได้ร้อยละ 67.038 

 

หมายเหตุ: ปัจจัยท่ีอยู่ในล าดับแรกๆแสดงค่า % of variance สูง ซ่ึงแสดงถึงล าดับการมีประสิทธิภาพของปัจจัยตัวนั้นๆท่ีเกิดจาก
การรวมตัวกันของหลายๆตัวแปรเดิม ท่ีถูกขจัดความสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่มตัวแปรเดิมออกแล้ว โดยปัจจัยในล าดับแรกๆนั้น
สามารถใช้อธิบายความผันแปร (% of Variance) ของข้อมูลในกลุ่มนั้นๆได้มากกว่าปัจจัยในล าดับถัดมา 
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1.5.3 การค านวณค่า Factor Score 

               เม่ือจัดตัวแปรเข้ากลุ่มจนเหลือไม่ก่ีกลุ่มหรือก่ี Factor แล้ว จะสามารถค านวณค่า Factor Score ของ
แต่ละหน่วยตัวอย่างได้ โดยการน าสมการ F1  ถึง F9 มาแทนค่าตัวแปรของหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยหรือแต่ละ
ร้านค้าที่ได้แปลงเป็นค่ามาตรฐานแล้วลงไปในสมการ  ค่าที่ได้เรียกว่า คะแนนปัจจัยหรือ Factor Score จากนั้นน า  
Factor Score ของแต่ละ Factor ไปท าการวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์ต่อไป ส าหรับค่า Factor Score จะ
ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ Data View  ตัวอย่างแสดงดังรูปข้างล่างนี้ 
 

 

            ดังนั้น เม่ือน าปัจจัยที่ได้จ านวน 9 ปัจจัย และตัวแปรอิสระเดิมที่เหลืออยู่ที่ไม่สามารถจัดกลุ่มอยู่ในปัจจัย
ใดๆ ได้คือ X13  ไปสร้างตัวแบบพยากรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยในอนาคตต่อไปนั้น สามารถเขียนสมการ
ตัวแบบพยากรณ์ได้เป็น 

            0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 13Y F F F F F F F F F X              
 

เม่ือ  0  คือค่าคงที่ เป็นค่าโดยเฉลี่ยของ Y  เม่ือ Y คือตัวแปรตามที่สนใจจะท าการศึกษา  เม่ือค่าของตัว
แปรอิสระ คือ F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7  F 8  F9 และ X13  มีค่าเท่ากับศูนย์ 

1 2 10, ,...,    เป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่อธิบายว่ าเม่ือ iX , i 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  มีค่ า
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้ค่า Y โดยเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ i  หน่วย  

ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้นี้ จะค านวณโดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) ซ่ึงเป็นวิธีที่นิยม
ใช้มากที่สุดในกรณีที่ตัวแปร Y ไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ และเป็นวิธีพ้ืนฐานที่อยู่ในโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ โดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดจะมีคุณสมบัติว่าตัวแบบการพยากรณ์ที่
สร้างขึ้นจะให้ค่าผลรวมของความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองทีมี่ค่าต่ าที่สุดนั่นเอง ซ่ึงจะบอกถึงประสิทธิภาพของตัว
แบบการพยากรณ์ 
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1.6 การจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร 

  

 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่าน
การค้าจตุจักรที่ได้เสนอในหัวข้อ 1.5 ข้างต้น ซ่ึงได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลต่อเนื่องในปี 2556 เพ่ือท าการจัดท า
สมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร โดยท ำกำรส ำรวจข้อมูล Y โดยกำรเก็บ
ข้อมูลร้อยละของก ำไรสุทธิ จำกผู้ประกอบกำรรำยเดิมในย่ำนกำรค้ำที่ได้ด ำเนินกำรแล้วในระยะที่ 1 ของโครงกำรนี้ 
จ ำนวน 300 ร้ำนค้ำ โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 1-20 พฤษภำคม 2556 เพ่ือน ำข้อมูล Y จำกกำรส ำรวจไป
วิเครำะห์ต่อในสมกำรพยำกรณ์ที่ได้ก ำหนดไว้ในระยะที่ 1 ซ่ึงเม่ือน ำข้อมูล Y ที่ได้จำกกำรส ำรวจในระยะที่ 2 นี้
ทั้งหมดมำวิเครำะห์สมกำรถดถอยต่อจำกสมกำรพยำกรณ์ที่ได้ใน หัวข้อ 1.5 ข้ำงต้นแล้ว ก็จะสำมำรถทรำบค่ำ
สัมประสิทธ์ิ( β) ของแต่ละปัจจัย  ที่จะใช้ในกำรจัดท ำสมกำรพยำกรณ์ควำมอยู่รอดของธุรกิจต่อไป 

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะน าค่า Y เข้าไปท าการวิเคราะห์ต่อในสมการที่ได้จากหัวข้อ 1.5 นั้น มีข้อสังเกตของ
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล Y ดังนี้ 
 

จากการเก็บข้อมูลระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้า โดยส ารวจข้อมูลร้อยละของก าไรสุทธิจากผู้ประกอบการ
ในย่านการค้า โดยให้มีค าตอบก าหนดไว้เป็น 5 ระดับคือ 

- ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ข้ึนไป) 

- ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%) 
- ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-10%) 

- ระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%) 
- ระดับ 1 แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) 

พบว่าข้อมูลระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการส ารวจผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักรนั้น ค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันกัน 
ในแต่ละระดับของก าไร ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะให้ข้อมูลท่ีอยู่ในช่วงของก าไรท่ีได้ก าหนดไว้ แต่มีข้อสังเกตุ
ว่าผู้ประกอบการมักจะให้ข้อมูลของอัตราก าไรต่ ากว่าความเป็นจริง และในกลุ่มท่ีตอบว่ามีระดับการอยู่รอดท่ีแข็งแรงมาก มีความ
หลากหลายของอัตราก าไรสุทธิ นอกจากนี้หากพิจารณาภาพรวมของอัตราก าไรท่ีผู้ประกอบการระบุมานั้น มีความหลากหลาย
ค่อนข้างสูง โดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่าใกล้กันกับค่าเฉล่ียอัตราก าไรของกลุ่ม โดยสามารถแสดงการแจกแจงระดับ
ของก าไร และ % ก าไร ท่ีระบุจริง จากผู้ประกอบการ ได้ดังนี้ 

 
  
  

ระดับของก าไร 
และค่า% ท่ีควร

จะเป็น  
  

%ก าไร ท่ีแท้จริง ท่ี SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 

จ านวน
ตัวอย่าง 

 

ค่าเฉล่ีย
ของ
ก าไร 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 

1 ต่ ากว่า 5% 23 0 0 0 0 0 23 2.09 0.900 

2 5-7% 69 0 0 0 0 0 69 5.36 0.664 

3 8-10% 141 0 0 0 0 0 141 8.75 0.911 

4 11-15% 0 54 0 0 0 0 54 13.59 1.560 
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5 15% ข้ึนไป 0 8 4 1 2 2 17 31.29 14.717 

รวมตัวอย่าง 233 62 4 1 2 2 304 9.60 7.10 
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หากแจงแจงอัตราก าไรสุทธิท่ีได้รับ ตามประเภทของธุรกิจของผู้ประกอบการ นั้น พบว่ามีความหลากหลายของอัตราก าไร
ค่อนข้างมาก สูง โดยพิจารณาจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถแสดงการแจกแจงการตอบอัตราก าไรท่ีได้รับตาม
ประเภทของธุรกิจ ได้ดังนี้ 
ประเภท
ธุรกิจ 

% ก าไรท่ีแท้จริง ท่ี SMEs ระบุได้จากการส ารวจ จ านวน
ตัวอย่าง 

 

ค่าเฉล่ียของ
ก าไร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0-10 

% 
11-20 

% 
21-30 

% 
31-40 

% 
41-50 

% 
51-60 

% 

1 25 6 0 0 0 0 31 8.16 3.857 

2 21 9 0 0 0 0 30 8.90 4.901 

3 19 12 1 0 0 0 32 10.34 5.457 

4 22 8 0 1 0 0 31 10.16 6.061 

5 27 2 0 0 0 1 30 9.30 10.059 

6 26 4 0 0 0 0 30 8.63 2.470 

7 24 7 1 0 0 0 32 9.56 5.155 

8 21 8 1 0 0 0 30 10.27 4.989 

9 25 4 1 0 1 0 31 10.10 9.407 

10 23 2 0 0 1 1 27 10.63 13.290 
จ านวน
ตัวอย่าง 

233 62 4 1 2 2 304 9.60 7.10 

 

อย่างไรก็ตาม หากแจงแจงความถ่ีของระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับโดย เป็นช่วงระดับก าไร (1,2,3,4,5) ตามประเภทของ
ธุรกิจของผู้ประกอบการ นั้น พบว่ามีความหลากหลายของระดับก าไรค่อนข้างมากเช่นกัน สูง โดยพิจารณาจากค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานจากค่าเฉล่ีย โดยสามารถแสดงการแจกแจงได้ ดังนี้ 

 

ประเภทธุรกิจ 
ระดับของก าไร 

จ านวน 
ตัวอย่าง 

ค่าเฉล่ีย
ของระดับ

ก าไร 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 2 3 4 5 

1 สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม 4 6 15 5 1 31 2.77 0.990 

2 ต้นไม้และอุปกรณ์สวน 3 10 8 7 2 30 2.83 1.117 

3 เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน  1 9 9 11 2 32 3.13 1.008 

4 เส้ือผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด 2 5 15 7 2 31 3.06 0.964 

5 สัตว์เล้ียงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เล้ียง  4 4 19 2 1 30 2.73 0.907 

6 อาหารและเคร่ืองด่ืม  1 5 20 4 0 30 2.90 0.662 

7 เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ 1 8 15 7 1 32 2.97 0.861 

8 เคร่ืองป้ันดินเผาและเซรามิค 1 5 15 7 2 30 3.13 0.900 

9 ของเก่าและของสะสม  3 9 13 2 4 31 2.84 1.128 

10 ร้านหนังสือ  3 8 12 2 2 27 2.70 1.031 

จ านวนตัวอย่าง 23 69 141 54 17 304 2.91 0.962 
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 จากข้อมูล Y Absolute (% ก าไรที่แท้จริง) และ Y ที่เป็นช่วงระดับก าไร (1,2,3,4,5) ข้างต้น พบว่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราก าไรทั้งในภาพรวมและที่แจกแจงตามประเภทธุรกิจ ที่ SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 
นั้นมีค่อนข้างสูง ซ่ึงจะส่งผลต่อความแม่นย าของสมการพยากรณ์ค่า Y ได้ในล าดับถัดไป โดยจะท าการทดลองจัดท า

สมการพยากรณ์เป็น 3 เทคนิค ดังนี้ 
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1.6.1 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y Absolute โดยใช้เทคนิก Multiple Regression Analysis 

   จากสมการตัวแบบพยากรณ์  

 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 13Y F F F F F F F F F X               
 

เม่ือน าข้อมูลร้อยละของก ำไรสุทธิ จำกผู้ประกอบกำรรำยเดิมในย่ำนกำรค้ำ ที่ส ำรวจในครั้งนี้ จ ำนวน 300 
ร้ำนค้ำ ไปท าการวิเคราะห์ผลการจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร โดย

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ (multiple regression analysis ซ่ึงได้ผลลัพธ์ของสมการพยากรณ์ เป็นดังนี้ 
 

Y = 6.867 + 0.868F1 - 0.441F2 – 0.824F3 + 0.420F4 – 1.004F5 – 0.982F6 – 0.410F7 + 0.268F8 + 0.622F9 + 0.435X13 
 

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการหรือร้อยละของ
ก าไรสุทธิ ออกได้เป็น 2 ด้าน โดยใช้เกณฑ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในการแจกแจง ดังนี้  

(1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน
โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (0.868F1) 
(2) คุณสมบัติเจ้าของกิจการ (0.622F9) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (0.435X13) 
(4) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกค้า (0.420F4) 
(5) จ านวนวันเวลาในการขาย (0.268F8) 

(2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางตรงกัน
ข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิมสูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการ
ลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าจ้างแรงงาน (– 1.004F5) 
(2) ร้อยละยอดขำยปลีกจำกลูกค้ำชำวไทย ทุนหมุนเวียน และก ำไร  (– 0.982F6) 
(3) กำรบริหำรจัดกำรของผู้ให้เช่ำ และสภำวะทำงกำรเมือง (– 0.824F3) 
(4) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสำธำรณูปโภค (- 0.441F2) 
(5) อัตราดอกเบี้ย (– 0.410F7) 

 
อนึ่ง เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร มี 4 ตัวแปร โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทาง
เดียวกัน ได้แก่ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (0.868F1) 
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(2) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (0.435X13) 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทาง

ตรงกันข้าม ได้แก่ 
(1) ค่าจ้างแรงงาน (-1.004F5) 
(2) ร้อยละยอดขำยปลีกจำกลูกค้ำชำวไทย ทุนหมุนเวียน ก ำไร (-0.982F6) 

รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ก  
 
 1.6.2 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y ท่ีเป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ท่ีมีค่า 

เป็น  0, 1  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binomial Logistic Regression Analysis) 

จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ (multiple regression analysis) สมการที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะอยู่ในรูปเชิงเส้น โดยสมการตัวแบบพยากรณ์ คือ 
 
                                                            
 

เม่ือตัวแปรตาม Y มีมากกว่า 1 ค่า (เช่น 0,1 โดย 0 หมายถึงผู้ประกอบการอยู่ไม่รอด, 1 หมายถึง

ผู้ประกอบการอยู่รอด) ท าให้มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในลักษณะที่ไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น โดยความสัมพันธ์ของตัว

แปรตามที่มีมากกว่า 1 ค่าจะอยู่ในรูปคล้ายตัว s ดังภาพต่อไปนี้ 

                    
  
 
 
 
 
 

  
จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทีไ่ม่เป็นรูปเชิงเส้นข้างต้น จึงต้องมีการปรับให้

ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น ในรูปแบบของ odds  โดย 

         
  

  
 

        เม่ือ  Py = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 
  Qy = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ 

  
ทั้งนี้ odds หมายถึงอัตราส่วนระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (Y=1) กับโอกาสที่จะไม่เกิด

เหตุการณ์ที่สนใจ (Y=0) คือ ก าหนดให้ Y=0 (ผู้ประกอบการอยู่ไม่รอด) เป็นฐาน (baseline category) เพ่ือ
เปรียบเทียบกับค่าของกลุ่ม Y=1 (ผู้ประกอบการอยู่รอด)  ซ่ึงเม่ือท าการ take log ให้ odds จะเรียก log ของ 

1 

0 
ค่าต่ า 

ค่าสูง 
Predictor variable 

ความน่าจะเป็นของ

การเกิดเหตุการณ์ 
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odds ว่า logit หรือ logistic response function ดังนั้นเม่ือได้สมการ logit แล้ว จึงจะสามารถพยากรณ์โอกาสที่
จะเกิดเหตุการณ์ที่เราสนใจได้  

ดังนั้นเม่ือมีตัวแปรตาม (Y) มากกว่า 2 ค่า เช่น Y= 0,1 จะได้สมการ logit จ านวนเท่ากับ (Y-1) หรือ 1 
สมการ เนื่องจากต้องใช้ 1 ค่า หรือค่า 0 เพ่ือเป็นฐาน (baseline category) ในการเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่ง 
หรือหาก Y= 1,2,3,4,5 จะได้สมการ logit จ านวน 4 model เป็นต้น 

 
ดังนั้นโมเดลโลจิสติค เขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
 

     
ระดับที่สนใจ

ระดับที่เป็นฐาน
                                                            

  
เม่ือได้ log ของ odds แล้ว จึงสามารถท านายโอกาสที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอด โดยใช้สมการ 

      การอยู่รอดของผู้ประกอบการ   
 

                           
  

 

ดังนั้นเม่ือท าการทดลอง ปรับให้ค่า Y ที่ได้จากการส ารวจ จากระดับความอยู่รอดที่ 1,2,3,4,5 โดยปรับค่า Y 
ใหม่เป็น  

1) Y = 0= อยู่ไม่รอด โดยใช้ค่า Y เดิมที่มีค่าที่ต่ ากว่า 3 หรือ 1,2  
2) Y = 1= อยู่รอดโดยใช้ค่า Y ที่มีค่าต้ังแต่ 3 ขึ้นไป หรือ 3,4,5 

 
จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของการวิเคราะห์การถดถอยที่ตัวแปรตามมี 2 ค่าซ่ึง

ท าให้สมการพยากรณ์ไม่เป็นรูปเชิงเส้น ตามที่ได้อธิบายข้างต้นนั้น จึงต้องมีการปรับใช้เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยที่ตัวแปรตามมี 2 ค่า เรียกว่าโลจิสติคทวิ (binomial logistic regression analysis) เพ่ือให้ความสัมพันธ์อยู่
ในรูปเชิงเส้น ในรูปแบบของ odds  โดย 

         
  

  
 

        โดย  Py = โอกาสที่จะอยู่รอด 
  Qy = โอกาสที่จะอยู่ไม่รอด 
 
ดังน้ันเม่ือใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (binomial logistic regression analysis) การ

เขียนโมเดลโลจิสติค จะอยู่ในรูป log ของ odds เรียกว่า logistic response function เขียนในรูปสมการได้
ดังน้ี 

 
     

  

  
                                                            

  
เมื่อได้ log ของ odds แล้ว จึงสามารถท านายโอกาสท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอด โดยใช้สมการ 
 

      การอยู่รอดของผู้ประกอบการ   
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เม่ือน าข้อมูล Y ที่ปรับค่ำจำกผู้ประกอบกำรรำยเดิมในย่ำนกำรค้ำ ที่ส ำรวจในครั้งนี้ จ ำนวน 300 ร้ำนค้ำ ที่มี

การปรับค่าเป็น 0, 1 ไปท าการวิเคราะห์ สมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร 
ได้ผลเป็นดังนี้ 
 

Log (Py/Qy)  = -0.608 + 0.232F1 – 0.018F2 – 0.0232F3 – 0.199F4 – 0.268F5 – 0.279F6 – 0.117F7  
                                         + 0.285F8 – 0.036F9 + 0.234X13 
  

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอด แจกแจงได้เป็น 2 
ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน
โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) จ านวนวันเวลาในการขาย (0.285F8) 
(2) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (0.234X13) 
(3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (0.232F1) 
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2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางตรงกัน

ข้าม โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างแรงงาน (– 0.279F5) 
(2) ร้อยละยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทย ทุนหมุนเวียน และก าไร (– 0.279F6) 
(3) การบริหารจัดการของผู้ให้เช่า และสภาวะทางการเมือง (– 0.232F3) 
(4) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกค้า (0.199F4) 
(5) อัตราดอกเบี้ย (– 0.117F7) 
(6) คุณสมบัติเจ้าของกิจการ (0.036F9) 
(7) สิ่งอ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภค (- 0.018F2) 

 
อนึ่ง เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า พบว่า ตัวแปรหรือ

ปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร มี 3 ตัวแปร ดังนี้ 
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ 

(1) จ านวนวันเวลาในการขาย (0.285F8) 
(2) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (0.234X13) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดของธุรกิจในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ 
(1) ร้อยละยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทย ทุนหมุนเวียน และก าไร (– 0.279F6) 

 

รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ก  
 
1.6.3  จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y ท่ีเป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ท่ีมีค่า 

เป็น  1, 2, 3, 4,5 โดยใช้ Multinomial Logistic Regression Analysis 
 

จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ (multiple regression analysis) สมการที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะอยู่ในรูปเชิงเส้น โดยสมการตัวแบบพยากรณ์ คือ 
 
                                                            
 
 

เม่ือท าการปรับให้ค่า Y ใหม่เป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ที่มีค่าเป็น  1,2,3,4,5) โดยตัว
แปรตาม (Y) ซ่ึงหมายถึงระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ แจกแจงออกเป็น 5 ระดับ คือ 

- ระดับ 1 แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) 

- ระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%) 
- ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-

10%) 
- ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%) 
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- ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป) 
 
การวิเคราะห์ถดถอยที่ตัวแปรตามมี 5 ค่า (1,2,3,4,5) ซ่ึงท าให้สมการพยากรณ์ไม่เป็นรูปเชิงเส้น ตามที่ได้

อธิบายในหัวข้อ 1.6.2 ข้างต้นนั้น จึงต้องมีการปรับใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยที่ตัวแปรตามมี 5 ค่า 

เรียกว่าโลจิสติคพหุกลุ่ม (Multinomial logistic regression analysis) เพ่ือให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น 

ดังนั้นเม่ือน าตัวแปรอิสระซ่ึงมี 5 ค่า มาปรับใช้เทคนิก Multinomial Logistic Regression Analysis โดย

ก าหนดให้ ระดับ 1 (แย่มาก หรืออยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) เป็นกลุ่มที่เป็นฐาน 

(baseline category) และเม่ือน าข้อมูล Y ที่เป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการซ่ึงมี 5 ระดับ จำก

ผู้ประกอบกำรรำยเดิมในย่ำนกำรค้ำ ที่ส ำรวจในครั้งนี้ จ ำนวน 300 ร้ำนค้ำ ไปท าการวิเคราะห์ผลการจัดท าสมการ

พยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร โดยใช้ Multinomial Logistic Regression Analysis  

ซ่ึงจะได้สมการ logit จ านวน 4 model ดังนี้  

   [
รอดระดับ   
ระดับ  

]                                                

                                                                                 

   [
รอดระดับ   
ระดับ  

]                                                

                                                                                  
 
 

   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                
                                                                                 
 

   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                 
                                                                                          
 

ซ่ึงสามารถอธิบายแจกแจงรายละเอียดของแต่ละ Logit model ได้ดังนี้ 

สมการท่ี 1 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 2 (ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่
พอมีเงินหมุนไปได้ หรือมีก าไรสุทธิประมาณ 5-7%) เขียนเป็นสมการได้ดังน้ี 

 

   [
รอดระดับ   
ระดับ  

]                                                

                                                                                                     
 

 

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 2 แจก
แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  
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1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 2 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้ดีขึ้น ก็
จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการดีขึ้นตาม โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) กำรบริหำรจัดกำรของผู้ให้เช่ำ และสภำวะทำงกำรเมือง (0.950F3) 
(2) จ านวนวันเวลาในการขาย (0.569F8) 
(3) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกค้า (0.468F4) 
(4) ร้อยละยอดขำยปลีกจำกลูกค้ำชำวไ ทุนหมุนเวียน และก ำไร (0.416F6) 
(5) ค่ำจ้ำงแรงงำน (0.163F5) 
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่อเดือน (0.042F1) 
(7) คุณสมบัติเจ้าของกิจการ (0.029F9) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 2 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสำธำรณูปโภค (- 0.259F2) 
(2) อัตรำดอกเบี้ย (– 0.112F7) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (-0.012X13) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อความอยู่รอดในระดับ 2 ของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร มีเพียง 1 ตัวแปร คือ จ ำนวน
วันเวลำในกำรขำยสินค้ำ 
 
สมการท่ี 2 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 3 (อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่
ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-10%) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 

                     [
รอดระดับ    

ระดับ   
]                                                
                                          

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 
3 แจกแจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 3 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้ดีขึ้น ก็
จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการดีขึ้นตาม โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) จ านวนวันเวลาในการขาย (0.842F8) 
(2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (0.238F1) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (0.173X13) 
(4) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกค้า (0.107F4) 
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(5) ร้อยละยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทย ทุนหมุนเวียน และก าไร (0.044F6) 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 3 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้

เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าจ้างแรงงาน (-0.180F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (– 0.175F7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภค (- 0.167F2) 
(4) การบริหารจัดการของผู้ให้เช่า และสภาวะทางการเมือง (-0.148F3) 
(5) คุณสมบัติของเจ้าของกิจการ (-0.030F9) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร มีเพียง 1 ตัวแปร คือ จ ำนวนวัน
เวลำในกำรขำยสินค้ำ 
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สมการท่ี 3 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 (อยู่รอดได้แบบปกติ หรือก าไรสุทธิ
ประมาณ 11-15%) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 

   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                
                                                                                 
 
จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 แจก

แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  
 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 4 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้ดีขึ้น ก็
จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการดีขึ้นตาม โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) จ านวนวันเวลาในการขาย (0.478F8) 
(2) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกค้า (0.388F4) 
(3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (0.164F1) 
(4) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (0.012X13) 
(5) คุณสมบัติเจ้าของกิจการ (0.003F9) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 4 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสำธำรณูปโภค (- 0.374F2) 
(2) อัตรำดอกเบี้ย (– 0.284F7) 
(3) ค่ำจ้ำงแรงงำน -(0.247F5) 
(4) กำรบริหำรจัดกำรของผู้ให้เช่ำ และสภำวะทำงกำรเมือง (-0.178F3) 
(5) ทุนหมุนเวียน ก ำไร และร้อยละยอดขำยปลีกจำกลูกค้ำชำวไทย (-0.041F6) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ไม่มีตัวแปรหรือ

ปัจจัยใดที่มีนัยส ำคัญทำงสถิติต่อสภำวะควำมอยู่รอดของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำจตุจักร   
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สมการท่ี 4 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 5 (อยู่รอดได้แบบแข็งแรง หรือก าไร
สุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป) เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 

   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                 
                                                                                          
 
จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 แจก

แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  
1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 5 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้ดีขึ้น ก็

จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการดีขึ้นตาม โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) จ านวนวันเวลาในการขาย (0.618F8) 
(2) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกค้า (0.591F4) 
(3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (0.495F1) 
(4) คุณสมบัติเจ้าของกิจการ (0.349F9) 
(5) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (0.137X13) 
(6) อัตรำดอกเบี้ย (0.085F7) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 5 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่ำจ้ำงแรงงำน -(0.441F5) 
(2) กำรบริหำรจัดกำรของผู้ให้เช่ำ และสภำวะทำงกำรเมือง (-0.411F3) 
(3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสำธำรณูปโภค (- 0.362F2) 
(4) ทุนหมุนเวียน ก ำไร และร้อยละยอดขำยปลีกจำกลูกค้ำชำวไทย (-0.341F6) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ไม่มีตัวแปรหรือปัจจัยใดที่

มีนัยส าคัญทางสถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร  
รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ก  
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จากการใช้เทคนิกการวิเคราะห์ท้ัง 3 เทคนิค ข้างต้น พบว่าเทคนิกการวิเคราะห์ Multinomial 

Logistic Regression ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีน่าจะสะท้อนภาพของภาวะความอยู่รอดของธุรกิจได้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากกว่าเทคนิคอ่ืนๆ 

โดยนิกการวิเคราะห์ Multinomial Logistic Regression ตามสมการความน่าจะเป็นในการอยู่รอด
ของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ ข้างต้นน้ัน พบข้อสรุปท่ีส าคัญ ดังน้ี 

1) ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักรจะอยู่รอดในระดับ 2,3 หรือพอที่จะด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้ จนถึงระดับที่พอจะมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มี
นัยส าคัญทางสถิติ เพียงปัจจัยเดียวคือจ ำนวนวันเวลำในกำรขำยสินค้ำ โดยหากผู้ประกอบการ
สามารถเปิดด าเนินการขายได้มากขึ้น ก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้และก าไรในการด าเนินธุรกิจได้
มากขึ้นเป็นส าคัญ 

2) ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักรจะอยู่รอดในระดับ 4,5 หรือธุรกิจมีความอยู่ตัว
แล้วจนถึงระดับม่ันคงแข็งแรงแล้วนั้น การด าเนินกิจการของผู้ค้าเหล่านั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดๆ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากกิจการเหล่านี้สามารถปรับตัวได้แล้ว โดยสามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี จึงยังสามารถด าเนิน
ธุรกิจให้อยู่ต่อไปได้แบบม่ันคงแข็งแรง 
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บทท่ี 2 
ดัชนีความเชื่อมัน่ในการด าเนินธรุกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร 

ประจ าไตรมาสที่ 1/56  ไตรมาสที่ 2/56 ไตรมาส 3/56 และคาดการณ์ไตรมาสที่ 4/56 
 

 
ผลการศึกษา ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ประจ าไตรมาสที่ 1-3/56 และคาดการณ์

ไตรมาสที่ 4/56 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ทีใ่ช้ในการส ารวจความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 
ประจ าไตรมาสที่ 1-3/56 

จากประชากร SMEs ในย่านการค้าจตุจักรจ านวนรวมประมาณ 10,000 กิจการ ในการก าหนดจ านวนตัวอย่างที่
เหมาะสม โดยใช้ Yamane Model ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%  จ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมคือไม่น้อยกว่า 286 ตัวอย่าง หรือปรับ
เพิ่มเป็น 300 ตัวอย่าง หลังจากนั้นได้มีการกระจายสัดส่วนของตัวอย่างเพื่อให้การส ารวจครอบคลุมตามประเภทสินค้า ซึ่งมี
ประมาณ 10 กลุ่มหลัก โดยสามารถกระจายกลุ่มสินค้าละประมาณ 30 ตัวอย่าง รวมประมาณ 300 ตัวอย่างต่อไตรมาส ดังแสดง
ในตารางที่ 2-1 

 
ตารางที่ 2-1: จ านวนตัวอย่างที่จะใช้ในการส ารวจในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มสินค้า จ านวนตัวอย่าง 
ทีส่ ารวจใน  

ไตรมาสที่ 1/56 

จ านวนตัวอย่าง 
ทีส่ ารวจใน  

ไตรมาสที่ 2/56 

จ านวนตัวอย่าง 
ทีส่ ารวจใน 

ไตรมาสที่ Q3/56 
1 สินค้าศลิปะ หัตถกรรม และผ้าไหม 31 30 30 
2 ต้นไม้และอุปกรณส์วน 30 30 30 
3 เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน  32 33 31 
4 เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตลด็ 31 38 33 
5 สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสตัว์เลี้ยง  30 30 31 
6 อาหารและเครื่องดื่ม  30 30 30 
7 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 32 38 30 
8 เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค 30 30 30 
9 ของเก่าและของสะสม  31 31 31 
10 ร้านหนังสือ  30 29 28 

รวมท้ังหมด 307 319 304 
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2.2 ดัชนีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์
ความเชื่อมั่นในไตรมาสที 4/56  

 จากการส ารวจดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ในช่วงไตรมาสที่ 1/56 พบว่าทีม่ีค่าดัชนี
ความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ าที่ 34.26% โดยมีการขาดความเช่ือมั่นในทุกด้าน โดยด้านที่
ขาดความเช่ือมั่นที่สุดคือก าไร รองลงมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ส่วนนโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐก็มี
ระดับความเช่ือมั่นท่ีต่ าอยู่ท่ี 33.71% ส่วนประเด็นภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นลดลงเมื่อเทียบ
กับปลายปี 2555 โดยมีความเชื่อมั่นอยู่ทีระดับ 34.85% 
 ในไตรมาสที่ 2/56 นั้น ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% หรือมีความ
เชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในทุกๆด้านลดลงจากไตรมาสที่ 1 โดยค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของ
ย่านการค้าอยู่ในระดับต่ าที่ระดับ 29.39% อย่างไรก็ตามจะมีเพียงประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นที่มีระดับความ
เชื่อมั่นค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 49.69% ส่วนประเด็นที่มีความเชือ่มั่นลดลงอย่างมากที่สุด
คือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีระดับความเช่ือมั่นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 อยู่ที 16.93% เท่านั้น ส่วนนโยบายการ
สนับสนุน SMEs ของภาครัฐก็มีระดับความเช่ือมั่นที่ลดลงต่อเนื่องเช่นกันอยู่ที 32.45% เท่านั้น ส่วนภาพรวมของความเช่ือมั่นใน
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 นั้นพบว่ามีระดับความเช่ือมั่นลดลงมาอยู่ที่ระดับ 
34.33%  

ในไตรมาสที่ 3/56 นั้น ผู้ประกอบการยังมีระดับความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% โดยค่าดัชนี
ความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของย่านการค้าลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ 28.22% ประเด็นที่มีความ
เชื่อมั่นลดลงอย่างมากที่สุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มีระดับความเช่ือมั่นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ลดลงมาอยู่ที 12.50% เท่านั้น 
ด้านนโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐในไตรมาสที่ 3 มีระดับความเช่ือมั่นค่อนข้างคงที่ อยู่ที 32.24% ส่วนภาพรวมของ
ความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 นั้นพบว่ามีระดับความเช่ือมั่นลดลง
ต่อเนื่องมาอยู่ท่ีระดับ 32.07% เท่านั้น 

 
ด้านการคาดการณ์ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของไตรมาสที่ 4/56 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/56 นั้น พบว่า 

ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของย่านการค้าอยู่ในระดับต่ า แต่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 มาอยู่
ที ่37.67% โดยถึงแม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นรวมจะมีค่าต่ ากว่า 50% แต่ประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการนั้น ผู้ประกอบการ
ในย่านการค้าจตุจักรคาดว่าน่าจะมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 โดยโดยมีระดับความเช่ือมั่นที่ 55.10% อย่างไรก็
ตาม เกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจยังมีระดับความเชื่อมั่นที่ต่ าแต่มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3  

โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-2  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-2 ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในย่านการค้าจตจุักรในไตรมาสที่ 
1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็นความเชื่อมั่น 
ระดับความเชื่อมั่น (%) 

ไตรมาสที่ 
1/56 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 44.30 49.69 48.03 55.10 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 45.60 43.10 43.91 44.57 
ภาวะการเมืองของประเทศ 34.36 37.77 40.30 45.76 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 33.71 32.45 32.24 39.14 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจของ SMEs 34.85 34.33 32.07 45.39 
ความต้องการของตลาด 35.83 34.80 29.44 45.89 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 40.55 29.31 27.14 33.88 
การแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 44.79 20.06 22.86 26.32 
ยอดขาย 21.99 21.94 21.38 44.74 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 31.92 20.85 19.77 24.34 
อัตราก าไร 18.40 20.85 19.41 37.20 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 19.54 16.93 17.76 33.55 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ เชน่ ค่าขนส่ง ค่าน้ าประปา  
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 

39.58 20.06 12.50 13.82 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 34.26 29.39 28.22 37.67 
 
หมายเหตุ: ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มีค่าเป็น = 100%  

 ความเชื่อมั่นเท่าเดมิเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  มคี่าเป็น = 50%   
 ความเชื่อมั่นลดลงเมื่อเทยีบกับไตรมาสก่อนหนา้ มีค่าเป็น = 0 
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 หากพิจารณาแนวโน้มของระดับความเช่ือมั่นรวม(BSI) ในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร พบว่ามี
ระดับความเช่ือมั่นต่ าและลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 โดยสามารถ
แสดงดังแผนภาพที่ 2-1 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 2-1 Trend ความเชื่อมั่นรวมในการด าเนินธุรกจิของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้พบว่าประเด็นความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ที่มี Trend สอดคล้องกับความ
เชื่อมั่นรวม (BSI) มีอยู่ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 2) ความต้องการของตลาด 3) ยอดขาย 4) 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 5) ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs 6) ค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างพนักงาน 7) ต้นทุนสินค้า
ที่น ามาจ าหน่าย โดยมีระดับความเช่ือมั่นต่ าและลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 แต่มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 
แสดงดังแผนภาพที่ 2-2 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 2-2 ประเด็นความเชื่อมั่นที่มี Trend สอดคล้องกับความเช่ือมั่นรวม(BSI) ในการด าเนินธุรกิจของ  

         SMEs ในย่านการค้าจตุจักร  
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 ส่วนประเด็นท่ีมีระดับความเชื่อมั่นต่ าโดยลดลงจากไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 แต่มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และที่ 
4 อย่างต่อเนื่องมี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 2) การแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่ นๆ ในตลาด 3) ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม แสดงดังแผนภาพท่ี 2-3 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 2-3 ประเด็นความเช่ือมั่นต่ า แต่มี Trend ดีขึ้น ในไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนประเด็นที่มีระดับความเช่ือมั่นต่ า แต่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 คือ ภาวะ
การเมืองของประเทศ แสดงดังแผนภาพท่ี 2-4 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 2-4 ประเด็นความเช่ือมั่นต่ า แต่มี Trend ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 
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 นอกจากน้ียังพบว่ามี 2 ประเด็นที่มีแนวโน้มรูปแบบของระดับความเช่ือมั่นที่ไม่แน่นอน โดยมีการขึ้นลงของระดับความ
เชื่อมั่นที่แตกต่างจากประเด็นอ่ืนๆ ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 2) อัตราก าไร แสดงดังแผนภาพท่ี 2-5 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 2-5 ประเด็นความเช่ือมั่นที่มี Trend ไม่แน่นอนแตกต่างกับภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ 
                   ในย่านการค้าจตุจกัร 
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นอกจากน้ียังสามารถแสดงดัชนีความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs  ในย่านการค้าจตุจักร แจกแจงตามประเด็น 
และแจกแจงรายกลุม่สินค้า ในแตล่ะไตรมาส ดังแสดงในตารางที่ 2-3, 2-4, 2-5  และ 2-6 โดยพบว่า 
 

 ในไตรมาสที่ 1/56 นั้น ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  ทุกกลุ่มสินค้าในย่านการค้าจตุจักร มีระดับความ
เชื่อมั่นต่ ากว่า 50% โดยกลุ่มสินค้าท่ีมีระดบัความเช่ือมั่นโดยรวมต่ าสุดคือ กลุ่มธุรกิจหนังสือ ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะ
มีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นในด้านการแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 2-3) 

 
 ในไตรมาสที่ 2/56  ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  ทุกกลุ่มสินค้าในย่านการค้าจตุจักร ยังคงมีระดับความ

เชื่อมั่นต่ ากว่า 50% โดยกลุ่มสินค้าท่ีมีระดับความเชื่อมั่นต่ าสุดยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจหนังสือ ในไตรมาสนี้พบว่า
หลายๆกลุ่ม เช่น สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม กลุ่มต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน กลุ่มเสื้อผ้ามือสอง
และสินค้าเบ็ดเตล็ด สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าและเครื่องประดับ และเครื่องปั้นดินเผาและ
เซรามิค มีระดับความเชื่อมั่นด้านเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างคงที่ถึงดีขึ้นเล็กน้อย (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2-4) 

 
 ในไตรมาสที่ 3/56  ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  ทุกกลุ่มสินค้าในย่านการค้าจตุจักร ยังคงมีระดับความ

เชื่อมั่นต่ ากว่า 50% โดยกลุ่มสินค้าท่ีมีระดับความเชื่อมั่นต่ าสุดยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจหนังสือ ในไตรมาสนี้พบว่า
หลายๆกลุ่ม เช่น สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม กลุ่มต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน อาหารและ
เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงเสื้อผ้าและเครื่องประดับ มีระดับความเช่ือมั่นด้านเงินทุน
หมุนเวียนค่อนข้างคงที่ถึงดีขึ้นเล็กน้อย  
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 2-5) 
 

 คาดการณ์ในไตรมาสที่ 4/56  ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  ทุกกลุ่มสินค้าในย่านการค้าจตุจักร ยังคงมี
ระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% โดยกลุ่มสินค้าท่ีมีระดับความเช่ือมั่นรวมต่ าสุดยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจหนังสือ ใน
ไตรมาสที่ 4 นั้น พบว่าเกือบทุกกลุ่มสินค้ามีระดับความเช่ือมั่นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการดีขึ้น ยกเว้น
กลุ่มหนังสือ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2-6) 
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ตารางที่ 2-3 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการค้าจตุจักร แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในไตรมาสที่ 1/56 

ประเด็น 

กลุ่มสินค้า BSI 
รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 25.81 38.33 35.94 27.42 30.00 38.33 29.69 35.00 37.10 21.67 31.92 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 41.94 41.67 35.94 38.71 31.67 40.00 37.50 38.33 50.00 40.00 39.58 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 45.16 40.00 42.19 40.32 36.67 38.33 31.25 45.00 46.77 40.00 40.55 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 38.71 58.33 42.19 53.23 48.33 35.00 46.88 40.00 41.94 38.33 44.30 

5. ยอดขาย 19.35 35.00 20.31 25.81 18.33 18.33 18.75 21.67 25.81 16.67 21.99 

6. อัตราก าไร 12.90 28.33 26.56 19.35 8.33 16.67 17.19 18.33 24.19 11.67 18.40 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 45.16 48.33 51.56 45.16 43.33 48.33 42.19 43.33 43.55 45.00 45.60 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 48.39 48.33 46.88 37.10 51.67 46.67 34.38 38.33 40.32 56.67 44.79 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 24.19 41.67 40.63 40.32 43.33 33.33 39.06 38.33 33.87 23.33 35.83 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 20.97 26.67 28.13 14.52 18.33 20.00 15.63 10.00 22.58 18.33 19.54 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 35.48 38.33 35.94 25.81 38.33 31.67 34.38 38.33 32.26 26.67 33.71 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 38.71 40.00 42.19 30.65 28.33 35.00 31.25 38.33 37.10 21.67 34.36 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 30.65 46.67 37.50 38.71 35.00 31.67 31.25 38.33 35.48 23.33 34.85 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 32.88 40.90 37.38 33.62 33.21 33.33 31.49 34.10 36.23 29.49 34.26 
1= สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผา้ไหม 2= ต้นไม ้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 
3= เฟอร์นิเจอร ์ของตกแต่งบ้าน 4= เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบด็เตล็ด 
5= สัตว์เลีย้งและอุปกรณส์ าหรับสัตว์เลี้ยง 6= อาหารและเครื่องดื่ม  
7= เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 8= เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค 
9= ของเก่าและของสะสม 10= หนังสือ 
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ตารางที่ 2-4 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการค้าจตุจักร แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในไตรมาสที่ 2/56 

ประเด็น 

กลุ่มสินค้า BSI 
รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 18.33 23.33 21.21 22.37 21.67 23.33 17.11 15.00 32.26 13.79 20.85 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 16.67 36.67 28.79 17.11 21.67 21.67 17.11 15.00 16.13 10.34 20.06 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 28.33 30.00 30.30 21.05 31.67 38.33 31.58 23.33 33.87 25.86 29.31 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 55.00 50.00 43.94 64.47 50.00 46.67 52.63 50.00 33.87 46.55 49.69 

5. ยอดขาย 16.67 20.00 28.79 31.58 31.67 21.67 15.79 18.33 17.74 15.52 21.94 

6. อัตราก าไร 21.67 20.00 24.24 28.95 31.67 23.33 11.84 13.33 19.35 13.79 20.85 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 41.67 40.00 36.36 46.05 45.00 41.67 46.05 48.33 43.55 41.38 43.10 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 16.67 26.67 19.70 14.47 23.33 18.33 21.05 20.00 24.19 17.24 20.06 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 28.33 33.33 34.85 43.42 38.33 36.67 31.58 35.00 33.87 31.03 34.80 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 6.67 15.00 18.18 25.00 20.00 15.00 18.42 15.00 16.13 17.24 16.93 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 36.67 28.33 33.33 43.42 30.00 30.00 31.58 28.33 33.87 25.86 32.45 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 46.67 40.00 43.94 38.16 30.00 40.00 39.47 25.00 37.10 36.21 37.77 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 35.00 38.33 36.36 46.05 28.33 33.33 35.53 30.00 29.03 27.59 34.33 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 28.33 30.90 30.77 34.01 31.03 30.00 28.44 25.90 28.54 24.80 29.39 



รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท าดัชนคีาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

 

CA In ternat iona l  In fo rmat ion  Co. ,  L td .  ||  www.caii-thailand.com 2 - 10 
 

 
ตารางที่ 2-5 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการค้าจตุจักร แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในไตรมาสที่ 3/56 

ประเด็น 

กลุ่มสินค้า BSI 
รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 18.63 16.67 12.90 21.21 20.97 21.67 21.67 16.67 17.74 30.36 19.77 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 15.00 11.67 16.13 15.15 12.90 6.67 16.67 8.33 14.52 7.14 12.50 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 30.00 18.33 17.74 27.27 27.42 30.00 30.00 23.33 33.87 33.93 27.14 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 53.33 53.33 43.55 45.45 53.23 53.33 55.00 41.67 48.39 32.14 48.03 

5. ยอดขาย 20.00 20.00 27.42 31.82 20.97 33.33 15.00 15.00 11.29 17.86 21.38 

6. อัตราก าไร 21.67 16.67 17.74 25.76 17.74 30.00 21.67 18.33 12.90 10.71 19.41 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 41.67 53.33 37.10 50.00 45.16 51.67 43.33 43.33 43.55 28.57 43.91 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 20.00 16.67 24.19 16.67 25.81 30.00 16.67 26.67 22.58 30.36 22.86 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 35.00 30.00 32.26 40.91 33.87 36.67 23.33 18.33 30.65 10.71 29.44 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 21.67 15.00 17.74 16.67 20.97 33.33 10.00 18.33 14.52 8.93 17.76 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 31.67 25.00 32.26 36.36 33.87 43.33 33.33 38.33 29.03 17.86 32.24 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 40.00 30.00 50.00 36.36 43.55 46.67 35.00 36.67 35.48 50.00 40.30 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 31.67 28.33 43.55 36.36 30.65 36.67 38.33 18.33 30.65 25.00 32.07 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 29.25 25.77 28.66 30.77 29.78 34.87 27.69 24.87 26.55 23.35 28.22 
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ตารางที่ 2-6 คาดการณ์ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการคา้จตุจักร แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในไตรมาสที่ 4/56 

ประเด็น 

กลุ่มสินค้า BSI 
รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 15.00 21.67 20.97 21.21 27.42 23.33 26.67 21.67 25.81 41.07 24.34 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 13.33 13.33 12.90 13.64 16.13 16.67 18.33 6.67 11.29 16.07 13.82 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 28.33 31.67 24.19 31.82 37.10 43.33 35.00 31.67 37.10 39.29 33.88 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 58.33 65.00 53.23 59.09 53.23 61.67 56.67 50.00 56.45 35.71 55.10 

5. ยอดขาย 43.33 55.00 45.16 50.00 40.32 56.67 45.00 48.33 40.32 21.43 44.74 

6. อัตราก าไร 40.33 45.00 30.65 34.85 35.48 50.00 43.33 45.00 30.65 16.07 37.20 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 41.67 55.00 40.32 48.48 41.94 55.00 45.00 45.00 40.32 32.14 44.57 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 23.33 25.00 29.03 18.18 33.87 28.33 21.67 25.00 24.19 35.71 26.32 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 55.00 55.00 51.61 48.48 50.00 56.67 43.33 36.67 40.32 19.64 45.89 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 35.00 40.00 32.26 25.76 33.87 56.67 36.67 36.67 20.97 17.86 33.55 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 40.00 35.00 41.94 39.39 38.71 58.33 33.33 41.67 32.26 30.36 39.14 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 45.33 40.00 53.23 40.91 43.55 63.33 38.33 50.00 35.48 48.21 45.76 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 48.33 55.00 54.84 37.88 41.94 58.33 45.00 41.67 40.32 30.36 45.39 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 37.49 41.28 37.72 36.13 37.97 48.33 37.56 36.92 33.50 29.53 37.67 
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2.3 ดัชนีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์
ความเชื่อมั่นในไตรมาสที 4/56 แจกแจงตามกลุ่มธุรกิจ 

2.3.1 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม 
 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม ในย่านการค้าจตุจักร  

ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม ใน
ไตรมาส 1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่32.88% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือยอดขาย มคีวามเชื่อมั่นที่ระดับ 19.35 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม ใน
ไตรมาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่28.33% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50%  
ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นที่มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 
โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 55.00 %  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีความเชื่อมั่นที่ระดับ 6.67 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหม ใน
ไตรมาสที่ 3/56 อยูใ่นระดับต่ าแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่29.25% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นท่ีมีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสที่ 2 โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 53.33 %  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆมีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 15.00 %  
 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้า

ไหม ในย่านการค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังอยู่ในระดับต่ าแต่มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาสที่ 
3/56 มาอยู่ท่ี 37.49%  

- เกือบทุกประเด็นยังคงมีระดับความเชื่อมั่นต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ
ความต้องการของตลาดต่อสินค้าที่มีความเชื่อมั่นว่าจะเพิ่มขึ้น มีระดับมากกว่า 50% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มคีวามเชื่อมั่นที่ระดับ 13.33% 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-7  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-7 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และผ้าไหมในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 
2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 
 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 38.71 55.00 53.33 58.33 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 45.16 41.67 41.67 41.67 
ภาวะการเมืองของประเทศ 38.71 46.67 40.00 45.33 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 24.19 28.33 35.00 55.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 35.48 36.67 31.67 40.00 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 30.65 35.00 31.67 48.33 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 45.16 28.33 30.00 28.33 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 20.97 6.67 21.67 35.00 
อัตราก าไร 12.90 21.67 21.67 40.33 
การแข่งขนักับรายอื่นๆในตลาด 48.39 16.67 20.00 23.33 
ยอดขาย 19.35 16.67 20.00 43.33 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 25.81 18.33 18.63 15.00 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 41.94 16.67 15.00 13.33 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 32.88 28.33 29.25 37.49 
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2.3.2 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน ในย่านการค้าจตุจักร  
ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน ในไตร
มาส 1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่40.90% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นท่ีมีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยมีระดับความเชื่อมั่นที่ 58.33 % 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีความเชื่อมั่นที่ระดับ 26.67 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน ในไตร
มาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ท่ี 30.90% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นที่มีระดับความเช่ือมั่นคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยมีระดับความ
เชื่อมั่นที ่50.00 %  

- ประเด็นท่ีขาดความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีความเชื่อมั่นที่ระดับ 15.00 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน ในไตร
มาสที่ 3/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ท่ี 25.77% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าเท่านั้นที่มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 2 โดยมีระดับความเชื่อมั่นที ่53.33 %  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 11.67 %  
 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มต้นไม้ และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 

ในย่านการค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ าแต่มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาสที่ 
3/56 มาอยู่ท่ี 41.28%  

- ประเด็นส่วนใหญ่ก็ยังคงมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า ความต้องการของตลาดต่อสินค้า ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ 
และยอดขาย ทีผู่้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าจะมีโน้มที่ดีขึ้นจากไตรมาสที่ 3 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มคีวามเชื่อมั่นที่ระดับ 13.33% 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-8  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-8 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มต้นไม้ และอุปกรณต์กแต่งสวนในย่านการค้าจตจุักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 
3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 58.33 50.00 53.33 65.00 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 48.33 40.00 53.33 55.00 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 41.67 33.33 30.00 55.00 
ภาวะการเมืองของประเทศ 40.00 40.00 30.00 40.00 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 46.67 38.33 28.33 55.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 38.33 28.33 25.00 35.00 
ยอดขาย 35.00 20.00 20.00 55.00 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 40.00 30.00 18.33 31.67 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 48.33 26.67 16.67 25.00 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 38.33 23.33 16.67 21.67 
อัตราก าไร 28.33 20.00 16.67 45.00 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 26.67 15.00 15.00 40.00 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 41.67 36.67 11.67 13.33 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 40.90 30.90 25.77 41.28 
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2.3.3 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุม่เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ในย่านการค้าจตุจักร  
ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ในไตรมาส
ที ่1/56 อยู่ในระดับต่ าที ่37.38 % 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ ยกเว้นประเด็นด้าน
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 51.56 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือยอดขาย มคีวามเช่ือมั่นท่ีระดับ 20.31 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ใน
ไตรมาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ท่ี 30.77% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่
18.18 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ในไตรมาส
ที่ 3/56 อยู่ในระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ท่ี 28.66% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
ภาวะการเมืองของประเทศท่ีผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีความเช่ือมั่นทรงตัว 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย มีความเช่ือมั่นลดลงต่อเนื่องจากไตรมาส
ที่ 2 อยู่ท่ีระดับ 12.90 %  

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านใน
ย่านการค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ าแต่มีแนวโน้มดขีึ้นจากไตรมาส
ที่ 3/56 มาอยู่ท่ีระดับ 37.72%  

- เกือบทุกประเด็นยังคงมีระดับความเชื่อมั่นที่ลดลงอีกอย่างต่อเนื่องหรือต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านภาวะ
การเมืองของประเทศ เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ และความ
ต้องการของตลาดต่อสินค้า ที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะดีขึ้นเล็กน้อย 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆมคีวามเชื่อมั่นที่ระดับ 12.90 % 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-9  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-9 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 
3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ภาวะการเมืองของประเทศ 42.19 43.94 50.00 53.23 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 42.19 43.94 43.55 53.23 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 37.50 36.36 43.55 54.84 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 51.56 36.36 37.10 40.32 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 40.63 34.85 32.26 51.61 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 35.94 33.33 32.26 41.94 
ยอดขาย 20.31 28.79 27.42 45.16 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 46.88 19.70 24.19 29.03 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 42.19 30.30 17.74 24.19 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 28.13 18.18 17.74 32.26 
อัตราก าไร 26.56 24.24 17.74 30.65 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 35.94 28.79 16.13 12.90 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 35.94 21.21 12.90 20.97 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 37.38 30.77 28.66 37.72 
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2.3.4 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุม่เสื้อผ้ามือสองและสนิค้าเบ็ดเตล็ด 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด ในย่านการค้าจตุจักร  
ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด ในไตร
มาสที ่1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่33.62 % 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นท่ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 53.23% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีระดับความเชื่อมั่นที่ 14.52 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด ในไตร
มาสที่ 2/56 อยู่ในระดับต่ าแต่ดีขึ้นจากไตรมาสที่ 1 เล็กน้อยมาอยู่ที่ 34.01%ผู้ประกอบการมีระดับความ
เชื่อมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้น
ที่ดีขึ้นอยู่ท่ีระดับ 64.47% 

- ประเด็นที่ขาดความเช่ือมั่นมากที่สุดคือการแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด มีความเช่ือมั่นลดลงจากไตรมาสที่ 1 
มาอยู่ท่ี 14.47 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ด ในไตร
มาสที่ 3/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่30.77%  

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าเท่านั้นท่ีมีความเช่ือมั่นทรงตัว อยู่ท่ีระดับ 50% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นลดลงต่อเนื่องจาก 
ไตรมาสที่ 2 มาอยู่ท่ีระดับ 15.15 %  

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มเสื้อผ้ามือสองและสินค้า
เบ็ดเตล็ดในย่านการค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังอยู่ในระดับต่ าแต่มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาสที่ 
3/56 มาอยู่ท่ีระดับ 36.13%  

- เกือบทุกประเด็นยังคงมีระดับความเช่ือมั่นที่ต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
เท่านั้นท่ีผู้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะดีขึ้น ส่วนยอดขายมีระดับความเชื่อมั่นท่ีทรงตัว 

- ส่วนประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากที่สุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆมีความเช่ือมั่นลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 
มาอยู่ที่ 13.64 % 

 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-10  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-10 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มเสื้อผา้มือสองและสินค้าเบด็เตล็ดในย่านการค้าจตุจกัร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 
3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 45.16 46.05 50.00 48.48 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 53.23 64.47 45.45 59.09 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 40.32 43.42 40.91 48.48 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 25.81 43.42 36.36 39.39 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 38.71 46.05 36.36 37.88 
ภาวะการเมืองของประเทศ 30.65 38.16 36.36 40.91 
ยอดขาย 25.81 31.58 31.82 50.00 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 40.32 21.05 27.27 31.82 
อัตราก าไร 19.35 28.95 25.76 34.85 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 27.42 22.37 21.21 21.21 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 37.10 14.47 16.67 18.18 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 14.52 25.00 16.67 25.76 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 38.71 17.11 15.15 13.64 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 33.62 34.01 30.77 36.13 
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2.3.5 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสตัว์เลี้ยง ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 
1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
ในไตรมาสที ่1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่33.21% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคืออัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 8.33 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
ในไตรมาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่31.03% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นท่ีอยู่ในระดับทรงตัวที่ 50.00% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีระดับความเชื่อมั่นที ่20.00 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
ในไตรมาสที่ 3/56 อยู่ในระดับต่ าและลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ท่ีระดับ 29.78% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการเท่านั้นท่ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ท่ีระดับ 53.23% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มีระดับความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสท่ี 2 
อยู่ท่ีระดับ 12.90 %  

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับ
สัตว์เลี้ยง ในย่านการค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ าแต่มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาส
ที่ 3/56 มาอยู่ท่ี 37.97%  

- เกือบทุกประเด็นยังคงมีระดับความเชื่อมั่นต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ
ความต้องการของตลาดต่อสินค้าเท่านั้นที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยและเท่าเดิมที่ระดับ 
53.23% และ 50.00% ตามล าดับ 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มคีวามเชื่อมั่นที่ระดับ 16.13 % 
 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-11  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-11 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มสัตว์เลี้ยงและอุปกรณส์ าหรับสัตวเ์ลี้ยง ในย่านการคา้จตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 
2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 48.33 50.00 53.23 53.23 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 43.33 45.00 45.16 41.94 
ภาวะการเมืองของประเทศ 28.33 30.00 43.55 43.55 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 43.33 38.33 33.87 50.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 38.33 30.00 33.87 38.71 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 35.00 28.33 30.65 41.94 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 36.67 31.67 27.42 37.10 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 51.67 23.33 25.81 33.87 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 30.00 21.67 20.97 27.42 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 18.33 20.00 20.97 33.87 
ยอดขาย 18.33 31.67 20.97 40.32 
อัตราก าไร 8.33 31.67 17.74 35.48 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 31.67 21.67 12.90 16.13 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 33.21 31.03 29.78 37.97 
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2.3.6 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่อาหารและเคร่ืองด่ืม ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56  พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  
ในไตรมาสที ่1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่33.33% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคืออัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 16.67%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  
ในไตรมาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่30.00% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีระดับความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 มา
อยู่ท่ีระดับ 15.00 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม  
ในไตรมาสที่ 3/56 อยูใ่นรับต่ าแต่ดีขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ที ่34.87% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นในด้านเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ และระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าที่ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มีระดับความเชื่อมั่นลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสท่ี 2 
อยู่ท่ีระดับ 6.67 %  

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่  4/56 ของ SMEs กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม ในย่าน
การค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ าแต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 3/56 มาอยู่ท่ี 48.33%  

- เกือบทุกประเด็นมีระดับความเช่ือมั่นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือสูงกว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านการแข่งขันกับ
รายอื่นๆในตลาด ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย และต้นทุนผันแปรต่างๆ ที่
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะลดลง 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 16.67 % 
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โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-12  ดังนี ้
ตารางที่ 2-12 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มอาหารและเครื่องดืม่ ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และ
คาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 35.00 46.67 53.33 61.67 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 48.33 41.67 51.67 55.00 
ภาวะการเมืองของประเทศ 35.00 40.00 46.67 63.33 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 31.67 30.00 43.33 58.33 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 33.33 36.67 36.67 56.67 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 31.67 33.33 36.67 58.33 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 20.00 15.00 33.33 56.67 
ยอดขาย 18.33 21.67 33.33 56.67 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 46.67 18.33 30.00 28.33 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 38.33 38.33 30.00 43.33 
อัตราก าไร 16.67 23.33 30.00 50.00 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 38.33 23.33 21.67 23.33 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 40.00 21.67 6.67 16.67 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 33.33 30.00 34.87 48.33 
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2.3.7 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่ม เสื้อผ้าและเคร่ืองประดับ 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ เสื้อผ้าและเคร่ืองประดับ ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56  พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ในไตรมาสที ่
1/56 อยูใ่นระดับต่ าที่ 31.49 % 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในทุกประเด็นโดยประเด็นที่ขาดความเช่ือมั่นมากที่สุดคือ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 15.63%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับในไตรมาสที่ 
2/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที่ระดับ 28.44% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ มีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ท่ี 52.63 % 

- ประเด็นท่ีขาดความเชื่อมั่นมากที่สุดคืออัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 11.84%   

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องประดับในไตรมาสที่ 
3/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่27.69% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% หรือมีความเช่ือมั่นใน
การด าเนินธุรกิจในทุกๆด้านลดลงจากไตรมาสที่ 2 ยกเว้นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการมีระดับความเชื่อมั่น
คงที่ถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 55% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 10%   

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มเสื้อผ้าและเคร่ืองประดับ ใน
ย่านการค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ าแต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 
3/56 มาอยู่ท่ี 37.56%  

- เกือบทุกประเด็นยังคงมีระดับความเช่ือมั่นที่ต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
เท่านั้นท่ีผู้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 56.67%  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 18.33 % 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-13  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-13 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มเสื้อผา้และเครื่องประดับ ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 
และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 46.88 52.63 55.00 56.67 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 42.19 46.05 43.33 45.00 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 31.25 35.53 38.33 45.00 
ภาวะการเมืองของประเทศ 31.25 39.47 35.00 38.33 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 34.38 31.58 33.33 33.33 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 31.25 31.58 30.00 35.00 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 39.06 31.58 23.33 43.33 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 29.69 17.11 21.67 26.67 
อัตราก าไร 17.19 11.84 21.67 43.33 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 34.38 21.05 16.67 21.67 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 37.50 17.11 16.67 18.33 
ยอดขาย 18.75 15.79 15.00 45.00 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 15.63 18.42 10.00 36.67 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 31.49 28.44 27.69 37.56 
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2.3.8 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุม่เคร่ืองป้ันดินเผาและเซรามิค 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่เคร่ืองป้ันดินเผาและเซรามิค ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค ในไตรมาส
ที ่1/56 อยู่ในระดับต่ าที ่34.10 % 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือภาวะเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมมีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 10.00%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค ในไตรมาส
ที่ 2/56 อยู่ในระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่25.90% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นด้านเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการมีระดับความเชื่อมั่นคงท่ีอยู่ท่ีระดับ 50.00 % 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคืออัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 13.33%   

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค ในไตรมาส
ที่ 3/56 อยู่ในระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่  24.87% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 8.33%   

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56  ของ SMEs กลุ่มเคร่ืองปั้นดินเผาและเซรามิค 
ในย่านการค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ า แต่มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตร
มาสที่ 3/56 มาอยู่ท่ีระดับ 36.92%  

- เกือบทุกประเด็นยังคงมีระดับความเช่ือมั่นที่ต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
และภาวะการเมืองของประเทศเท่านั้นท่ีผู้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะทรงตัว ที่ระดับ 50%  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 6.67 % 
 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-14  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-14 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มเครื่องป้ันดินเผาและเซรามิค ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 
3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 43.33 48.33 43.33 45.00 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 40.00 50.00 41.67 50.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 38.33 28.33 38.33 41.67 
ภาวะการเมืองของประเทศ 38.33 25.00 36.67 50.00 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 38.33 20.00 26.67 25.00 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 45.00 23.33 23.33 31.67 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 38.33 35.00 18.33 36.67 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 38.33 30.00 18.33 41.67 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 10.00 15.00 18.33 36.67 
อัตราก าไร 18.33 13.33 18.33 45.00 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 35.00 15.00 16.67 21.67 
ยอดขาย 21.67 18.33 15.00 48.33 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 38.33 15.00 8.33 6.67 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 34.10 25.90 24.87 36.92 
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2.3.9 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุม่ของเก่าและของสะสม 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ของเก่าและของสะสม ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุม่ของเก่าและของสะสม  
ในไตรมาส 1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่36.23 % 

- ผู้ประกอบการมรีะดับความเช่ือมัน่ต่ ากว่า 50% ในเกือบทุกประเดน็ในการด าเนินธุรกจิ ยกเว้นต้นทนุผันแปร
ต่างๆในการด าเนินธุรกิจที่ทรงตัว 

- ประเด็นที่ขาดความเชื่อมั่นมากทีสุ่ดคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีความเชื่อมั่นที่ระดบั 22.58%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มของเก่าและของสะสม  
ในไตรมาสที่ 2/56 อยู่ในระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่28.54% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า  50% โดยประเด็นที่ขาดความ
เช่ือมั่นมากที่สุดคือภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและต้นทุนผันแปรต่างๆในการด าเนินธุรกิจ  มีความ
เชือ่มั่นท่ีระดับ 16.13%   

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มของเก่าและของสะสม  
ในไตรมาสที่ 3/56 อยู่ในระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่26.55% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือ ยอดขาย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 17.74%   

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/ 56 ของ SMEs กลุ่มของเก่าและของสะสม ในย่าน
การค้าจตุจักร พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดบัต่ า แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก
ไตรมาสที่ 3/56 มาอยู่ท่ีระดับ 33.50%  

- เกือบทุกประเด็นยังคงมีระดับความเช่ือมั่นที่ต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
เท่านั้นที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้คาดว่าน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 56.45% และพบว่าประเด็นส่วนใหญ่มี
แนวโน้มของความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ยกเว้นประเด็นระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า และต้นทุน
ผันแปรต่างๆ ท่ีมีแนวโน้มของความเชื่อมั่นที่ลดลงจากไตรมาสที่ 3 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ตน้ทุนผันแปรต่างๆมีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 11.29 % 
 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-15  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-15 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มของเก่าและของสะสม ในย่านการคา้จตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 
และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที่3/56 
คาดการณ์ 

ไตรมาสที ่4/56  
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 41.94 33.87 48.39 56.45 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 43.55 43.55 43.55 40.32 
ภาวะการเมืองของประเทศ 37.10 37.10 35.48 35.48 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 46.77 33.87 33.87 37.10 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 33.87 33.87 30.65 40.32 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 35.48 29.03 30.65 40.32 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 32.26 33.87 29.03 32.26 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 40.32 24.19 22.58 24.19 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 37.10 32.26 17.74 25.81 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 50.00 16.13 14.52 11.29 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 22.58 16.13 14.52 20.97 
อัตราก าไร 24.19 19.35 12.90 30.65 
ยอดขาย 25.81 17.74 11.29 40.32 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 36.23 28.54 26.55 33.50 
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2.3.10 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่หนังสือ 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่หนังสือ ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มหนังสือ ในไตรมาส 1/56 อยู่ในระดับต่ า
ที ่29.49 % 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคืออัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 11.67%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มหนังสือ ในไตรมาสที่ 2/56 อยู่ในระดับ
ต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่ 24.80% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆในการด าเนินธุรกิจ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 10.34%   

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มหนังสือ ในไตรมาสที่ 3/56 อยู่ในระดับ
ต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่23.35% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นภาวะ
การเมืองของประเทศที่มีระดับความเช่ือมั่นทรงตัว 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 7.14%   

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่ม หนังสือ ในย่านการค้าจตุจักร 
พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังอยู่ในระดับต่ าแต่มีแนวโน้มดีขึ้นจากไตรมาสที่ 
3/56 มาอยู่ท่ีระดับ 29.53%  

- ทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจยังคงมีระดับความเช่ือมั่นที่ต่ ากว่า 50% โดยประเด็นที่ขาดความเช่ือมั่นมาก
ที่สุดมีสองประเด็นคือ อัตราก าไร และต้นทุนผันแปร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ16.07 % 

โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 2-16  ดังนี ้
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ตารางที่ 2-16 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มหนังสือ ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์
ของไตรมาส 4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที ่
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

ภาวะการเมืองของประเทศ 21.67 36.21 50.00 48.21 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 40.00 25.86 33.93 39.29 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 38.33 46.55 32.14 35.71 
การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 56.67 17.24 30.36 35.71 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 21.67 13.79 30.36 41.07 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 45.00 41.38 28.57 32.14 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 23.33 27.59 25.00 30.36 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 26.67 25.86 17.86 30.36 
ยอดขาย 16.67 15.52 17.86 21.43 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 23.33 31.03 10.71 19.64 
อัตราก าไร 11.67 13.79 10.71 16.07 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 18.33 17.24 8.93 17.86 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 40.00 10.34 7.14 16.07 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 29.49 24.80 23.35 29.53 
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2.4 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/56 (Q1/56) 2/56 (Q2/56) และ
ปัญหาในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 3/56 (Q3/56) 
  จากการส ารวจพบว่า ในไตรมาสที่ 1/56 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในย่านการค้าจตุจกัร มักไม่ให้รายละเอียดของปัญหาใน
การด าเนินกิจการ โดยมักพร่ าบ่นว่า เมื่อบอกปัญหาไปแล้ว ภาครัฐก็ไม่สามารถช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ ภาครัฐขาดความ
จริงใจในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ดังน้ันปญัหาที่ได้รับจากการส ารวจในครั้งแรกจึงมาจากผู้ประกอบการส่วนหน่ึงที่มีความเต็มใจใน
การสะท้อนภาพปัญหาให้กับผู้ส ารวจ แต่พบว่าในรอบไตรมาสที่ 2 นี้ ผู้ประกอบการมีปัญหาในการด าเนินธุรกิจมากมาย และส่วน
ใหญ่คุ้นเคยกับคณะส ารวจมากขึ้น จึงมีการพร่ าบ่นถึงปัญหาค่อนข้างมากกว่าเมื่อเทียบกับการส ารวจในครั้งท่ี 1/56  

  โดยสามารถประเมินปัญหาหลักของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักรที่ผ่านมาใน Q1-Q2/2556 มีดังนี ้
1) ในไตรมาสที่ 1/56 พบปัญหาที่ชัดเจนมีเพียงปัญหาเดียวคือ เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ก าลังซื้อของลูกค้าลดลง คนมา

เดินซื้อสินค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จตุจักรลดลงอย่างมาก หรือมีแต่คนมาเดิน เล่นแต่ซื้อสินค้ายากขึ้น
มากกว่าแต่ก่อน ท าให้ขายสินค้าได้น้อยลง รายได้ลดลงมาก รวมทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงฤดู
ร้อน 

2) ในไตรมาสที่ 2/56 ความเห็นด้านปัญหาของผู้ประกอบการที่ชัดเจนยังคงเป็นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่
ยังไม่ดีอย่างต่อเนื่อง ก าลังซื้อของลูกค้าลดลง โดยคนมักเลือกสินค้าราคาถูกๆเป็นหลัก ประกอบกับจ านวนคนที่มาเดิน
ซื้อสินค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ย่านจตุจักรลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีแหล่งขายสินค้าประเภทเดียวกับ
จตุจักรมีจ านวนเพิ่มขึ้นท้ังในรูปแบบของงานแสดงสินค้าต่างๆ และตลาดนัด ท าให้คนซื้อมีแหล่งทางเลือกในการไปซื้อ
สินค้ามากขึ้น รวมทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงฤดูฝน นอกจากน้ีผู้ประกอบการยังเห็นว่าค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินธุรกิจทุกอย่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังขายสินค้าได้น้อยลง รายได้ลดลง อัตราก าไรลดลงไป
มากอีกด้วย 

3) ในไตรมาสที่ 3/56 ความเห็นด้านปัญหาของผู้ประกอบการที่ชัดเจนเป็นเรื่องก าลังซื้อของลูกค้าน้อยลง  คนซื้อของ
น้อยลง ท าให้ขายของได้น้อยลง ประกอบกับจ านวนคนที่มาเดินซื้อสินค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ย่าน
จตุจักรลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีแหล่งขายสินค้าประเภทเดียวกับจตุจักรมีจ านวนเพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบของงานแสดง
สินค้าต่างๆ และตลาดนัด ท าให้คนซื้อมีแหล่งทางเลือกในการไปซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้งต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 
ค่าวัตถุดิบแพงขึ้น ต้นทุนสินค้าที่น ามาขายปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย 

 โดยรายละเอียดของประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร ที่ส ารวจได้ ในแต่ละไตรมาสแสดงในตารางที่ 2-
17, 2-18 และ 2-19 ดังนี ้
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ตารางที่ 2-17 ปัญหาในการด าเนนิธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในย่านการค้าจตุจักร ใน
ไตรมาสที่ 1/56 

ปัญหาหลักๆในการด าเนินกจิการในไตรมาสที่ 1/56 จ านวน สัดส่วน 
1) เศรษฐกิจไม่ด ีก าลังซื้อของลูกค้าลดลง มีคนมาเดินซื้อสินค้าท่ีจตุจักรลดลงมาก   

ท าให้ขายของได้น้อยลง รายได้และก าไรลดลงมาก 
127 66.49% 

2) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มราคาน้ ามัน ค่าขนส่ง ท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20 10.47% 
3) ค่าเงินบาทแข็งท าให้ลูกค้าต่างประเทศไม่ซื้อ หรือสั่งสินค้าน้อยลง 9 4.71% 
4) เงินทุนหมุนเวียนไม่ค่อยเพียงพอ 9 4.71% 
5) คู่แข่งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ท าให้แข่งกันลดราคา 9 4.71% 
6) ค่าเช่า และค่าส่วนกลางเพิม่ขึ้น 6 3.14% 
7) ขาดแคลนแรงงาน 6 3.14% 
8) อื่นๆ เช่น ท่ีจอดรถน้อย การขนสง่สินค้าไมส่ะดวก เป็นต้น 5 2.62% 
 รวม 191 100.00% 

หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการที่เต็มใจระบุปัญหา 

ตารางที่ 2-18 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในย่านการค้าจตุจักร ใน
ไตรมาสที่ 2/56 

ปัญหาหลักๆในการด าเนินกจิการในไตรมาสที่ 2/56 จ านวน สัดส่วน 

1) เศรษฐกิจไม่ดี ก าลังซื้อลดลง คนจบัจ่ายน้อยลง คนเลือกแตส่ินค้าถูกๆ 102 24.52% 

2) จ านวนคนมาเดินตลาดจตุจักร และ JJ Mall ลดลงมาก 84 20.19% 

3) ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจสูงขึ้น ครอบคลุม ค่าจ้างพนักงานสูงขึ้น ค่าต้นทุนสินสูงขึ้น ค่า
ขนส่งสูงขึ้น ฯลฯ 

68 16.35% 

4) มีคู่แข่งขันมาก แข่งกันลดราคา มกีารลอกเลียนแบบสินค้าท่ีน ามาขายกัน 34 8.17% 

5) ยอดขายลดลง 21 5.05% 

6) การเมืองไม่นิ่ง ต่างชาติขาดความเช่ือมั่นในการมาเที่ยว 19 4.57% 

7) การบริหารจัดการในจตุจักรไม่ดีพอท าให้มีปัญหาด้าน ที่จอดรถ การรักษาความสะอาด 
ความปลอดภัย ฯลฯ 

17 4.09% 

8) ช่วง Low season ฝนตก ลมแรง อากาศแปรปรวน  14 3.37% 

9) ขาดสภาพคล่อง ไมส่ามารถเข้าหาแหล่งทุนได ้ 13 3.13% 

10) อัตราก าไรน้อยลง หรือเริม่ขาดทุน 12 2.88% 

11) ค่าเงินบาทแข็ง ต่างชาติซื้อลดลง 5 1.20% 

12) มีของน าเข้าจากจีน เกาหลี มามาก ราคาต่ า แย่งตลาดของไทย 4 0.96% 

13) ห้างหรือเจ้าของพื้นทีใ่นย่านการคา้ไม่ประชาสมัพันธ์ย่านการค้าดีพอ คนจึงมาเที่ยว
น้อย 4 0.96% 
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ตารางที่ 2-18 ปัญหาในการด าเนนิธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในย่านการค้าจตุจักร ใน
ไตรมาสที่ 2/56 (ต่อ) 

ปัญหาหลักๆในการด าเนินกจิการในไตรมาสที่ 2/56 จ านวน สัดส่วน 

14) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ 3 0.72% 

15) มีการจัดงานแฟร์บ่อยเกินไป มีตลาดนัดขายสินค้าบ่อยๆ 3 0.72% 

16) มีวันหยุดมาก คนมักไปเที่ยวหรือกลับต่างจังหวัดกัน 3 0.72% 

17) จตุจักรขาดการส่งเสริมจากภาครฐัอย่างจริงจัง 2 0.48% 

18) ปัญหาอื่นๆ 

- การค้าทางอินเตอรเ์น็ตส่งผลกระทบยอดขาย 

- สินค้าเฉพาะกลุ่มขายยาก ไม่มีกลุม่เป้าหมายที่ชัดเจน ไม่มลีูกค้าใหม่ๆ 

- ลูกค้าต่างชาตติ่อราคามาก 

- สินค้าขาดตลาด ยกเลิกการผลติ 

- สินค้าค้างสต็อกเยอะสินค้าเสียหาย 

8 1.92% 

รวมจ านวนปัญหา 416 100.00 
 หมายเหตุ ผู้ประกอบการระบุปญัหามากกว่า 1 ประเด็นต่อราย 
 
ตารางที่ 2-19 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในย่านการค้าจตุจักร ใน
ไตรมาสที่ 3/56 

ปัญหาหลักๆในการด าเนินกจิการในไตรมาสที่ 3/56 จ านวน สัดส่วน 
1) ก าลังซื้อของลูกค้าน้อยลง คนซื้อของน้อยลง ท าให้ขายของได้น้อยลง 98 21.26% 
2) คนเดินจตจุักรน้อยลง  86 18.66% 
3) ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิม่ขึ้น ค่าวัตถุดิบแพงขึ้น ต้นทุนสินค้าที่น ามาขายปรับตัวสูงขึ้น 76 16.49% 
4) ภาวะเศรษฐกิจไม่ด ีค่าครองชีพสูง คนลดการบริโภค 64 13.88% 
5) ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น 47 10.20% 
6) คู่แข่งขันมีมาก มีการตดัราคาสินคา้กัน เพื่อแย่งลูกค้า 30 6.51% 
7) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจ 17 3.69% 
8) อากาศแปรปรวน ท าให้คนมาน้อยลง 9 1.95% 
9) ขาดแคลนแรงงาน 9 1.95% 
10) สาธารณูปโภค 7 1.52% 
11) ปัญหาทางการเมือง 6 1.30% 
12) ค่าเงินบาทแข็งค่า ท าให้ขายสินค้ากับต่างชาติได้น้อยลง 3 0.65% 
13) มีการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า ท าให้ขายของได้น้อยลง 2 0.43% 
14) อื่นๆ 7 1.52% 
 รวม 461 100.00% 

หมายเหตุ ผู้ประกอบการระบุปัญหามากกว่า 1 ประเด็นต่อราย 
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2.5 วิธีการแก้ไขปัญหาของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/56 (Q1/56) 2/56 (Q2/56) และวิธีการ
แก้ไขปัญหาในไตรมาสที่ 3/56 (Q3/56) 

 ในไตรมาสที่ 1/56 จากปัญหาหลักๆของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ที่มีลูกค้าน้อยลงอย่างมากจนท า
ให้ขายสินค้าได้น้อยลงและรายได้รวมทั้งก าไรลดลงนั้น ในด้านการแก้ไขปัญหาของ SMEs ที่ผ่านมาใน Q1/2556 ที่ส าคัญที่สุดมี
เพียง 4 ประเด็น คือ 

1) การหาสินค้าอ่ืนๆที่ราคาไม่แพงมาขายเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีจ านวนลดลงอย่างมากๆ 
2) ใช้โปรโมช่ันลดราคาสินค้า เพื่อแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นๆที่ก็ใช้วิธีลดราคาเช่นเดียวกัน 
3) ประหยัดต้นทุนในการด าเนินการทุกอย่าง ค่าขนส่ง ค่าโสหุ้ยต่างๆ 
4) กู้เงินหาหาเงินทุนจากท่ีอื่นๆทั้งในระบบและนอกระบบมาเสริมในการด าเนินกิจการ เพื่อน ามาหมุนเวียนในกิจการ 

 ในไตรมาสที่ 2/56 ตามที่ในภาพรวมนั้นภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น โดยปัญหาหลักๆของผู้ประกอบการ SMEs ใน
ย่านการค้าจตุจักร ยังคงมีที่มีลูกค้าน้อยลงอย่างมาก ประกอบกับก าลังซื้อลดลง คนจับจ่ายน้อยลง คนเลือกของถูกๆมากขึ้น ซึ่งคู่
แข่งขันมีมาก และแข่งกันลดราคา มีการลอกเลียนแบบสินค้าที่น ามาขายกันไปมา นอกจากนี้ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจยังสูงขึ้น  
ขายสินค้าได้น้อยลงและรายได้รวมทั้งอัตราก าไรลดลงด้วยเช่นกันนั้น ในด้านการแก้ไขปัญหาของ SMEs ที่ผ่านมาใน Q2/56 มี
วิธีการที่ค่อนข้างหลากหลายมาก เพื่อให้สามารถประคับประคองกิจการให้อยู่รอดไปได้ โดยที่ส าคัญๆ คือ 

1) ลดราคาสินค้า เพื่อให้ขายได้ก่อน จะได้มีเงินหมุนในกิจการ 
2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก 
3) ปรับเปลี่ยนสินค้าที่น ามาขายให้ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น เน้นขายสินค้าคุณภาพดี หาสินค้าคุณภาพดีราคา

ไม่สูงมาขาย เพิ่มความหลากหลายของสินค้า น าสินค้าใหม่เข้ามาขายแทนสินค้าเดิมๆ หาสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งมา
ขาย ฯลฯ 

4) ปรับวิธีการในการท าการตลาดใหม่ๆ เช่น หาช่องทางการขายใหม่ๆ หาฐานลูกค้าใหม่ๆ เช่น การออกบูธงานแสดงสินค้า 
การวิ่งขายตรง กระจายสินค้าหลายๆแห่งเช่นการออกงานแสดงสินค้าร่วมด้วย การปรับปรุงหน้าร้านให้น่าสนใจ การ
รักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ก่อน การท า Promotion รูปแบบใหม่ๆ การหาวิธีการประชาสัมพันธ์สินค้า ฯลฯ 

5) ท าใจรับสภาพกับเศรษฐกิจท่ีไม่ดี โดยประคับประคองกิจการไว้ก่อน ไม่มีการขยายกิจการใดๆ รอเศรษฐกิจให้กลับมาดี
ขึ้น 

6) ปรับวิธีการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น พยายามระบายสินค้าในสต็อกให้มาก ลดการสต๊อกสินค้า สั่งสินค้าทีละน้อยช้ินมา
ขาย ลดการลงทุนเพิ่ม หาแหล่งสินค้าต้นทุนต่ า 

7) ปรับรูปแบบวิธีการขายหน้าร้านทุกรูปแบบ เช่น การต้อนรับลูกค้าดีขึ้น เชิญชวนให้เข้าร้าน เน้นการบริการให้ประทับใจ
ลูกค้า สร้างจุดขายให้สินค้าที่มีอยู่เดิมโดยการท าบรรจุภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ 
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 ในไตรมาสที่ 3/56 ตามที่ในภาพรวมนั้นภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น โดยปัญหาหลักๆของผู้ประกอบการ SMEs ในย่าน
การค้าจตุจักร ยังคงเป็นปัญหาก าลังซื้อของลูกค้าน้อยลง คนซื้อของน้อยลง ท าให้ขายของได้น้อยลง ประกอบกับจ านวนคนที่มา
เดินซื้อสินค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ย่านจตุจักรลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีแหล่งขายสินค้าประเภทเดียวกับจตุจักรมี
จ านวนเพิ่มขึ้นท้ังในรูปแบบของงานแสดงสินค้าต่างๆ และตลาดนัด ท าให้คนซื้อมีแหล่งทางเลือกในการไปซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้ง
ต้นทนุการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ค่าวัตถุดิบแพงขึ้น ต้นทุนสินค้าที่น ามาขายปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาของ SMEs ที่
ผ่านมาใน Q3/56 มีวิธีการที่ค่อนข้างหลากหลายมาก เพื่อให้สามารถประคับประคองกิจการให้อยู่รอดไปได้ โดยที่ส าคัญๆ คือ 

1) จัดโปรโมชั่น ลดราคาสินค้า เพื่อให้สามารถมีเงินมาหมุนเวียนในกิจการ 
2) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่างๆ 
3) ลดทุนในการด าเนินกิจการ ลดการผลิตสินค้า ลดการสต๊อกสินค้า 
4) ผลิตสินค้าแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด หรือหาธุรกิจใหม่ๆเสริม 

 
โดยรายละเอียดของประเด็นการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ แสดงในตารางที่ 2-20 2-21 และ 2-22 ดังนี ้

ตารางที่ 2-20 วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นของกิจการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ในไตรมาสที่ 1/56 
วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นในไตรมาสที่ 1/56 

 
จ านวน 

 
สัดส่วน (%) 

1) หาสินค้าอ่ืนๆทีม่ีราคาไม่แพงมาขายเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อดึงดูดผูซ้ื้อ 27 20.77% 
2) ใช้โปรโมช่ันลดราคาสินค้า เพื่อแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นๆที่ก็ใช้วิธีลดราคาเช่นเดียวกัน 26 20.00% 
3) ประหยดัต้นทุนในการด าเนินการทุกอย่าง 18 13.85% 
4) กู้เงินจากท่ีอื่นๆมาเสริมในการด าเนินกิจการ 17 13.08% 
5) ลดการสั่งสินคา้เพื่อมาเก็บเป็นสตอ็ค ลดการสต๊อกสินค้า 15 11.54% 
6) ลดพนักงานในร้านลง เจา้ของกิจการมาดูแลรา้นเอง  7 5.38% 
7) ขยายช่องทางการค้าขาย โดยหาแหล่งขายในท่ีอื่นๆเพิ่มเติม  6 4.62% 
8) อื่นๆ เช่น ปิดกิจการสาขาอ่ืนๆในจตุจักรลง เปิดรา้นค้าให้ช้าลง รักษาฐานลูกค้าประจ า

ไว้ให้ได้ เป็นต้น 
14 10.77% 

 รวม 130 100.00% 
หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหา และระบุวิธีการแก้ไขปัญหาของตน 
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ตารางที่ 2-21 วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นของกิจการ SMEs ในย่านการค้าจตจุักร ในไตรมาสที่ 2/56 
วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นในไตรมาสที่ 2/56 

 
จ านวน 

 
สัดส่วน (%) 

1) ลดราคาสินคา้ เพื่อให้ขายได้ก่อน จะไดม้ีเงินหมุนในกิจการ 78 23.56% 
2) ประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก 53 16.01% 
3) ปรับเปลีย่นสินคา้ที่น ามาขายใหต้รงตามความต้องการของตลาด เชน่ เน้นขายสินค้า

คุณภาพดี หาสินคา้คุณภาพดีราคาไมสู่งมาขาย เพิ่มความหลากหลายของสินค้า น า
สินค้าใหม่เข้ามาขายแทนสินค้าเดมิๆ หาสินค้าท่ีแตกต่างจากคู่แข่งมาขาย ฯลฯ 

45 13.60% 

4) ปรับวิธีการในการท าการตลาดใหม่ๆ เช่น หาช่องทางการขายใหม่ๆ หาฐานลูกค้าใหม่ๆ  
เช่น การออกบูธงานแสดงสินค้า การวิ่งขายตรง กระจายสินค้าหลายๆแห่งเช่นการออก
งานแสดงสินค้าร่วมด้วย การปรับปรุงหน้าร้านให้น่าสนใจ การรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้
ก่อน การท า Promotion รูปแบบใหม่ๆ การหาวิธีการประชาสัมพันธ์สินค้า ฯลฯ 

28 8.46% 

5) ท าใจรับสภาพกับเศรษฐกิจท่ีไม่ดี โดยประคับประคองกิจการไว้ก่อน ไม่มีการขยาย
กิจการใดๆ รอเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น 

21 6.34% 

6) ปรับวิธีการบรหิารจดัการธรุกิจ เชน่ พยายามระบายสินค้าในสต็อกให้มาก ลดการสต๊อ
กสินค้า สั่งสินค้าทีละน้อยชิ้นมาขาย ลดการลงทุนเพิ่ม หาแหล่งสินค้าต้นทุนต่ า ฯลฯ 

21 6.34% 

7) ปรับรูปแบบวิธีการขายหน้าร้านทุกรูปแบบ เช่น การต้อนรับลูกค้าดขีึ้น เชิญชวนให้เข้า
ร้าน เน้นการบริการให้ประทับใจลกูค้า สร้างจุดขายให้สินค้าทีม่ีอยู่เดิมโดยการท าบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ 

20 6.04% 

8) ปรับวิธีการผลิต (กรณีเป็นผูผ้ลิตดว้ย) เช่น ผลิตตามค าสั่งซื้อ เพิ่มความหลากหลาย 
ผลิตทลีะไม่มาก ผลติตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน ลดการผลิตสินค้าท่ี
ขายไมด่ี ฯลฯ 

17 5.14% 

9) เพิ่มช่องทางการขายสินค้าทางอินเตอร์เนต็ 13 3.93% 
10) กู้เงินนอกระบบดอกเบีย้สูง หาแหล่งเงินกู้อื่นๆ 12 3.63% 
11) อดทนและขยันมากกว่าเดมิ 11 3.32% 
12) แรงงาน ลดพนักงาน ลดการจ้างแรงงาน 5 1.51% 
13) อื่นๆ 7 2.11% 
รวม 331 100.00% 

หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการทีร่ะบุปัญหา และระบุวิธีการแก้ไขปญัหาของตน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ปัญหา)
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ตารางที่ 2-22 วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นของกิจการ SMEs ในย่านการค้าจตจุักร ในไตรมาสที่ 3/56 
วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นในไตรมาสที่ 3/56 จ านวน สัดส่วน (%) 

1) จัดโปรโมช่ัน ลดราคาสินค้า เพือ่ให้สามารถมีเงินมาหมุนเวียนในกิจการ 76 34.55% 
2) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่างๆ 41 18.64% 
3) ลดทุนในการด าเนินกิจการ ลดการผลิตสินค้า ลดการสต๊อกสินคา้ 34 15.46% 
4) ผลิตสินค้าแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด หรือหาธรุกิจใหม่ๆเสริม 31 14.09% 
5) ประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดให้ได ้ 13 5.91% 
6) หาช่องทางการขายเพิ่ม ประชาสมัพันธ์ช่องทางใหม่ๆ หรือหาลูกค้ากลุ่มใหม ่ 9 4.09% 
7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้พออยู่ไปได้ 6 2.73% 
8) ปรับปรุงการใหบ้ริการ 5 2.27% 
9) ลดการจ้างแรงงาน 2 0.91% 
10) จัด Grouping สินค้าใหม ่ 1 0.45% 
11) ชะลอการลงทุน  1 0.45% 
12) ปรับปรุงภูมิทัศน์ของร้านค้า 1 0.45% 
รวม 220 100.00% 

หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหา และระบุวิธีการแก้ไขปัญหาของตน 
 
2.6 ความต้องการการช่วยเหลือในระยะสั้นจากภาครัฐ ของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร 
 ในไตรมาสที่ 1/56 ผู้ประกอบการมีความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ที่ส าคัญ
และชัดเจนมีเพียง 2 ประเด็น คือ 

1) ให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อประชาชนจะได้มีก าลังในการจับจ่ายสินค้ามากขึ้น 
2) ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและซื้อของในจตุจักรให้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้

ต่อเนื่องตลอดปี 

 ส่วนในไตรมาสที่ 2/56 ผู้ประกอบการมีความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น หลาย
ประเด็นมากขึ้น ที่ส าคัญและชัดเจนมี 5 ประเด็น คือ 

1) แก้ไขเศรษฐกิจให้ดีขึ้น กระตุ้นก าลังซื้อ ลดค่าครองชีพ ไม่ให้ของแพงเกินไป 
2) รัฐช่วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์จตุจักรอย่างต่อเนื่อง ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวมามากๆ 
3) ภาครัฐ ช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ค้าขนาดเล็กอย่างจริงจังในด้านการพัฒนาความสามารถในการด าเนินธุรกิจ เช่น 

ดูแลต้นทุนในการค้าขาย  ควบคุมค่าพลังงาน ค่าจ้าง ไม่ให้สูงเกินไป ลดภาระค่าภาษีต่างๆ พัฒนาด้าน
การตลาดของประเทศ ฯลฯ 

4) สนับสนุนด้านการเงิน สินเช่ือธนาคารดอกเบี้ยต่ า หาแหล่งทุนให้ มีกองทุนให้ SMEs ลดดอกเบี้ย ผ่อนปรนการ
ช าระหนี้ ฯลฯ 

5) ผู้บริหารจตุจักรบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกให้ดีๆ เช่น ช่วยแก้ไขเรื่อง ความสะอาด ความปลอดภัย 
การจราจร ที่จอดรถ ห้องน้า รวทั้งช่วยการจัดการประชาสัมพันธ์ตลาดโดยการจัดงานแสดงสินค้าในตลาด 
ฯลฯ 
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 ส่วนในไตรมาสที่ 3/56 ผู้ประกอบการมีความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น หลาย
ประเด็นมากขึ้น ท่ีส าคัญและชัดเจนมี 5 ประเด็น คือ 

1) กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 
2) ลดค่าครองชีพของประชาชน เพื่อให้คนมีเงินเหลือมาช๊อบปิ้งมากขึ้น 
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การประชาสัมพันธ์ตลาดนัด การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนมาเดินจตุจักรมากข้ึน 
4) ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ราคาสูงขึ้นอีกๆ 

โดยรายละเอียดของประเด็นความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐแสดงในตารางที่ 2-23 2-24 และ 2-25 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2-23 ข้อเสนอแนะที่ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการใน
ระยะสั้น ในไตรมาสที่ 1/56 

ประเด็นข้อเสนอแนะในไตรมาสที่ 1/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 
1) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อประชาชนจะได้มรีายได้และก าลังในการจับจ่ายสินค้า

มากขึ้น 
97 53.59% 

2) ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและซื้อของในจตุจกัรให้มากขึ้น และ
ประชาสมัพันธ์ให้ต่อเนื่องตลอดป ี

34 18.78% 

3) ควบคุมราคาค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน อย่าให้มีราคาทีเ่พิ่มขึ้น  17 9.39% 
4) ควบคมุอัตราแลกเปลี่ยน อย่าให้เงินบาทแข็งมากเกินไป เพื่อจะได้ยอดส่งออกจาก

ต่างชาติบ้าง 
12 6.63% 

5) มีปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยต่ า ให้แก่ผู้คา้ขาย 9 4.97% 
6) อยากให้ลดราคาค่าเช่าลง 8 4.42% 
7) อื่นๆ เช่น จัดรถโดยสารประจ าทางให้ผ่านจตุจักรมากขึ้น รักษาความมั่นคงทางการ

เมือง เปน็ต้น 
4 2.21% 

รวม 181 100.00% 
หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการทีร่ะบุปัญหา และเสนอแนะความตอ้งการการช่วยเหลือจากรัฐ 
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ตารางที่ 2-24 ข้อเสนอแนะที่ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการใน
ระยะสั้น ในไตรมาสที่ 2/56 

ประเด็นข้อเสนอแนะในไตรมาสที ่2/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 

1) แก้ไขเศรษฐกิจใหด้ีขึ้น เช่น กระตุน้ก าลังซื้อ ลดค่าครองชีพ ไม่ให้ของแพงเกินไป 
76 23.03% 

 
2) รัฐช่วยการโฆษณา ประชาสมัพันธ์จตุจักรอย่างต่อเนื่อง ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวมา

มากๆ 
64 19.39% 

3) ภาครัฐ ช่วยเหลือผูผ้ลติ ผู้ค้าขนาดเล็กอย่างจริงจัง ในด้านการพัฒนาความสามารถใน
การด าเนินธรุกิจ เช่น ดูแลต้นทุนในการค้าขาย  ควบคุมค่าพลังงาน ค่าจ้าง ไม่ให้สูง
เกินไป ลดภาระค่าภาษีต่างๆ พัฒนาด้านการตลาดของประเทศ ฯลฯ 

57 17.27% 

4) สนับสนุนด้านการเงิน เช่น สินเช่ือธนาคารดอกเบีย้ต่ า หาแหล่งทุนให ้มีกองทุนให้ 
SMEs ลดดอกเบีย้ ผ่อนปรนการช าระหนี้ ฯลฯ 

41 12.42% 

5) ผู้บริหารจตจุักรบรหิารจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกให้ดีๆ  เช่น ช่วยแก้ไขเรื่อง ความ
สะอาด ความปลอดภัย การจราจร ที่จอดรถ ห้องน้า รวทั้งช่วยการจัดการ
ประชาสมัพันธ์ตลาดโดยการจดังานแสดงสินค้าในตลาด ฯลฯ 

35 10.61% 

6) แก้ไขปัญหาการเมือง เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน และคนต่างชาติที่จะมา
ท่องเที่ยวไทย 

28 8.48% 

7) ผู้บริหารจตจุ้กร ช่วยลดค่าเช่าแผงค้าลงมา เพื่อช่วยลดต้นทุนในการท าธุรกิจ  21 
6.36% 

 

8) อื่นๆ  8 
2.42% 

 

รวม 330 
100.00% 

 
หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการทีร่ะบุปัญหา และเสนอแนะความตอ้งการการช่วยเหลือจากรัฐ (ตอบได้มากกว่า 1 ประเด็น) 
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ตารางที่ 2-25 ข้อเสนอแนะที่ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนผูป้ระกอบการใน
ระยะสั้น ในไตรมาสที่ 3/56 

ประเด็นข้อเสนอแนะในไตรมาสที่ 3/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 
1) กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 41 18.39% 
2) ลดค่าครองชีพของประชาชนลง 38 17.04% 
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้คนมาจตจุักรมากข้ึน 25 11.21% 
4) ควบคุมราคาสินค้าอย่าใหสู้งขึ้นเรือ่ยๆ 23 10.31% 
5) ระงับปัญหาการเมือง 21 9.42% 
6) สนับสนุนแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า 18 8.07% 
7) แก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ ในย่านจตุจักร 12 5.38% 
8) ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อย่างจริงจัง 10 4.48% 
9) ลดค่าเช่า 7 3.14% 
10) ควบคุมผู้ปล่อยเช่าช่วง 6 2.69% 
11) ขยายระยะเวลาสญัญาเช่าพ้ืนท่ี 5 2.24% 
12) แก้ไขปัญหาการจราจรตดิขัดในย่านการค้า 4 1.79% 
13) ประชาสมัพันธ์ร้านค้าตา่งๆในจตุจกัร 4 1.79% 
14) ลดภาษีน าเข้าสินค้าต่างๆ 4 1.79% 
15) ควบคุมจ านวนร้านท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 2 0.90% 
16) จัดระเบียบตลาดนดัจตจุักร 1 0.45% 
17) รักษาเอกลักษณ์ของจตุจักร ให้เป็นตลาดกลางแจ้ง 1 0.45% 
18) ศึกษาปัญหาและวิธีการแกไ้ขท่ีคนไม่มาเดินจตุจักร 1 0.45% 

 รวม 223 100.00% 
หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการทีร่ะบุปัญหา และเสนอแนะความตอ้งการการช่วยเหลือจากรัฐ 
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2.7 การส ารวจความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาซ้ือสินค้าในย่านการค้าจตุจักร ถึงปัจจัยท่ีท าให้ไม่อยากเข้ามาซ้ือสินค้าในย่าน
การค้าจตุจักรอีก 
 
 ในไตรมาสที่ 3/56 นั้นคณะส ารวจได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริโภคทั่วไปที่เข้ามาเดินจับจ่ายสินค้าในย่าน
การค้าจตุจักร จ านวน 193 คน โดยให้แสดงความคิดเห็นต่อสาเหตทุีท่ าให้ผู้ซื้อไม่อยากเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในย่านการค้าจตุจักร
อีก ซึ่งพบเหตุผลที่ส าคัญๆ ดงันี้ 

1) ผู้คนประหยัด ลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่จ าเป็นลง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ต้องส ารองเงินไว้ใช้ยามจ าเป็น 

2) สินค้าท่ีจตุจักร ตอนน้ีเป็นสินค้าท่ัวไป ทีส่ามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้ 

3) สาธารณูปโภคไม่พร้อม เช่น ท่ีจอดรถน้อย ห้องน้ าไม่มีความสะอาด ฯลฯ 

สาเหตุที่ไม่ต้องการมาซ้ือสินค้าในย่านการค้าจตุจักร 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 
1) ผู้คนประหยัด ลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่จ าเป็นลง 118 42.60% 
2) สินค้าที่จตุจักร ตอนนีเ้ป็นสินค้าท่ัวไป ทีส่ามารถหาซื้อท่ีไหนก็ได ้ 70 25.27% 
3) สาธารณูปโภคที่จตุจักรไม่พร้อม เช่น ท่ีจอดรถน้อย ห้องน้ าไม่มีความสะอาด ฯลฯ 29 10.47% 
4) สภาพอากาศ อากาศร้อน ฝนตก 25 9.03% 
5) สินค้าราคาแพง  21 7.58% 
6) การคมนาคมที่มายังจตจุักรแออัด 4 1.44% 
7) ตลาดนา่กลัว มาเฟียเยอะ 3 1.08% 
8) เริ่มขาดความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดแล้ว ไม่อยากมาอีก 2 0.72% 
9) คุณภาพสินค้าต่ าลง 2 0.72% 
10) คนขายมากเกินไป ไม่นา่เดิน 2 0.72% 
11) การบริการของคนขายไมด่ ี 1 0.36% 

รวม 277 100.00% 
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 สาเหต ุ
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2.8 ความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจดัการตลาดนัดจตจุักร สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1) การรถไฟแห่งประเทศไทย มีแนวทางในการบริหารจดัการตลาดนัดจตุจักร ดังน้ี 
(1) จัดระเบียบร้านค้าและร้านค้าแผงลอยที่อยู่ในตลาดนัดจตุจักร โดยห้ามล้ าแนวเส้นที่ก าหนดไว้บริเวณ

พื้นผิวจราจรในตลาดนัดจตุจักร เพื่อเป็นท่ีจอดรถและการสัญจรของรถที่ว่ิงเข้าออก 
(2) ห้ามหาบเร่แผงลอย แผงเร่ หรือรถเข็นท่ีไม่ได้รับการอนุญาต เข้ามาขายสินค้าในตลาดนัดจตุจักร 
(3) ประสานเจ้าหน้าที่จราจรดูแลอ านวยความสะดวกให้แก่รถที่เข้ามาใช้บริการที่ตลาดนัดจตุจักร 
(4) ปรับโฉมตลาดนัดจตุจักร โดยการปูพื้น เพิ่มป้ายสัญลักษณ์บอกทาง รวมทั้งติดตั้งวัสดุต่างๆ ตกแต่ง 

เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
(5) จัดโซนร้านค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการเลือกเดินซื้อหาสินค้า 
(6) ปรับปรุงถนนทางเดินภายนอกและภายในซอยโครงการต่าง ๆ  
(7) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมขัง การบ าบัดน้ าเสียก่อนลงท่อ รวมถึง

การปรับปรุงตัวอาคารโดยเฉพาะหลังคาในทุกโครงการ 
(8) เพิ่มการติดไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องวงจรปิด พร้อมทั้งจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต ารวจทั้งในและ

นอกเครื่องแบบ ประจ าตามจุดต่างๆ    

2) สมาคมผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร มีข้อเรียกร้องเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการตลาดนัดจตุจักร ดังนี้ 
(1) เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดนัดไทย 
(2) สุขลักษณะด้านความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเท 
(3) พื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง สะดวกในการเดิน ไม่หลงทาง โดยมีเครื่องหมายที่พ้ืนถนน 
(4) ซุ้มน้ าดื่มที่ถูกอนามยั สวยงาม น่ังสบาย 
(5) ภาพลักษณเ์ป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่มีการตั้งสินค้ารุกล้ าทางเดิน คนเดินเลือกซื้อสินคา้ได้

สะดวก 
(6) ห้องน้ าติดแอร์ สะอาด ทันสมยั  
(7) จัดให้เหมาะกับการเป็นสถานท่ีพกัผ่อน สันทนาการ และนัดพบกันระหว่างครอบครัวและญาติมิตร 
(8) พัฒนาสู่ถนนคนเดินที่แท้จริง ส าหรับนักท่องเที่ยวท้ังที่เป็นคนต่างประเทศและคนไทย 
(9) พัฒนาให้ไปสู่ตลาดทั้งอาทิตย์ และตลาดยามค่ าตามที่ผู้ค้ามามสี่วนร่วมวางแผนกับการรถไฟฯ สู่ทิศทางที่

ต้องการร่วมกัน 
(10) การรถไฟฯ ควรจัดหาที่จอดรถของลูกค้าให้เดินทางไปมาในตลาดโดยสะดวกและใกล้ที่สุด 
(11) ดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพยส์ินของผู้ค้า และลูกคา้เป็นประการส าคญัอันดับแรกๆ 
(12) จัดโซนร้านค้าของสินค้าแต่ละประเภทให้ชัดเจน 
(13) ขยายระยะเวลาสญัญาเช่าแผงค้าจาก 2 ปี เป็น 5 ปี 

นอกจากนั้น ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ นายกสมาคมผู้คา้ตลาดนดัจตุจักร ให้ข้อคิดเห็นเพิม่เตมิว่า
ตลาดนดัจตจุักรต้องตอบโจทย์ผู้บริโภค ว่าเขาต้องการซื้ออะไร เพื่อผู้ค้าจะได้ออกแบบสินค้าและบริการใหต้รง
กับความต้องการของผู้บรโิภค โดยจะต้องแทรกเอกลักษณ์วิถีไทยเขา้ไปในผลิตภณัฑ์นั้นๆด้วย 
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บทท่ี 3 

การศึกษาและจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและสมการ 
พยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
การศึกษาในบทนี้ได้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง SMEs  เช่นเดียวกันกับท่ีด าเนินการในย่านการค้าจตุจักร เพียงแต่ได้มีข้ันตอนในการด าเนินการในส่วนของท้ังการศึกษาและ
จัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ไปพร้อมๆกันโดยการส ารวจ
ผู้ประกอบการในย่านการค้าเป้าหมายจ านวน 300 กิจการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
3.1 ตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs รอบตลาดวโรรส
และตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้มีการศึกษาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดท่ีอาจมีมีผลต่อสถานการณ์และสภาวะความอยู่รอด 
ของธุรกิจในย่านการค้าเช่นเดียวกับท่ีด าเนินการในย่านการค้าจตุจักร 

โดยตัวแปรต่างๆ ท่ีจะใช้วัดสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในพ้ืนท่ีย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้น
ล าไย จังหวัดเชียงใหม่ มีความแตกต่างกันบ้างกับของย่านการค้าจตุจักร โดยสามารถแจกแจงตัวแปรท่ีส าคัญประมาณ 26 ตัวแปร  
ได้ดังนี้  

1) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 
2) พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่างถ่ิน   
3) มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 
4) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 
5) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
6) อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 
7) % ของก าไรสุทธิ ท่ีได้จากการขายต่อเดือน 
8) % ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 
9) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
10) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
11) % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
12) % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 
13) จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 
14) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 
15) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
16) ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 
17) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
18) ค่าขนส่งต่อเดือน 
19) ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 
20) จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 
21) จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 
22) จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 
23) จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 
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24)  ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 
25) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 
26) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

โดยตัวแปรอิสระดังกล่าวนี้ ได้ถูกน าไปใช้ในการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SMEs 

ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแบบสอบถามที่แสดงในภาคผนวก ก-2 ) 

3.2 กรอบประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีจะใช้ในการการส ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาด  
วโรรสและตลาดต้นล าไย  

ประชากรผู้ประกอบการ SMEs และmicro enterprises ในย่านการค้ารอบตลาดวโรสและตลาดต้นล าไยในรัศมี
ประมาณ 1-2 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นศูนย์รวมการค้าหลักของจังหวัดเชียงใหม่ท้ังกลางวันและกลางคืน มีประมาณกว่า  10,000 ราย 
ดังนั้นในการก าหนดจ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการส ารวจ โดยใช้ Yamane Model ท่ีระดับความเช่ือมั่น 90% (ระดับ
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10%) โดยจ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมคือไม่น้อยกว่า  286 ตัวอย่าง โดยพยายามให้มีการกระจาย
สัดส่วนของตัวอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมตามประเภทสินค้า หลักๆซ่ึงมีประมาณ 8 กลุ่มหลัก โดยกระจายกลุ่มสินค้าละประมาณ 
30-40 ตัวอย่าง ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-1: จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจ จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มสินค้า จ านวนตัวอย่าง 
ท่ีคาดหวัง 

จ านวนตัวอย่าง 
ท่ีส ารวจได้ 

1 สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของท่ีระลึก ~40 34 
2 สินค้ากลุ่มผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้  ~40 44 
3 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูป  ~40 40 
4 สินค้ากลุ่มอุปโภค เช่น เคร่ืองส าอาง ของใช้ในครัวเรือน เคร่ืองครัว ~40 37 
5 สินค้าแฟช่ัน เช่น เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ นาฬิกา แว่นตา กิฟช๊อบ ฯลฯ ~40 48 
6 สินค้ากลุ่มของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์  ~40 42 
7 สินค้าท่ีน าไปสนับสนุนการผลิตต่อ เช่น ผ้าผืน กระดุม ซิบ บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ  ~30 25 
8 กลุ่มธุรกิจบริการอ่ืนๆ เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านทอง ~30 38 

รวมท้ังหมด 300 308 

3.3    การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่
รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการศึกษาตัวแบบท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ตัวชีวัดด้านสถานการณ์หรือสภาวะของเศรษฐกิจในย่านการค้า
รอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแปรท่ีส าคัญท้ังส้ิน 26 ตัวแปร ท่ีใช้ในการสร้างเป็นแบบสอบถามและน าไป
ท าการส ารวจกับผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ซ่ึงใน
ท่ีนี้จะเรียกว่า “ตัวแปร” ในการส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจของผู้ประกอบการในย่านการค้า จ านวน 26 ตัวแปร โดยหลักการให้
คะแนนเป็นดังนี้ 

ระดับการให้คะแนนเรียนล าดับจาก 1 -10  โดย  คะแนน 1 หมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจน้อยท่ีสุด 
และคะแนนท่ีมากข้ึนหมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดมากข้ึนไปเร่ือยๆ จนถึงคะแนน 10   

นอกจากนี้พบว่าจากการส ารวจผู้ประกอบการส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าบางตัวแปรไม่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของเขา
เหล่านั้นเลย จะมีการให้คะแนนเป็น 0  
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เช่น หากผู้ประกอบการใช้เงินทุนส่วนตัวในการด าเนินธุรกิจเท่านั้น ตัวแปรท่ีจะไม่มีผลกระทบกับผู้ประกอบการเลย คือ ตัว
แปร ดังนี้ 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 

- อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
- อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 
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หรือหากผู้ประกอบการด าเนินกิจการโดยมีตลาดค้าปลีกในท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่เพียงอย่างเดียว ตัวแปรท่ีจะไม่
เก่ียวข้องกับเขาเลย เช่น 

- % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

- % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 
- % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
- % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 
 
จากข้อมูลของตัวแปรท้ังหมดจ านวน 26 ตัวแปรท่ีท าการส ารวจนั้น เมื่อจะน ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบในการ

พยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในย่านการค้า  โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเพ่ือศึกษาว่าตัวแปรอิสระท่ีเก็บรวมรวมมาท้ัง 26 ตัวแปร
นั้น ตัวแปรใดสามารถจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้บ้าง เพ่ือจะได้ท าการศึกษาต่อไปว่าตัวแปรใดมีความส าคัญต่อการอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการมากท่ีสุดเรียงลงไปตามล าดับ เนื่องจากในการวิเคราะห์ปัจจัยนั้น ตัวแปรท่ีถูกจักอยู่ในปัจจัยท่ี 1 จะเป็นตัวแปรกลุ่มท่ีมี
ความส าคัญต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการมากท่ีสุด และตัวแปรท่ีอยู่ในปัจจัยท่ี 2 ก็จะเป็นตัวแปรกลุ่มท่ีมีความส าคัญต่อการอยู่

รอดของผู้ประกอบการเรียงล าดับลงไปเร่ือยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ SMEs ในย่านการค้าต่อไปได้  ในการพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรนั้นจะมีหลักดังนี้ 
 ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ +1 หรือ -1  แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก ควรอยู่ใน 

Factor เดียวกัน 
 ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดมีค่าใกล้ศูนย์  แสดงว่าตัวแปรคู่นั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย

มาก ควรอยู่คนละ Factor 
 ถ้ามีตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนเลยหรือมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนๆท่ีเหลือน้อยมาก ควรตัดตัวแปรนั้นออก

จากการวิเคราะห์ 
นอกจากพิจารณาความส าคัญของตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการอยู่รอดของธุรกิจแล้ว การวิเคราะห์ ปัจจัยยังสามารถลด

ความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจะส่งผลต่อความแม่นย าในการสร้างตัวแบบพยากรณ์ในล าดับถัดไปด้วย ดังได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  
            ดังนั้น การวิเคราะห์ในข้ันแรกจึงต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยส าหรับตัวแปรจ านวน 26 ตัวแปร โดยใช้ค่าสังเกตหรือจ านวน
ร้านค้าท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ร้านค้า ซ่ึงได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าท่ีอยู่ในแถว Correlation คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ ส่วนค่าสถิติท่ีอยู่ในแถว    p-value บอก

ถึงค่าความน่าจะเป็นท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐานหลัก เมื่อเราก าหนดสมมติฐานเป็น 

i j

i j

0 x x

1 x x

H : 0, i j

H : 0, i j

  

  
 

เมื่อ      0H  แทนสมมติฐานหลักท่ีต้องการทดสอบ 

1H  แทนสมมติฐานรองท่ีขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก 

i jX ,X  หมายถึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร  iX  และ  jX  

ท้ังนี้ อาจเขียนการทดสอบสมมติฐานในรูปแบบอ่ืนได้ดังนี้ 

   H0 : ตัวแปร  iX  และ  jX  ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1 : ตัวแปร  iX  และ  jX  มีความสัมพันธ์กัน 

 



รายงานฉบับสมบูณ์ การจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

CA Interna t i ona l Informat i on Co. ,  L td.  ||  www.ca ii-tha iland.com  3-5 

  

ส าหรับการจะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ก าหนดไว้ว่า ถ้าการทดสอบด าเนินการท่ีระดับนัยส าคัญของการทดสอบ
เท่ากับ 0.05   

ถ้าค่า p-value 0.05  จะยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงว่าตัวแปรคู่นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ 
ถ้าค่า p-value < 0.05  จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่าตัวแปรคู่นั้น มีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ 
ดังนั้น จากตัวอย่างในกรณีนี้ ผู้วิเคราะห์จึงจะต้องหาวิธีแก้ไข เช่น การตัดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนมากๆ 

ออกไป หรือเก็บข้อมูลเพ่ิมข้ึน หรือท าการจับกลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันซ่ึงจะเรียกว่าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
Analysis)  
             ส าหรับการศึกษาและจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ (กรณีย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม่) ในคร้ังนี้ การวิเคราะห์จะท าการแก้ปัญหาการเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย เนื่องจาก
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยนี้ นอกจากจะสามารถจัดกลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ยังสามารถอธิบายได้ว่า ตัวแปร
กลุ่มใดหรือตัวแปรใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป้าหมายบ้าง  

              ในข้ันตอนนี้ ได้ท าการตรวจสอบจากค่าสถิติ Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)  ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูล
ตัวอย่างท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย โดย 

 

2
i
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r
KMO

r partial correlation






 
 

เมื่อ  r  คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีท าให้ค่า  0 KMO 1   
 
Partial correlation  คือค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรคู่ใดคู่หนึ่งโดยก าหนดให้ค่าของตัวแปรอ่ืนๆ คงท่ี 
- ถ้าค่า KMO มีค่าน้อยหรือเข้าสู่ศูนย์ แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยไม่เหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีอยู่ 

- ถ้าค่า KMO มีค่ามากหรือเข้าสู่หนึ่ง แสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเหมาะสมกับข้อมูลท่ีมีอยู่ 
โดยท่ัวไปค่า KMO <0.5 จะถือว่าข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่เหมาะท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 

จากวิธีข้างต้น จะได้ค่า Bartlett’s Test ด้วย ซ่ึงจะเป็นค่าท่ีตรวจสอบเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรของประชากรว่าตัว
แปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยสมมติฐานของการทดสอบคือ 

0

1

H : 0

H : 0





ρ

ρ
 

เมื่อ  ρ  แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวท่ีน ามาวิเคราะห์ 
ความหมายของสมติฐานของการทดสอบข้างต้นคือ 

H0: ตัวแปรต่างๆ ( 1 2 26X ,X ,...,X ) ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1: ตัวแปรต่างๆ ( 1 2 26X ,X ,...,X ) มีความสัมพันธ์กัน 
ถ้าค่า Sig. <0.05 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน 

 
ขั้นท่ี 2  การสกัดปัจจัย (Factor Extraction) 

เป็นข้ันตอนย่อยของการวิเคราะห์ปัจจัย โดยวัตถุประสงค์ของการสกัดปัจจัยคือการหาจ านวน Factor ท่ีสามารถ
ใช้แทนตัวแปรเดิมได้ท้ังหมด ซ่ึงมีวิธีการท าหลายวิธี ส่วนวิธีท่ีนิยมท ามากท่ีสุดคือ วิธี Principal Component Analysis 
หรือ PCA  ในข้ันตอนนี้จะให้ค่า Factor Loading โดยค่าดังกล่าวจะเป็นค่าท่ีใช้พิจารณาว่าตัวแปรใดบ้าง ท่ีควรอยู่ใน 
Factor เดียวกัน ถ้าตัวแปรใดมีค่า Factor Loading เข้าใกล้ +1 หรือ -1 ควรจัดตัวแปรนั้นอยู่ใน Factor ดังกล่าว แต่ถ้า
ตัวแปรใดมีค่า Factor Loading ท่ีค่ากลาง หรือมีค่าอยู่รอบๆ  +0.5 หรือ –0.5   ควรมีการหมุนแกนเพ่ือจัดตัวแปร
เข้ากลุ่มใหม่ 
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ขั้นท่ี 3  การหมุนแกน (Factor Rotation) 

วัตถุประสงค์ของการหมุนแกนปัจจัย คือ เพ่ือท าใ ห้ค่า Factor Loading ของตัวแปรมีค่ามากข้ึนหรือลดลง
จนกระท่ังทราบว่าตัวแปรนั้นควรอยู่ใน Factor ใด หรือไม่ควรอยู่ใน Factor ใด วิธีการหมุนแกนท่ีนิยมมากท่ีสุดคือวิธี 
Varimax 

ขั้นท่ี 4  การค านวณค่า Factor Score 
เมื่อจัดตัวแปรเข้ากลุ่มจนเหลือไม่ก่ีกลุ่มหรือไม่ก่ี Factor แล้ว จะสามารถค านวณค่า Factor Score ของแต่ละ

หน่วยตัวอย่างได้ และน า Factor Score ของแต่ละ Factor ไปท าการวิเคราะห์ต่อ เช่นน าไปสร้าง ตัวแบบพยากรณ์ไ ด้ 
นั่นเอง 
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3.3   ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบ

ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

            การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาด วโรรสและ
ตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือคัดเลือกตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของ
ธุรกิจในย่านการค้า มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

3.3.1 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจ านวน 26 ตัวแปร  
เป็นการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรว่ามีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ 

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระบางคู่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง พิจารณาจากค่า p-value ท่ี
มีค่าน้อยกว่า 0.05 เช่น ตัวแปร X1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปร X3 ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.295  ค่า p-value เท่ากับ 
0.000  แสดงว่าตัวแปรท้ัง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กันในทางสถิติ อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาตัวแปร X1 กับตัวแปร X5 พบว่า ตัวแปร X1 
และ X5 มีค่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.054  ค่า p-value เท่ากับ 0.346  แสดงว่าตัวแปรท้ัง 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน
ในทางสถิติ เป็นต้น ดังรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1 

ท้ังนี้ เมื่อท าการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย
ท าการวิเคราะห์หรือไม่ โดยใช้ค่าสถิติ KMO พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.736 ซ่ึงมากกว่า 0.5 และลู่เข้าสู่ 1 จึงพอสรุปได้ว่าข้อมูลท่ีมี
อยู่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าสถิติ Bartlett’s Test มีค่า Sig. < 0.05 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยวิเคราะห์ต่อไปได้ 

ท้ังนี้ท าการพิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ SME  ใน
ย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตัวแปรท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อการอยู่รอดในระดับปานกลาง หรือมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 5.5 - 7.50 พบว่า มีเพียง 3 ตัวแปร คือ  

1) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า ค่าเฉล่ีย 7.46 
2) พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่างถ่ิน ค่าเฉล่ีย 6.30 
3) จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน ค่าเฉล่ีย 5.58 
ส่วนตัวแปรท่ีมีคะแนนเฉล่ียของระดับความส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดน้อยกว่า 5.00  มีหลายตัวแปรมาก ซ่ึงท่ี

มีคะแนนเฉล่ียน้อยสุดใน 3 ล าดับแรก คือ  
1) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร ค่าเฉล่ีย 1.38 
2) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต ค่าเฉล่ีย 0.73 
3) อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ ค่าเฉล่ีย 0.32 
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ส่วนการพิจารณาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร พบว่าแต่ละตัวแปรมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแตกต่างกัน และบาง
ตัวแปรมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉล่ียเสียอีก  ซ่ึงจะอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.3-1
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ตารางท่ี  3.3-1  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมาก       
    ไปหาน้อย 

ตัวแปร ค่าเฉล่ียของระดับความส าคัญ
ต่อการอยู่รอดของธุรกิจ 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่างถ่ิน   

จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 

ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 

มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 

 % ของก าไรสุทธิ ท่ีได้จากการขายต่อเดือน 

 สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 

จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 

ค่าขนส่งต่อเดือน 

จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 

จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 

จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

% ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

ค่าจ้างแรงงานรายวัน 

ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 

ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 

% ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 

อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 

 อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 
 

7.46 

6.30 

5.58 

5.22 

5.18 

5.18 

5.11 

5.05 

4.68 

4.31 

4.09 

4.06 

4.02 

3.94 

3.64 

3.53 

3.42 

3.24 

3.16 

3.03 

2.90 

2.57 

1.96 

1.38 

0.73 

0.32 
 

2.32 

2.93 

2.74 

2.83 

5.84 

2.57 

2.55 

3.29 

2.83 

2.32 

3.75 

2.49 

2.49 

2.49 

2.28 

2.78 

3.07 

3.25 

2.77 

2.72 

2.57 

2.00 

2.74 

2.55 

1.97 

1.33 
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หมายเหตุ  ค่าสถิติอ่ืนๆ เช่น Min, Max, Median, Mode แสดงไว้ในภาคผนวก ข 
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3.3.2 การจัดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 

              เมื่อใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่าน
การค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย ซ่ึงท าการสกัดปัจจัยหรือจัดกลุ่มตัวแปรด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) เพ่ือค้นหาว่าตัวแปรท้ัง  26 ตัวนั้น สามารถจัดเป็น
ปัจจัย ว่าควรมีก่ีปัจจัย  โดยให้พิจารณาท่ีค่าไอเกน (Eigen value) ท่ีมี ค่าเกิน 1.0  โดยค่า Eigen value เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง
ความสามารถของปัจจัยท่ีเกิดข้ึนใหม่ว่าจะอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรเดิมได้มากน้อยเพียงใด  และใช้ วิธีการหมุนแกนท่ี
นิยมมากท่ีสุดคือวิธี Varimax 

             จากผลลัพธ์พบว่า ค่า Eigen value ท่ีมีมากกว่า 1.0 มีอยู่  9  องค์ประกอบ (Component) อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้า
ต้องการจัดตัวแปร 26 ตัวเป็นกลุ่มท่ีเรียกว่าปัจจัยจะสามารถจัดได้จ านวน 9 ปัจจัย โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
 

ท้ังนี้ผลจากการจัดกลุ่มตัวแปรเป็น 9 ปัจจัย พบว่า สามารถเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อยดังนี้   
 
1) ปัจจัยท่ี 1 “สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในย่านการค้า และพ้ืนเพของเจ้าของกิจการ”  
คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด 
ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 
(2)   จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 
(3)   จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 
(4) พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ 
จากการหมุนแกนของการวิเคราะห์ปัจจัย จะพบว่าตัวแปรย่อย 4  ตัว ได้รวมเป็นตัวแปรใหม่อยู่ในปัจจัย ท่ี 1 และเขียนเป็น

สมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F1 = 0.712 (จ านวนห้องน้ า) + 0.702 (จ านวนท่ีจอดรถ) +0.690 (จ านวนร้านอาหาร)  
      +0.573 (พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ)   
ซ่ึงสมการ F1 นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F1 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้าง

สมการพยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F1 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 1 
 
2) ปัจจัยท่ี 2 คือ “อัตราดอกเบ้ีย”   
 

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
(2) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 
(3) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบ 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

   F2 = 0.865 (อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต) + 0.832(อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร) +0.729 (อัตราดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบ)  
สมการ F2  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F2 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ

พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F2  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 2 
 
3) ปัจจัยท่ี 3 คือ “ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร”  
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คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
(2) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F3 = 0.843 (ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน) + 0.835 (ค่าจ้างแรงงานรายวัน) 
     

สมการ F3  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F3 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F3 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 3 
 
4) ปัจจัยท่ี 4 คือ “ค่าใช้จ่ายในการต่อเดือน”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันกับท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) ค่าบ ารุงอ่ืนๆ 
(2) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
(3) ค่าขนส่งต่อเดือน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F4 = 0.751 (ค่าบ ารุงอ่ืนๆ) + 0.729 (ค่าไฟฟ้าต่อเดือน) + 0.629(ค่าขนส่งต่อเดือน) 
สมการ F4  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F4ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ

พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F4  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 4 
 
5) ปัจจัยท่ี 5 คือ “ยอดขายปลีกจากลูกค้า”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 5 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) % ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 
(2) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F5 = -0.822 (% ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ิน)  + 0.819(% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติ) 
สมการ F5  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F5 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการพยากรณ์
ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F5  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 5 
 
6) ปัจจัยท่ี 6 คือ “ระยะเวลาของสัญญาเช่าและค่าเช่า”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 6 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1)    ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 
(2)    ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F6 = 0.748 (ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี) + 0.744 (ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน)  
สมการ F6  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F6 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ

พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F6 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 6 
7) ปัจจัยท่ี 7 คือ “ยอดขายส่งและการส่งออกและความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า”  
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คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 7 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) % ยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 
(2) % ยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 
(3) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F7 = 0.617 (% ยอดขายจากการขายประเภทส่งออก) + 0.615(% ยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ิน) 
       + 0.517(ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

สมการ F7 นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F7 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F7  คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 7 
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8) ปัจจัยท่ี 8 คือ “จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน/จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์” 

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 8 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 
(2) จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F8 = 0.726 (จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน) – 0.513 (จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี) 
 

สมการ F8 นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F8 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F8 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 8 
 
9) ปัจจัยท่ี 9 คือ “ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน”  

คือปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป็นอันดับท่ี 9 ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 
(1) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 
(2) มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
(3) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
เขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นดังนี้ 

F9 = 0.678 (การประชาสัมพันธ์) + 0.548(มูลค่าทุนหมุนเวียน) +0.513(สถานการณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
 

สมการ F9  นี้ เมื่อแทนค่าของตัวแปรในวงเล็บของร้านค้าแต่ละร้านลงไป ค่า  F9 ท่ีค านวณได้ จะเป็นค่าท่ีน าไปสร้างสมการ
พยากรณ์ต่อไป โดยถือว่าตัวแปร F9 คือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี 9    

 
ท้ังนี้มี 2 ตัวแปรท่ีไม่สามารถจัดอยู่ใจปัจจัยใดๆ ได้เลย คือ ตัวแปรตัวท่ี 7 คือ %ของก าไรสุทธิท่ีไ ด้จากการขายต่อเดือน 

และ ตัวแปรตัวท่ี 9 คือ %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน ซ่ึง ตัวแปรนี้สามารถน าเข้าไป
วิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบร่วมกับตัวแปร F1   ถึง  F9  ได้เลย รวมตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการสร้างตัวแบบเท่ากับ 11 ตัวแปร 
              ปัจจัยและความส าคัญของปัจจัยอธิบายได้ด้วยค่าร้อยละของความผันแปรท่ีตัวแปรเดิมสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยท่ี
สร้างข้ึนมาใหม่ ดังแสดงในตารางท่ี 3.3-2 
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ตารางท่ี 3.3-2  การจัดกลุ่มและความส าคัญของตัวประกอบท่ีมีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้า รอบตลาด 
วโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับท่ี 
และชื่อของปัจจัย 

% of 
Variance 

ชื่อตัวแปร/ตัวแปรท่ี Correlation 
ระหว่างตัว
แปรเดิมกับ

ปัจจัย 
F1: ส่ิงอ านวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า 

18.172 % - จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 

- จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 
- จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 

- พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ 

0.712 
0.702 
0.690 
0.573 

F2: อัตราดอกเบ้ีย 8.340 % - อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 
- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 

- อัตราดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบ 

0.865 
0.832 
0.729 

F3: ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 8.128 % - ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
- ค่าจ้างแรงงานรายวัน 

0.843 
0.835 

F4: ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่อเดือน 

7.258 % - ค่าบ ารุงอ่ืนๆ 

- ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
- ค่าขนส่งต่อเดือน 

0.751 
0.729 
0.629 

F5: ยอดขายปลีกจากลูกค้า
รายย่อยท้องถ่ิน 
และลูกค้าชาวต่างชาติ
ประเภทนักท่องเท่ียว 

5.601 % - % ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ใน
แต่ละเดือน 

- % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่
ละเดือน 

-0.822 
 

0.819 

F6: ระยะเวลาของสัญญา
เช่าและค่าเช่า 

4.994 % - ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 
- ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 

0.748 
0.744 

F7: % ยอดขายจากการ
ขายส่งและส่งออก 

4.586 % - % ยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 
- % ยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัด

ใกล้เคียง 

- ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 

0.617 
0.615 

 
0.517 

F8: จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้า
ประเภทเดียวกัน จ านวน
วันหยุดยาว 

4.207 % - จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 

- จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 

0.726 
-0.513 

F9: ปัจจัยภายนอกและ
มูลค่าทุนหมุนเวียน 

3.876 % - การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 

- มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 
- สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

0.678 
0.548 
0.513 

รวม 65.162 % โดยปัจจัย ท้ัง 9 นี้ สามารถใช้อธิบายความผันแปร 
(Cumulative Variance) ของข้อมูลท้ัง 26 ตัวแปรได้ร้อยละ 65.162 

 

หมายเหตุ: ปัจจัยท่ีอยู่ในล าดับแรกๆแสดงค่า % of variance สูง ซ่ึงแสดงถึงล าดับการมีประสิทธิภาพของปัจจัยตัวนั้นๆท่ีเกิดจาก
การรวมตัวกันของหลายๆตัวแปรเดิม ท่ีถูกขจัดความสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่มตัวแปรเดิมออกแล้ว โดยปัจจัยในล าดับแรกๆนั้น
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สามารถใช้อธิบายความผันแปร (% of Variance) ของข้อมูลในกลุ่มนั้นๆได้มากกว่าปัจจัยในล าดับถัดมา



รายงานฉบับสมบูณ์ การจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

CA Interna t i ona l Informat i on Co. ,  L td.  ||  www.ca ii-tha iland.com  3-17 

  

3.3.3 การค านวณค่า Factor Score 

               เมื่อจัดตัวแปรเข้ากลุ่มจนเหลือไม่ก่ีกลุ่มหรือก่ี Factor แล้ว จะสามารถค านวณค่า Factor Score ของแต่ละหน่วย
ตัวอย่างได้ โดยการน าสมการ F1  ถึง F9 มาแทนค่าตัวแปรของหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยหรือแต่ละร้านค้า ท่ีไ ด้แปลงเป็นค่า
มาตรฐานแล้วลงไปในสมการ  ค่าท่ีได้เรียกว่า คะแนนปัจจัยหรือ Factor Score จากนั้นน า  Factor Score ของแต่ละ Factor ไปท า
การวิเคราะห์เพ่ือสร้างตัวแบบพยากรณ์ต่อไป ส าหรับค่า Factor Score จะปรากฏอยู่ท่ีหน้าจอ Data View  ตัวอย่างแสดง ดัง รูป
ข้างล่างนี้ 
 

 

            ดังนั้น เมื่อน าปัจจัยท่ีได้จ านวน 9 ปัจจัย และตัวแปรอิสระเดิมท่ีเหลืออยู่ท่ีไม่สามารถจัดกลุ่มอยู่ในปัจจัย ใดๆ ไ ด้คือ X7 
และ X9  ไปสร้างตัวแบบพยากรณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยในอนาคตต่อไปนั้น สามารถเขียนสมการตัวแบบพยากรณ์ได้เป็น 

                                                                   
 

เมื่อ  0  คือค่าคงท่ี เป็นค่าโดยเฉล่ียของ Y  เมื่อ Y คือตัวแปรตามท่ีสนใจจะท าการศึกษา เมื่อค่าของตัวแปรอิสระ คือ F1   
F2   F3   F4   F5   F6   F7  F 8  F9 และ X7 และ X9  มีค่าเท่ากับศูนย์ 

            เป็นค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีอธิบายว่าเมื่อ                              มีค่าเปล่ียนแปลงไป 
1 หน่วย จะท าให้ค่า Y โดยเฉล่ียเปล่ียนแปลงไปเท่ากับ i  หน่วย  

ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้นี้ จะค านวณโดยใช้วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Least Square Method) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดใน
กรณีท่ีตัวแปร Y ไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ และเป็นวิธีพ้ืนฐานท่ีอยู่ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ในคร้ังนี้ โดยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดจะมีคุณสมบัติว่าตัวแบบการพยากรณ์ท่ีสร้างข้ึนจะให้ค่าผลรวมของความคลาดเคล่ือนยก
ก าลังสองท่ีมีค่าต่ าท่ีสุดนั่นเอง ซ่ึงจะบอกถึงประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ 
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3.4 การจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์สถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบ
ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ท่ีได้ในหัวข้อ 3.3 ข้างต้น เพ่ือท าการจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจ
ของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการน าข้อมูลค่าข้อมูล Y (ร้อยละของก าไร
สุทธิ จากผู้ประกอบการ) จ านวน 308 ร้านค้า มาวิเคราะห์ต่อในสมการตัวแบบพยากรณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในหัวข้อ 3.3  เพ่ือหาค่า

สัมประสิทธ์ิ( β) ของแต่ละปัจจัย  ท่ีจะใช้ในการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 
จังหวัดเชียงใหม่ ในอนาคตได้ต่อไป 

อย่างไรก็ตามก่อนท่ีจะน าค่า Y เข้าไปท าการวิเคราะห์ต่อในสมการท่ีได้จากหัวข้อ 3.3 น้ัน มีข้อสังเกต
ของข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูล Y ดังน้ี 
 

จากการเก็บข้อมูลระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้า โดยส ารวจข้อมูลร้อยละของก าไรสุทธิจากผู้ประกอบการ
ในย่านการค้า โดยให้มีค าตอบก าหนดไว้เป็น 5 ระดับคือ 

- ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ข้ึนไป) 
- ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%) 
- ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-10%) 

- ระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%) 
- ระดับ 1 แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) 

พบว่าข้อมูลระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับจากการส ารวจผู้ประกอบการนั้น มีความหลากหลายมากในแต่ละระดับของก าไร 
โดยสามารถแสดงการแจกแจงระดับของก าไร และ % ก าไร ท่ีระบุจริง จากผู้ประกอบการ ได้ดังนี้ 

  
  

ระดับของก าไร 
และค่า% ท่ีควร

จะเป็น  
  

%ก าไร ที่แท้จริง ที่ SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 
 

จ านวน
ตัวอย่าง 

 

ค่าเฉล่ีย
ของก าไร 

SD 
0-10 
% 

11-20 
% 

21-30 
% 

31-40 
% 

41-50 
% 

51-60 
% 

61-70 
% 

71-80 
% 

81-100 
% 

1 ต่ ากว่า 5% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.21 10.705 

2 5-7% 17 9 2 0 1 0 0 0 0 29 22.52 16.696 

3 8-10% 94 18 17 36 12 7 1 0 0 185 28.83 19.597 

4 11-15% 2 38 3 2 19 4 1 1 0 70 35.65 27.579 

5 15% ข้ึนไป 3 9 1 1 3 3 0 2 1 23 13.21 10.705 

รวมตัวอย่าง 117 74 23 39 35 14 2 3 1 308 23.99 18.644 
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นอกจากน้ีหากแจงแจงระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับ ตามประเภทของธุรกิจของผู้ประกอบการ นั้น ก็มีความหลากหลายมาก 
เช่นเดียวกัน โดยสามารถแสดงการแจกแจงการตอบระดับของก าไรท่ีได้รับตามประเภทของธุรกิจ ได้ดังนี้ 
 

 
 
 

ประเภท
ธุรกิจ 

% ก าไรท่ีแท้จริง ท่ี SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 

จ านวน
ตัวอย่าง 

 

ค่าเฉล่ีย
ของก าไร 

SD 
 

0-10 
% 

11-20 
% 

21-30 
% 

31-40 
% 

41-50 
% 

51-60 
% 

61-70 
% 

71-80 
% 

81-100 
% 

1 19 14 0 0 1 0 0 0 0 34 12.68 8.322 

2 34 10 0 0 0 0 0 0 0 44 9.71 2.184 

3 4 9 14 8 5 0 0 0 0 40 29.50 11.919 

4 0 2 5 12 10 7 1 0 0 37 44.87 11.931 

5 24 15 1 1 2 2 0 2 1 48 19.94 22.320 

6 1 2 1 18 15 4 1 0 0 42 44.09 11.380 

7 17 7 1 0 0 0 0 0 0 25 10.92 6.013 

8 18 15 1 0 2 1 1 0 0 38 16.05 15.478 
จ านวน
ตัวอย่าง 

 
117 74 23 39 35 14 3 2 1 308 23.99 18.644 

 
อย่างไรก็ตาม หากแจงแจงความถ่ีของระดับของก าไรสุทธิท่ีได้รับโดย เป็นช่วงระดับก าไร (1,2,3,4,5) ตามประเภทของ

ธุรกิจของผู้ประกอบการ นั้น พบว่ามีความหลากหลายของระดับก าไรค่อนข้างมากเช่นกัน สูง โดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยสามารถแสดงการแจกแจง ได้ดังนี้ 
 

ประเภทธุรกิจ 
ระดับของก าไร จ านวน

ตัวอย่าง 
ค่าเฉล่ียของ
ระดับก าไร 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 2 3 4 5 
1 สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก 0 3 22 8 1 34 3.21 0.641 

2 สินค้ากลุ่มผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้  0 1 33 9 1 44 3.23 0.522 

3 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูป  0 9 24 4 3 40 3.03 0.800 

4 สินค้ากลุ่มอุปโภค เช่น เคร่ืองส าอาง ของใช้ในครัวเรือน 
เคร่ืองครัว 

0 1 32 4 0 
37 

3.08 0.363 

5 สินค้าแฟช่ัน เช่น เส้ือผ้าและเคร่ืองประดับ นาฬิกา 
แว่นตา กิฟช๊อบ ฯลฯ 

1 8 24 9 6 
48 

3.23 0.951 

6 สินค้ากลุ่มของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์  0 2 19 17 4 42 3.55 0.739 

7 สินค้าที่น าไปสนับสนุนการผลิตต่อ เช่น ผ้าผืน กระดุม ซิบ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่างๆ  

0 2 15 4 4 
25 

3.40 0.866 

8 กลุ่มธุรกิจบริการอ่ืนๆ เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร ร้าน
เสริมสวย ร้านทอง 

0 3 16 15 4 
38 

3.53 0.797 

จ านวนตัวอย่าง 1 29 185 70 23 308 3.28 0.748 
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จากข้อมูล Y Absolute (% ก าไรที่แท้จริง) และ Y ที่เป็นช่วงระดับก าไร (1,2,3,4,5) ข้างต้น พบว่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราก าไรทั้งในภาพรวมและที่แจกแจงตามประเภทธุรกิจ ที่ SMEs ระบุได้จากการส ารวจ 
นั้นมีค่อนข้างสูง ซ่ึงจะส่งผลต่อความแม่นย าของสมการพยากรณ์ค่า Y ได้ในล าดับถัดไป โดยจะท าการทดลองจัดท า
สมการพยากรณ์เป็น 3 เทคนิค ดังนี้  
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3.6.1 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y Absolute โดยใช้เทคนิก Multiple Regression Analysis 

จากสมการตัวแบบพยากรณ์  

 
                                                                   

 
เมื่อน าค่า Y ท่ีได้จากการส ารวจ ท่ีมีค่าเป็น ก าไรท่ีแท้จริง  (Y Absolute) มาท าการจัดท าสมการพยากรณ์ความอยู่รอด

ของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ได้ผลลัพธ์ เป็นดังนี้ 
 

Y = 25.972 + 4.281F1 + 3.250F2 + 1.158F3 - 0.954F4 - 0.598F5 + 0.794F6 + 5.941F7 + 3.494F8  
– 0.277F9 – 0.489X7 + 0.146X9 
 

จากสมการพยากรณ์สามารถแจกแจงการพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการหรือร้อยละของก าไรสุทธิ ออกได้เป็น 2 ด้าน โดยใช้เกณฑ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของ
ก าไรสุทธิในการแจกแจง ดังนี้ 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน
โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 

(1) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (5.941F7) 
(2) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (4.281F1) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (3.494F8) 
(4) อัตราดอกเบี้ย (3.250F2) 
(5) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (1.158F3) 
(6) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (0.794F6) 
(7) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (0.146X9) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางตรงกัน
ข้าม โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้  

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (- 0.954F4) 
(2) ยอดขายปลีก (- 0.598F5) 
(3) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (– 0.489X7) 
(4) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.277F9) 

เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรที่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
มี 4 ตัวแปร โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 

(1) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (5.941F7) 
(2) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (4.281F1) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (3.494F8) 
(4) อัตราดอกเบี้ย (3.250F2) 
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โดยทั้ง 4 ตัวแปรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิใน
ทิศทางเดียวกัน 

รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ข  
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 3.6.2 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y ท่ีเป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ท่ีมีค่า 

เป็น  0, 1  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binomial Logistic Regression Analysis) 

จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ (multiple regression analysis) สมการที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะอยู่ในรูปเชิงเส้น โดยสมการตัวแบบพยากรณ์ คือ 
 

                                                                            
 
 

เม่ือตัวแปรตาม Y ที่มีค่าเป็น 0,1 โดย 0 หมายถึงผู้ประกอบการอยู่ไม่รอด, 1 หมายถึงผู้ประกอบการอยู่

รอด  จึงมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในลักษณะที่ไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น ตามที่ได้อธิบายในบทท่ี 1 หัวข้อ 1.6.2   

เม่ือน าข้อมูล Y จากการส ารวจในครั้งนี้ จ านวน 300 ร้านค้า ที่มีการปรับค่าเป็น 0, 1 ไปท าการวิเคราะห์ 
สมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติคทวิ (Binomial Logistic Regression Analysis) ได้ผลเป็นดังนี้ 
 
        log(Py/Qy) = 2.550 + 0.036F1 –0.097F2 +0.138F3 –0.232F4 – 0.315F5 –0.878F6 +0.292F7 –0.277F8 –0.065F9  
                         +0.104X7 -0.137X9 

 
 จากสมการพยากรณ์สามารถแจกแจงการพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการ ออกได้เป็น 2 ด้าน โดยใช้เกณฑ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของความอยู่รอดของผู้ประกอบการในการ
แจกแจง ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางตรงกัน
ข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิมสูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการ
ลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (0.292F7) 
(2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (0.138F3) 
(3) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (0.104X7) 
(4) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (0.036F1) 

 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดหรือการเปลี่ยนแปลงของร้อยละของก าไรสุทธิในทิศทางเดียวกัน

โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
(1) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-0.878F6) 
(2) ยอดขายปลีก (- 0.315F5) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-0.277F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (- 0.232F4) 
(5) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (-0.137X9) 
(6) อัตราดอกเบี้ย (-0.097F2) 
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(7) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.065F9) 
อนึ่ง เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 1 ตัวแปร คือ
ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า ซ่ึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความอยู่รอดของผู้ประกอบการ  

รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ข 
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 3.6.3 จัดท าสมการพยากรณ์จากข้อมูล Y ท่ีเป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ท่ีมีค่า 

เป็น  1, 2, 3, 4,5 โดยใช้ Multinomial Logistic Regression Analysis 

จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ (multiple regression analysis) สมการที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม จะอยู่ในรูปเชิงเส้น โดยสมการตัวแบบพยากรณ์ คือ 

 
                                                            
 

เม่ือท าการปรับให้ค่า Y ใหม่เป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ ที่มีค่า  1,2,3,4,5) โดยตัวแปร
ตาม (Y) ซ่ึงหมายถึงระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการ แจกแจงออกเป็น 5 ระดับ คือ 

- ระดับ 1 แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) 

- ระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%) 
- ระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-

10%) 
- ระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%) 
- ระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง (หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป) 

 

การวิเคราะห์ถดถอยที่ตัวแปรตามมี 5 ค่า (1,2,3,4,5) ซ่ึงท าให้สมการพยากรณ์ไม่เป็นรูปเชิงเส้น ตามที่ได้

อธิบายในบทท่ี 1 หัวข้อ 1.6.3 นั้น จึงต้องมีการปรับใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยที่ตัวแปรตามมี 5 ค่า 

เรียกว่าโลจิสติคพหุกลุ่ม (Multinomial logistic regression analysis) เพ่ือให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น 

ดังนั้นเม่ือน าตัวแปรอิสระซ่ึงมี 5 ค่า มาปรับใช้เทคนิก Multinomial Logistic Regression Analysis โดย

ก าหนดให้ ระดับ 1 (แย่มาก หรืออยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน หรือก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5%) เป็นกลุ่มที่เป็นฐาน 

(baseline category) และเม่ือน าข้อมูล Y ที่เป็นช่วงของระดับการอยู่รอดของผู้ประกอบการซ่ึงมี 5 ระดับ จาก

ผู้ประกอบการในย่านการค้า ที่ส ารวจในครั้งนี้ จ านวน 300 ร้านค้า ไปท าการวิเคราะห์ผลการจัดท าสมการพยากรณ์

ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร โดยใช้ Multinomial Logistic Regression Analysis  

ซ่ึงจะได้สมการ logit จ านวน 4 model ดังนี้  

                                 [
รอดระดับ   

ระดับ  
]                                                      

                                                                                                         

                [
รอดระดับ   

ระดับ  
]                                                      

                                                                                           

                               [
รอดระดับ  

ระดับ  
]                                                      

                                                                                                
   [

รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                      
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ซ่ึงสามารถอธิบายแจกแจงรายละเอียดของแต่ละ Logit model ได้ดังนี้ 

สมการท่ี 1 ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 2 ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมี
เงินหมุนไปได้ (หรือก าไรสุทธิประมาณ 5-7%)  
 
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

   [
รอดระดับ   
ระดับ  

]                                                      

 
                                                                                                    

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 2 แจก
แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 2 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมสูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.557F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.238X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.452F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.703X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.237F7) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 2 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.014F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.546F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.200F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.061F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-0.789F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.183F9) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญทางสถิติของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มี

นัยส าคัญทางสถิติต่อความอยู่รอดในระดับ 2 ของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปร คือ  
(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.238X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.703X9) 
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สมการท่ี 2 ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 3 อยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง  
    ไม่ขาดทุน พอมีเงินหมุนไปได้(หรือก าไรสุทธิประมาณ 8-10%)  
 
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

                     [
รอดระดับ   

ระดับ  
]                                                      

                                                                                           

จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 3 แจก
แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 3 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิม
สูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.616F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.302X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.469F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.561X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.570F7) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 3 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.305F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.690F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.350F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.238F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-1.612F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.316F9) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีนัยส าคัญทาง

สถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปร คือ  
(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.302X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.561X9) 

 
สมการท่ี 3 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 อยู่รอดได้แบบปกติ  

    (หรือก าไรสุทธิประมาณ 11-15%)  
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เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                      
                                                                                      
 
จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 แจก

แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  
 

1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 4 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิม
สูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.831F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.334X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.544F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.541X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.521F7) 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดอยู่รอดในระดับ 4 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้
เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมี
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.148F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.569F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.525F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.395F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-1.756F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.125F9) 

 
เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีนัยส าคัญทาง

สถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปร เช่นกัน คือ  
(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.334X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.541X9) 

 
สมการท่ี 4 ความน่าจะเป็นท่ีผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 5 อยู่รอดได้แบบแข็งแรง  

(หรือก าไรสุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป)  
 
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
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   [
รอดระดับ  
ระดับ  

]                                                      
                                                                                                
 
จากสมการพยากรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการจะอยู่รอดในระดับ 4 แจก

แจงได้เป็น 2 ด้าน ดังนี้  
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1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 5 ที่มีในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิม

สูงขึ้น ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพล
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (39.707F3) 
(2) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.472X7) 
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้า (25.500F1) 
(4) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.581X9) 
(5) % ยอดขายจากการขายส่งและส่งออก (15.180F7) 

 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดในระดับ 5 ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ หากปัจจัยเหล่านี้เพ่ิมขึ้น 

ก็จะท าให้ความสามารถในการอยู่รอดของผู้ประกอบการลดลง โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

(1) ยอดขายปลีก (-65.586F5) 
(2) อัตราดอกเบี้ย (-38.470F2) 
(3) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน จ านวนวันหยุด (-18.850F8) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อเดือน (-16.555F4) 
(5) ระยะเวลาของสัญญาและค่าเช่า (-1.656F6) 
(6) ปัจจัยภายนอกและมูลค่าทุนหมุนเวียน (– 0.217F9) 
 

เม่ือทดสอบการมีนัยส าคัญของตัวแปรที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่า ตัวแปรหรือปัจจัยที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติต่อสภาวะความอยู่รอดของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส มีเพียง 2 ตัวแปรเช่นกัน คือ  

(1) %ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน (28.472X7) 
(2) %ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน (18.581X9) 

 
รายละเอียดของการทดสอบทางสถิติ เสนอไว้ในภาคผนวก ข 
 
จากการใช้เทคนิกการวิเคราะห์ท้ัง 3 เทคนิค ข้างต้น พบว่าเทคนิกการวิเคราะห์ Multinomial 

Logistic Regression ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีน่าจะสะท้อนภาพของภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าได้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าเทคนิคอ่ืนๆ 

โดยนิกการวิเคราะห์ Multinomial Logistic Regression ตามสมการความน่าจะเป็นในการอยู่รอด
ของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ ข้างต้นน้ัน พบข้อสรุปท่ีส าคัญ คือ 

ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไยจะอยู่รอดในทุกระดับ 
(2,3,4,5) นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีนัยส าคัญทางสถิติ เพียง 2 ปัจจัยคือ 

(1) % ของก าไรสุทธิที่ได้จากการขายต่อเดือน 
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(2) % ยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน  
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บทที่ 4 
ดัชนีความเชื่อม่ันในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 

ประจ าไตรมาสที่ 1/56  ไตรมาสที่ 2/56 ไตรมาสที ่3/56 และคาดการณ์ไตรมาสที่ 4/56 
 

ผลการศึกษา ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ประจ าไตรมาสที่ 1-3/56 และ
คาดการณ์ไตรมาสที่ 4/56 มีรายละเอียด ดังนี ้
 

4.1 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ทีใ่ช้ในการส ารวจความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาด วโรรสและ
ตลาดต้นล าไย ประจ าไตรมาสที่ 1-3/56 

จากประชากรผู้ประกอบการ SMEs และmicro enterprises ในย่านการค้ารอบตลาดวโรสและตลาดต้นล าไยในรัศมี
ประมาณ 1-2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นศูนย์รวมการค้าหลักของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งกลางวันและกลางคืน มีประมาณกว่า 10,000 ราย ใน
การก าหนดจ านวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการส ารวจ โดยใช้ Yamane Model ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (ระดับความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 10%) จ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมคือไม่น้อยกว่า 286 ตัวอย่าง และให้มีการกระจายสัดส่วนของตัวอย่างเพื่อให้
ครอบคลุมตามประเภทสินค้า หลักๆซึ่งมีประมาณ 8 กลุ่มหลัก กระจายกลุ่มสินค้าละประมาณ 30-40 ตัวอย่าง ดังแสดงในตาราง 
ที่ 4-1  
 
ตารางที่ 4-1: จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มสินค้า จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส ารวจใน 

ไตรมาสที่1/56 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส ารวจใน  

ไตรมาสที่ 2/56 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ส ารวจใน  

ไตรมาสที่ 3/56 
1 สินค้าศลิปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก 34 40 40 
2 สินค้ากลุม่ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้  44 40 40 
3 ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และเกษตรแปรรูป  40 40 40 
4 สินค้ากลุม่อุปโภค เช่น เครื่องส าอาง ของใช้ในครัวเรือน เครื่องครัว 37 40 40 
5 สินค้าแฟช่ัน เช่น เสื้อผ้าและเครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา กิฟช๊อบ 

ฯลฯ 
48 40 40 

6 สินค้ากลุม่ของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์  42 40 40 
7 สินค้าท่ีน าไปสนับสนุนการผลติต่อ เช่น ผ้าผืน กระดุม ซิบ  

บรรจภุัณฑ์พลาสติกต่างๆ  
25 30 30 

8 กลุ่มธุรกิจบริการอื่นๆ เช่น ร้านหนังสือ ร้านอาหาร รา้นเสริมสวย 
ร้านทอง 

38 31 30 

รวมท้ังหมด 308 301 300 
หมายเหตุ: จ านวนตัวอย่างตามกลุ่มสินค้า ยืดหยุ่นตามสถานภาพการมีอยู่ และการให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการในพ้ืนที ่
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4.2 ดัชนีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 4/56  

จากการส ารวจดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 1/56 (Q1/56) พบว่า ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจอยู่ ในระดับต่ าที่ 
41.56%  เป็นผลมาจากการขาดความเชื่อมั่นในเกือบทุกด้าน ได้แก่ ด้านยอดขาย อัตราก าไร ค่าจ้างแรงงาน ต้นทุนผันแปรต่างๆ 
และต้นทุนสินค้า ระยะเวลาการให้เครดิตจาก Supplier/ผู้ค้า ภาวะการเมืองของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
และนโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐที่มีระดับความเช่ือมั่นที่ต่ า อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1/56 นั้น ประเด็นที่
ผู้ประกอบการค่อนข้างมีความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ ที่ดีกว่าปลายปี 2555 คือเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ส่วน
ประเด็นในด้านของความต้องการของตลาดนั้น ความเช่ือมั่นค่อนข้างทรงตัว ส่วนประเด็นภาพรวมของความเช่ือมั่นของ
ผู้ประกอบการอยู่ทีร่ะดับ 46.53% 
 ในไตรมาสที่ 2/56 นั้น พบว่า ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของย่านการค้าอยู่ในระดับต่ า
แต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสแรกที่ระดับ 44.85% โดยผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% 
ด้านภาพรวมของความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 นั้นพบว่ามีระดับความเช่ือมั่นลดลงอยู่ที่
ระดับ 41.58% ส่วนประเด็นที่มีความเช่ือมั่นลดลงอย่างมากที่สุดคือ อัตราก าไร มีระดับความเช่ือมั่นอยู่ที่ 13.40% เท่านั้น 
นอกจากน้ียังมีหลายประเด็นที่มีระดับความเช่ือมั่นลดลงจากไตรมาสที่ 1 ได้แก่ ยอดขาย ต้นทุนผันแปรต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า ค่าจ้างแรงงานและค่าจ้างพนักงาน เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ภาวะการเมืองของประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อัตราก าไร และ ความต้องการของตลาด ส่วนสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆในตลาด, 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ และต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย มีระดับความเช่ือมั่นดีขึ้นมาที่ระดับ 48.45, 44.33 
และ 36.08 ตามล าดับ  
 ในไตรมาสที่ 3/56 นั้น พบว่า ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของย่านการค้าอยู่ในระดับต่ า
ลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 28.70% โดยผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ า
กว่า 50% พบว่ามีเพียงประเด็นด้านระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าเท่านั้นที่มีระดับความเช่ือมั่นทรงตัว  อย่างไรก็ตามประเด็น
ด้านค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างพนักงาน และอัตราก าไร มีระดับความเช่ือมั่นดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ระดับ 
43.33% และ 14.27% แม้ว่าอัตราก าไรในไตรมาสนี้จะมีระดับความเช่ือมั่นที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 2 แต่ก็พบว่าอัตราก าไรเป็น
ประเด็นท่ีมีระดับความเชื่อมั่นต่ าที่สุด ด้านภาพรวมของความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 
นั้นพบว่ามีระดับความเช่ือมั่นลดลงอยู่ที่ระดับ 32.97% นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ระดับความเช่ือมั่นลดลงจากไตรมาสที่ 2 
ได้แก่ ยอดขาย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ต้นทุนผันแปรต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ ภาวะการเมืองของประเทศ เงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด ความต้องการของตลาด และ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 
ส่วนนโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐมีระดับความเชื่อมั่นลดลงอย่างมากอยูท่ี ่29.17%  
 ส่วนการคาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของไตรมาสที่ 4/56 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3/56 พบว่า ค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 51.58%  โดยผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่น
สูงขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เกือบทุกด้าน โดยประเด็นท่ีมีความเช่ือมั่นมากท่ีสุดเป็นเรื่องยอดขาย รองลงมาคือ ความต้องการของตลาด 
อัตราก าไร เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ตามล าดับ  ประกอบกับผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศก็น่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ส่วนภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ ระดับความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
ค่อนข้างมากอยูท่ีร่ะดับ 63.54% โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-2  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-2 ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็นความเชื่อมั่น 
ระดับความเชื่อมั่น (%) 

ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่  
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

1. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 39.90% 23.20% 50.10% 50.42% 
2. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 40.92% 38.49% 43.33% 43.07% 
3. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 59.70% 48.11% 40.42% 70.16% 
4. สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 33.01% 48.45% 33.80% 33.44% 
5. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ    
   ของSMEs 

46.53% 41.58% 32.97% 63.54% 

6. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 27.91% 44.33% 29.17% 46.56% 
7. ความต้องการของตลาด 52.94% 37.63% 25.47% 71.72% 
8. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 34.75% 36.08% 24.17% 25.42% 
9. ภาวะการเมืองของประเทศ 45.07% 41.58% 23.33% 43.02% 
10. ต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง  
     ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 

34.98% 29.04% 21.46% 26.57% 

11. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 36.89% 26.80% 21.09% 51.41% 
12. ยอดขาย 45.59% 17.35% 14.53% 74.01% 
13. อัตราก าไร 42.13% 13.40% 14.27% 71.15% 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 41.56% 44.85% 28.70% 51.58% 
หมายเหตุ: ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเมือ่เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มีค่าเป็น = 100%  

 ความเชื่อมั่นเท่าเดมิเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  มคี่าเป็น = 50%   
  ความเชื่อมั่นลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า มีค่าเป็น = 0 
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หากพิจารณาแนวโน้มของระดับความเช่ือมั่นรวม(BSI) ในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ 
พบว่ามีระดับความเชื่อมั่นต่ าในทุกไตรมาสโดยมีรูปแบบการเคลื่อนไหวของระดับความเช่ือมั่นท่ีมีแนวโน้มดขีึ้นในไตรมาสที่ 2 และ
ไตรมาสที่ 4 โดยสามารถแสดงดังแผนภาพที่ 4-1 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 4-1 Trend ความเชื่อมั่นรวมในการด าเนินธุรกจิของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทั้งนี้ พบว่า ประเด็นที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวของระดับความเช่ือมั่นที่สวนทางกับความเช่ือมั่นรวม (BSI) คือ ค่าจ้าง
แรงงาน และค่าจ้างพนักงาน โดยมีแนวโน้มต่ าลงในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 สามารถแสดงดังแผนภาพที่ 4-2 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 4-2 ประเด็นความเช่ือมั่นที่มี Trend สวนทางกับภาพรวมความเช่ือมั่นรวม (BSI) ของ SMEs ใน 
                   การด าเนินธุรกิจในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 
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เงินทุนหมุนเวียนของกจิการ ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ    

ความต้องการของตลาด ภาวะการเมืองของประเทศ 

ต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ยอดขาย 
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 ส่วนประเด็นท่ีมีแนวโน้มของระดับความเช่ือมั่นทีล่ดลงจากไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 แต่มีแนวโน้มดีขึ้นในไตร
มาสที่ 4 มี 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ต้นทุนผันแปรต่างๆ 2) ภาวะการเมืองของประเทศ 3) เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 4) ความ
ตอ้งการของตลาด 5) ยอดขาย 6) ภารวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ และ  
7) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยสามารถแสดงดังแผนภาพที่ 4-3 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 4-3  ประเด็นความเช่ือมั่นท่ีมี Trend ลดลงในไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 แต่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สว่นประเด็นท่ีมีแนวโน้มความเช่ือมั่นที่ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 2 แต่มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 
ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 คือ อัตราก าไร โดยสามารถแสดงดังแผนภาพที่ 4-4 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 4-4 ประเด็นความเช่ือมั่นที่มี Trend ลดลงจาก ไตรมาสท่ี 1 ถึง 2 แต่ ไตรมาสที่ 3 ถึง 4 ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าไร 
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ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า สภาวะการแข่งขันกับคู่แขง่รายอื่นๆในตลาด 

 นอกจากนี้ยังพบว่ามีประเด็นที่มีแนวโน้มการเคลื่อนไหวของระดับความเช่ือมั่นที่ไม่แน่นอน โดยมีการเคลื่อนไหวของ
ระดับความเช่ือมั่นท่ีแตกต่างจากประเด็นอื่นๆ ได้แก่ ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า และสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ใน
ตลาด โดยสามารถแสดงดังแผนภาพที่ 4-5 ดังนี ้
แผนภาพท่ี 4-5 ประเด็นความเช่ือมั่นที่มี Trend ไม่แน่นอนแตกต่างกับภาพรวมความเช่ือมั่น (BSI) ในการด าเนิน 

          ธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ 
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นอกจากน้ียังสามารถแสดงดัชนีความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs  ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้น
ล าไย แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในแต่ละไตรมาส ดังแสดงในตารางที่  4-3, 4-4 และ 4-5  โดยพบว่า 

 
 ในไตรมาสที่ 1/56 นั้น ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  เกือบทุกกลุ่มสินค้าในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส

และตลาดต้นล าไย มีระดับความเชื่อมั่นต่ ากว่า 50% ยกเว้นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูปที่
มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 56.06% โดยกลุ่มสินค้าที่มีระดับความเช่ือมั่นโดยรวมต่ าสุดคือ 
กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึกถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะมีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นในด้านเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เกือบทุกกลุ่ม มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นใน
ด้านเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ยกเว้นกลุ่มสินค้าสนับสนุนการผลิตและธุรกิจบริการ (ดูรายละเอียดในตาราง
ที่ 4-3) 
 

 ในไตรมาสที่ 2/56  ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  ทุกกลุ่มสินค้าในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาด
ต้นล าไย ยังคงมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% โดยกลุ่มสินค้าที่มีระดับความเช่ือมั่นต่ าสุด คือ กลุ่มธุรกิจ
บริการต่างๆ เช่นหนังสือ อาหาร เสริมสวย ทัวร์ ในไตรมาสนี้พบว่าหลายๆกลุ่มสินค้า มีระดับความเชื่อมั่นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างคงที่ถึงดีขึ้นเล็กน้อย (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-4) 

 
 ในไตรมาสที่ 3/56  ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  ทุกกลุ่มสินค้าในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาด

ต้นล าไย ยังคงมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% โดยกลุ่มสินค้าที่มีระดับความเช่ือมั่นต่ าสุด คือ ผลิตภัณฑ์
สินค้าแฟช่ัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ท าให้ยอดขายของสินค้าแฟช่ันลดลง เนื่องจากเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย ผู้บริโภคจึงชะลอการใช้จ่ายส าหรับการซื้อสินค้ากลุ่มนี้ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-5) 

 
 คาดการณ์ในไตรมาสที่ 4/56  ดัชนีความเช่ือมั่นรวมของ SMEs  ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้น

ล าไย มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 51.58 โดยกลุ่มสินค้าผลผลิตทางการเกษตรมีระดับความเช่ือมั่น
เพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป กลุ่มสินค้าแฟช่ัน และ
กลุ่มตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ ตามล าดับ เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นช่วง High Season ซึ่งจะมี
นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติมาท่องเที่ยวในเชียงใหม่มากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นที่
สูงขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/54 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4-6)  
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ตารางที่ 4-3 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในไตรมาสที่ 1/56 

ประเด็น 

กลุ่มสินค้า BSI 
รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 17.65 31.82 42.50 25.68 43.75 20.00 52.00 47.30 34.75 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 20.31 31.82 41.25 17.57 37.50 35.00 54.00 45.95 34.98 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 32.81 51.14 43.75 29.73 38.54 41.25 42.00 45.95 40.92 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 60.61 75.00 63.75 60.81 61.46 58.75 42.00 45.95 59.70 

5. ยอดขาย 41.18 50.00 65.00 59.46 38.54 43.90 34.00 28.38 45.59 

6. อัตราก าไร 32.35 46.59 63.75 55.41 37.50 40.24 29.17 25.68 42.13 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 51.85 40.91 51.25 21.62 25.00 52.56 44.00 39.19 39.90 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 29.41 30.68 37.50 28.38 32.29 26.83 44.00 39.19 33.01 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 45.59 61.36 63.75 68.92 41.67 40.24 54.00 50.00 52.94 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 18.18 40.91 62.50 52.70 32.29 31.71 26.00 24.32 36.89 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 33.33 22.73 56.25 12.16 18.75 21.25 34.00 29.73 27.91 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 15.63 51.14 72.50 64.86 38.54 48.78 34.00 25.68 45.07 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 43.55 47.73 65.00 44.59 44.79 50.00 32.00 37.84 46.53 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 34.03 44.76 56.06 41.68 37.74 39.27 40.09 37.32 41.56 
1= สินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก                           6= กลุ่มตกแต่งบ้าน และเฟอร์นเิจอร์ 
2= กลุ่มผลผลิตทางการเกษตร 7= สินค้าสนับสนุนการผลติ 
3= ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป 8= ธุรกิจบริการต่างๆ เช่นหนังสือ อาหาร เสริมสวย ทัวร์ ห้างทอง 
4= กลุ่มอุปโภค เช่นเครื่องส าอางค์ ของใช้ในครัวเรือน 
5= สินค้าแฟช่ัน 
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ตารางที่ 4-4 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในไตรมาสที่ 2/56 

ประเด็น 

กลุ่มสินค้า BSI 
รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 32.43 28.75 8.75 21.05 23.53 88.75 24.19 61.29 36.08 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 21.62 32.50 11.25 14.47 25.00 81.25 12.90 27.42 29.04 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 44.59 40.00 25.00 27.63 26.47 63.75 30.65 48.39 38.49 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 43.24 50.00 53.75 57.89 38.24 50.00 53.23 35.48 48.11 

5. ยอดขาย 18.92 18.75 17.50 15.79 8.82 10.00 29.03 22.58 17.35 

6. อัตราก าไร 17.57 7.50 11.25 17.11 5.88 6.25 27.42 17.74 13.40 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 31.08 42.50 13.75 17.11 16.18 11.25 27.42 27.42 23.20 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 50.00 47.50 51.25 50.00 45.59 48.75 50.00 43.55 48.45 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 45.95 33.75 23.75 35.53 22.06 66.25 27.42 43.55 37.63 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 24.32 45.00 40.00 27.63 17.65 16.25 43.55 35.48 31.10 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 33.78 32.50 31.25 25.00 16.18 12.50 30.65 33.87 26.80 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 36.49 43.75 51.25 44.74 50.00 45.00 41.94 40.32 44.33 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 40.54 41.25 45.00 39.47 45.59 36.25 45.16 40.32 41.58 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 41.89 47.50 47.50 44.74 47.06 45.00 45.16 38.71 44.85 
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ตารางที่ 4-5 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุ่มสินค้า ในไตรมาสที่ 3/56 

ประเด็น 
กลุ่มสินค้า BSI 

รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 36.25 42.50 6.25 16.25 20.00 18.75 23.33 30.00 24.17 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 23.75 28.75 15.00 20.00 22.50 30.00 16.67 15.00 21.46 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 41.25 43.75 42.50 40.00 43.75 43.75 43.33 48.33 43.33 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 35.00 41.25 41.25 46.25 32.50 33.75 46.67 46.67 40.42 

5. ยอดขาย 17.50 17.50 16.25 11.25 6.25 12.50 16.67 18.33 14.53 

6. อัตราก าไร 21.25 18.75 11.25 11.25 5.00 10.00 15.00 21.67 14.27 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 52.50 50.00 52.50 50.00 50.00 47.50 50.00 48.33 50.10 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 28.75 40.00 37.50 35.00 23.75 43.75 31.67 30.00 33.80 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 31.25 33.75 22.50 18.75 16.25 16.25 33.33 31.67 25.47 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 27.50 21.25 27.50 18.75 12.50 16.25 25.00 20.00 21.09 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 40.00 32.50 28.75 21.25 27.50 25.00 23.33 35.00 29.17 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 28.75 26.25 25.00 20.00 12.50 17.50 25.00 23.33 22.29 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 36.25 42.50 35.00 32.50 23.75 23.75 30.00 40.00 32.97 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 32.31 33.75 27.79 26.25 22.79 26.06 29.23 31.41 28.70 
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ตารางที่ 4-6 คาดการณด์ัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs  ในย่านการคา้รอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย แจกแจงตามประเด็น และแจกแจงรายกลุม่สินค้า ในไตรมาสที่ 4/56 

ประเด็น 
กลุ่มสินค้า BSI 

รายประเด็น 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 26.25 27.50 18.75 21.25 25.00 31.25 31.67 21.67 25.42 

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ 20.51 28.75 28.75 23.75 30.00 32.50 31.67 16.67 26.57 

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 35.00 42.50 43.75 42.50 46.25 46.25 43.33 45.00 43.07 

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 66.25 77.50 72.50 67.50 70.00 67.50 68.33 71.67 70.16 

5. ยอดขาย 75.00 83.75 78.75 62.50 83.75 70.00 63.33 75.00 74.01 

6. อัตราก าไร 61.25 82.50 76.25 61.25 82.50 68.75 60.00 76.67 71.15 

7. ระยะเวลาการใหเ้ครดิตจากคู่คา้ 52.50 50.00 52.50 51.25 50.00 48.75 50.00 48.33 50.42 

8. การแข่งขันกับรายอื่นๆในตลาด 28.75 41.25 37.50 31.25 23.75 40.00 35.00 30.00 33.44 

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 68.75 83.75 83.75 57.50 81.25 68.75 60.00 70.00 71.72 

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 52.50 52.50 61.25 45.00 58.75 51.25 41.67 48.33 51.41 

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 50.00 48.75 50.00 42.50 50.00 46.25 36.67 48.33 46.56 

12. ภาวะการเมืองของประเทศ 47.50 47.50 48.75 40.00 45.00 38.75 36.67 40.00 43.02 

13. ภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 60.00 80.00 65.00 60.00 68.75 66.25 51.67 56.67 63.54 

 BSI รวม รายกลุ่มสินค้า 49.56 57.40 55.19 46.63 55.00 52.02 46.92 49.87 51.58 
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4.3 ดัชนีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56, 
2/56, 3/56 และคาดการณ์ความเชื่อมั่นในไตรมาสที ่4/56 แจกแจงตามกลุ่มธุรกิจ 

4.3.1 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของท่ีระลึก 
 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึกในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและ

ตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก 
ในไตรมาส 1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่34.03% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการมีระดับความเชื่อมั่นที่ 60.61 % 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ภาวะการเมืองของประเทศ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 15.63 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก 
ในไตรมาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่41.89% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านส
ภาะการแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆในตลาดเท่านั้นที่มีระดับความเช่ือมั่นคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยมี
ระดับความเช่ือมั่นท่ี 50.00 %  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ อัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 17.57%  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก 
ในไตรมาสที่ 3/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่32.31% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าเท่านั้นที่มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 โดยมีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 52.50 %  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ยอดขาย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 17.50%  
 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของ

ที่ระลึกในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังอยู่ในระดบัต่ า แต่มจีะดีขึ้นจากไตรมาสที่ 3/56 
มาอยู่ท่ี 49.56%  

- มีหลายประเด็นที่มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เช่น ความต้องการของตลาดยอดขาย เงินทุน
หมุนเวียน โดยประเด็นที่มีระดับความเช่ือมั่นมากท่ีสุด คือ ยอดขาย ทีม่ีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 75% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 20.51 % 

โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-7  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-7 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าศิลปะ หัตถกรรม และของที่ระลึก ในย่านการค้ารอบตลาด วโรรสและตลาด
ต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที ่
1/2556 

ไตรมาสที ่
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที ่4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 51.85 31.08 52.50 52.50 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 32.81 44.59 41.25 35.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 33.33 33.78 40.00 50.00 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 17.65 32.43 36.25 26.25 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจของSMEs 43.55 40.54 36.25 60.00 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 60.61 43.24 35.00 66.25 
ความต้องการของตลาด 45.59 45.95 31.25 68.75 
ภาวะการเมืองของประเทศ 15.63 36.49 28.75 47.50 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 29.41 50.00 28.75 28.75 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 18.18 24.32 27.50 52.50 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 

20.31 21.62 23.75 20.51 

อัตราก าไร 32.35 17.57 21.25 61.25 
ยอดขาย 41.18 18.92 17.50 75.00 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 34.03 41.89 32.31 49.56 
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4.3.2 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ กลุ่มผลผลิตทางการเกษตร ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้น
ล าไย ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุม่ผลผลิตทางการเกษตร ในไตรมาสที ่
1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่45.54% 

- ผู้ประกอบการมีความเช่ือมั่นเพิ่มสูงขึ้นในประเด็นภาพรวมในการด าเนินธุรกิจ และภาวะการแข่งขันกับราย
อื่นๆในตลาด ส่วนหลายประเด็นกย็ังมีระดับความเชื่อมั่นต่ ากว่า 50%  

- ประเด็นที่ขาดความเชื่อมั่นมากทีสุ่ดคือ ยอดขาย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 22.73%  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ในไตรมาส
ที่ 2/56 อยู่ในระดับต่ าแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่47.50% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเท่านั้นท่ีมีระดับความเชื่อมั่นดขีึ้นจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่50.00 %  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ อัตราก าไรมีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 7.50 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ในไตรมาส
ที่ 3/56 อยู่ในระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 ท่ี 33.75% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าที่มีความเชื่อมั่นที่ระดับ 50% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ยอดขาย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 17.50 %  
 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร ใน

ย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/56 มาอยู่ท่ี 57.40%  

- ประเด็นส่วนใหญ่มีระดับความเช่ือมั่นที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% คือ ด้านความต้องการของตลาดต่อสินค้า และ
ยอดขาย ที่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เชื่อมั่นว่าน่าจะดีขึ้นมากกว่าประเด็นอื่นๆ 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 27.50 % 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-8  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-8 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่ม กลุ่มผลผลิตทางการเกษตร ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ใน
ไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที่ 
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 31.82 42.50 50.00 50.00 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 51.14 40.00 43.75 42.50 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 40.91 28.75 42.50 27.50 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 75.00 41.25 42.50 80.00 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 31.82 50.00 41.25 77.50 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 61.36 47.50 40.00 41.25 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 46.59 33.75 33.75 83.75 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 30.68 32.50 32.50 48.75 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 50.00 32.50 28.75 28.75 
ภาวะการเมืองของประเทศ 51.14 43.75 26.25 47.50 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 47.73 45.00 21.25 52.50 
อัตราก าไร 51.14 7.50 18.75 82.50 
ยอดขาย 22.73 18.75 17.50 83.75 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 45.54 47.50 33.75 57.40 
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4.3.3 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป 
 

 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่ม ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรส
และตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปร
รูป ในไตรมาสที ่1/56 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที ่56.06 %  

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นมากกว่า 50% ในหลายๆประเด็น โดยเฉพาะด้านก าไรที่มีระดับความ
เชื่อมั่นทีสู่งขึ้นมากจากปลายปี 2555  มาอยู่ท่ี 72.50 % 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือนโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ มีความเช่ือมั่นที่ระดับ 37.50 
%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปร
รูปในไตรมาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่47.50% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นๆในตลาด เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และภาวะการเมืองของประเทศ 
ที่มีระดับความเช่ือมั่นมากกว่า 50% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่ายมีความเช่ือมั่นลดลงอย่างมากจากไตรมาส
ที่ 1 มาอยู่ท่ี 8.75 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปร
รูปในไตรมาสที่ 3/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่27.79% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า ที่มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ 52.50 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่ายมีความเช่ือมั่นลดลงจาก 
ไตรมาสที่ 2 มาอยู่ท่ี 6.25 %  

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและ
เกษตรแปรรูป ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/56 มาอยู่ท่ี 55.19%  

- ประเด็นส่วนใหญ่มีระดับความเช่ือมั่นที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% โดยเฉพาะประเด็นความต้องการของตลาดต่อ
สินค้า ที่มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 83.75 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับความเช่ือมั่นในไตร
มาส 3/56 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่ายมีความเช่ือมั่นท่ี 18.75 % 
 

โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-9  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-9 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและ
ตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที่ 
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 41.25 13.75 52.50 52.50 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 51.25 25.00 42.50 43.75 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 42.50 53.75 41.25 72.50 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 63.75 51.25 37.50 37.50 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 63.75 45.00 35.00 65.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 37.50 31.25 28.75 50.00 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 65.00 40.00 27.50 61.25 
ภาวะการเมืองของประเทศ 43.75 51.25 25.00 48.75 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 63.75 23.75 22.50 83.75 
ยอดขาย 56.25 17.50 16.25 78.75 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 65.00 11.25 15.00 28.75 
อัตราก าไร 72.50 11.25 11.25 76.25 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 62.50 8.75 6.25 18.75 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 56.06 47.50 27.79 55.19 
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4.3.4 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุม่สินค้าอุปโภค เชน่เคร่ืองส าอางค์ ของใช้ในครัวเรือน 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ กลุ่มสินค้าอุปโภค เช่นเคร่ืองส าอางค์ ของใช้ในครัวเรือน ในย่านการค้ารอบ
ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่นเครื่องส าอางค์ ของใช้
ในครัวเรือน ในไตรมาสที ่1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่41.68% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 50% ในหลายๆประเด็น ได้แก่ 1)ด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม 2) ต้นทุนผันแปรต่างๆ 3) นโยบายสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 4) ภาวะการเมืองของประเทศ 5) 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย และ 6) ความต้องการของตลาด ทีม่ีระดับความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน มีระดับความเชื่อมั่นท่ี 12.16 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่นเครื่องส าอางค์ ของใช้
ในครัวเรือนในไตรมาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 เล็กน้อยมาอยู่ที ่44.74% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้านเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ มีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 57.89% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นลดลงอย่างมากจากไตรมาสที่ 1 มา
อยู่ท่ี 14.47 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าอุปโภค เช่นเครื่องส าอางค์ ของใช้
ในครัวเรือนในไตรมาสที่ 3/56 อยูใ่นระดับต่ าที่ 26.25% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50 ยกเว้นประเด็นด้าน
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า อยู่ท่ีระดับ 50.00% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ อัตราก าไร แลยอดขาย มีความเช่ือมั่นลดลงอีกอยู่ท่ีระดับ 11.25 %  
 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มสินค้าอุปโภค เช่นเคร่ืองส าอางค์ 

ของใช้ในครัวเรือน ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ าแต่จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 
3/56 มาอยู่ที่ระดับ 46.33%  

- เกือบทุกประเด็นมีระดับความเชื่อมั่นดขีึ้น โดยประเด็นด้านระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า, เงินทุนหมุนเวียน
ของกิจการ, ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ, ความต้องการของตลาดต่อสินค้า, ยอดขาย และอัตรา
ก าไร ท่ีมีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% 

- ส่วนประเด็นที่ขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่ายมีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 21.25 % 
 
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-10  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-10 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มอุปโภค เช่นเครื่องส าอางค์ ของใช้ในครัวเรือน ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและ
ตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที่ 
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 17.57 17.11 50.00 51.25 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 25.68 57.89 46.25 67.50 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 12.16 27.63 40.00 42.50 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 44.59 50.00 35.00 31.25 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 29.73 39.47 32.50 60.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 59.46 25.00 21.25 42.50 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 64.86 14.47 20.00 23.75 
ภาวะการเมืองของประเทศ 55.41 44.74 20.00 40.00 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 60.81 35.53 18.75 57.50 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 68.92 27.63 18.75 45.00 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 52.70 21.05 16.25 21.25 
ยอดขาย 21.62 15.79 11.25 62.50 
อัตราก าไร 28.38 17.11 11.25 61.25 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 41.68 44.74 26.25 46.63 
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4.3.5 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าแฟชั่น 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่  สินค้าแฟชั่น ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 
1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุม่สินค้าแฟช่ัน ในไตรมาสที ่1/56 อยูใ่น
ระดับต่ าที ่37.74% 

- ผู้ประกอบการมรีะดับความเช่ือมัน่ต่ ากว่า 50% ในเกือบทุกประเดน็ในการด าเนินธุรกจิ ยกเว้นด้านคา่จ้าง
แรงงาน และค่าจ้างพนักงาน 

- ประเด็นที่ขาดความเชื่อมั่นมากทีสุ่ดคือต้นทุนสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 18.75 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าแฟช่ัน ในไตรมาสที่ 2/56 อยู่ใน
ระดับต่ าแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่47.06% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
ภาวะการเมืองของประเทศเท่านั้นท่ีทรงตัวอยู่ท่ี 50.00% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ อัตราก าไร มีระดับความเชื่อมั่นลดลงจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ท่ี 5.88 %  
 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าแฟช่ัน ในไตรมาสที่ 3/56 อยู่ใน
ระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่22.79% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นประเด็นด้าน
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้าเท่านั้นท่ีเพิ่มขึ้น อยู่ท่ีระดับ 50.00% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ อัตราก าไร มีระดับความเชื่อมั่นลดลงอยู่ท่ีระดับ 5.00 %  
 

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มสินค้าแฟชั่น ในย่านการค้ารอบ
ตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/56 มาอยู่ท่ี 55.00%  

- ผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นหลายประเด็นในการด าเนินธุรกิจสูงกว่า 50% โดยเฉพาะประเด็นยอดขาย 
และอัตราก าไร มีความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 83.75% และ 82.50% ตามล าดับ 

- ประเด็นที่ขาดความเช่ือมั่นมากที่สุดคือ สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด มีความเช่ือมั่นที่ระดับ 
23.75 % 
 

โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-11  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-11 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่ม สินค้าแฟช่ัน ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 
1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที่ 
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 37.50 16.18 50.00 50.00 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 61.46 26.47 43.75 46.25 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 43.75 38.24 32.50 70.00 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 25.00 16.18 27.50 50.00 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 41.67 45.59 23.75 68.75 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 32.29 45.59 23.75 23.75 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 38.54 25.00 22.50 30.00 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 18.75 23.53 20.00 25.00 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 38.54 22.06 16.25 81.25 
ภาวะการเมืองของประเทศ 32.29 50.00 12.50 45.00 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 44.79 17.65 12.50 58.75 
ยอดขาย 38.54 8.82 6.25 83.75 
อัตราก าไร 37.50 5.88 5.00 82.50 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 37.74 47.06 22.79 55.00 
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4.3.6 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่สินค้าตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ ในย่านการค้ารอบตลาด 
วโรรสและตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 1/56 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุม่สินค้าตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ ใน
ไตรมาสที ่1/56 อยู่ในระดับต่ าที ่39.27% 

- ผู้ประกอบการมรีะดับความเช่ือมัน่ทีเ่พิ่มขึ้นต่อค่าจ้างแรงงานและคา่จ้างพนักงานว่าจะไมเ่พิ่มขึ้นแล้ว และ
เชื่อมั่นว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและนโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐจะทรงตัว 

- ประเด็นที่ขาดความเชื่อมั่นมากทีสุ่ดคือเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 20.00%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสนิค้าตกแตง่บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ในไตร
มาสที่ 2/56 อยูใ่นระดับต่ าแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่45.00% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นต่อหลายประเด็นในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ด้านเงินทุนหมุนเวียน
ของกิจการ ต้นทุนผันแปรต่างๆ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย และความต้องการของตลาดต่อสินค้า 

- อย่างไรก็ตามประเด็นที่ขาดความเช่ือมั่นมากที่สุดคือ สถานการณ์โดยรวมในการด าเนินธุรกิจ มีระดับความ
เชื่อมั่นลดลงมากจากไตรมาสที่ 1 มาอยู่ท่ี 6.25 %  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสนิค้าตกแตง่บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ในไตร
มาสที่ 3/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่26.06% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50%  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ อัตราก าไร มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ท่ีระดับ 10.00 %  

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4/56 ของ SMEs กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน และ
เฟอร์นิเจอร์ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/56 มาอยู่ที่ระดับ 
52.02%  

- ผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อหลายประเด็นในการด าเนินธุรกิจเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3  ได้แก่ 
ยอดขาย ความต้องการของตลาดต่อสินค้า อัตราก าไร เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตามประเด็นที่ขาดความเช่ือมั่นมากที่สุด คือ ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย มีระดับ
ความเชื่อมั่นอยู่ท่ี 31.25 % 

โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-12  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-12 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน และเฟอร์นเิจอร์ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้น
ล าไย ในไตรมาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที่ 
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 35.00 11.25 47.50 48.75 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 58.75 63.75 43.75 46.25 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 48.78 48.75 43.75 40.00 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 20.00 50.00 33.75 67.50 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 31.71 81.25 30.00 32.50 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 52.56 12.50 25.00 46.25 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 40.24 36.25 23.75 66.25 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 26.83 88.75 18.75 31.25 
ภาวะการเมืองของประเทศ 41.25 45.00 17.50 38.75 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 43.90 66.25 16.25 68.75 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 50.00 16.25 16.25 51.25 
ยอดขาย 21.25 10.00 12.50 70.00 
อัตราก าไร 40.24 6.25 10.00 68.75 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 39.27 45.00 26.06 52.02 
 
 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท าดัชนคีาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

 

CA In ternat iona l  In fo rmat ion  Co. ,  L td .  ||  www.caii-thailand.com 4 - 24 
 

4.3.7 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าสนับสนุนการผลิต 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่สินค้าสนับสนุนการผลิต ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 
ในไตรมาสที่ 1 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุม่สินค้าสนับสนุนการผลิต ในไตรมาสที ่
1/56 อยูใ่นระดับต่ าที ่40.09 % 

- ผู้ประกอบการมรีะดับความเช่ือมัน่ต่ ากว่า 50% ในเกือบทุกประเดน็ในการด าเนินธุรกจิ ยกเว้นด้านระยะเวลา
การให้เครดิตจากคู่ค้า เงินทุนหมนุเวียนของกิจการ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทีม่รีะดบัความ
เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสูงกว่า 50% 

- ประเด็นที่ขาดความเชื่อมั่นมากทีสุ่ดคือต้นทุนสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 26.00%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าสนับสนุนการผลิต ในไตรมาสที่ 
2/56 อยูใ่นระดับต่ าแต่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่45.16% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นด้านเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการ และสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด มีระดับความเช่ือมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
และทรงตัวตามล าดับ 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 12.90%   

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสินค้าสนับสนุนการผลิต ในไตรมาสที่ 
3/56 อยูใ่นระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที ่29.23% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเชื่อมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นด้านระยะเวลา
การให้เครดิตจากคู่ค้า มีระดับความเชื่อมั่นทรงตัว ที่ระดับ 50% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคืออัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 15.00%   

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ของ SMEs กลุ่ม สินค้าสนับสนุนการผลิต ในย่าน
การค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจยังอยู่ในระดับต่ า แต่จะดีขึ้นจากไตรมาสที่ 3/56 
มาอยู่ท่ี 46.92%  

- ประเด็นที่มีระดับความเช่ือมั่นสูงกว่า 50% ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ยอดขาย ความต้องการของ
ตลาดต่อสินค้า และอัตราก าไร  

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ และต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย มีความเช่ือมั่นที่
ระดับ 31.67 % 

โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-13  ดังนี ้
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ตารางที่ 4-13 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มสินค้าสนบัสนุนการผลิต ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ในไตร
มาสที่ 1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 

ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที่ 
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 54.00 27.42 50.00 50.00 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 52.00 53.23 46.67 68.33 
ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 44.00 30.65 43.33 43.33 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 34.00 27.42 33.33 60.00 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 44.00 50.00 31.67 35.00 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 42.00 45.16 30.00 51.67 
ภาวะการเมืองของประเทศ 42.00 41.94 25.00 36.67 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 54.00 43.55 25.00 41.67 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 26.00 24.19 23.33 31.67 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 29.17 30.65 23.33 36.67 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 34.00 12.90 16.67 31.67 
ยอดขาย 34.00 29.03 16.67 63.33 
อัตราก าไร 32.00 27.42 15.00 60.00 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 40.09 45.16 29.23 46.92 
 
 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท าดัชนคีาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้าของ SMEs 
 

 

 

CA In ternat iona l  In fo rmat ion  Co. ,  L td .  ||  www.caii-thailand.com 4 - 26 
 

4.3.8 ดัชนีความเชื่อมั่นของ SMEs กลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ เช่น หนังสือ ร้านอาหาร เสริมสวย ทัวร์ ฯ 
 

 ดัชนีความเชื่อมัน่ของ SMEs กลุม่ธุรกิจบริการต่างๆ ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย  
ในไตรมาสที่ 1 พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ ในไตรมาสที ่1/56 อยู่
ในระดับต่ าที ่37.32% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่า 50% ในเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจ ยกเว้นยอดขายที่มี
ระดับความเช่ือมั่นท่ีทรงตัว 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 24.32%  

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 2/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม กลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ ในไตรมาสที่ 
2/56 อยูใ่นระดับต่ าแต่ดีกว่าไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที ่38.71% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อเกือบทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นด้านต้นทุน
สินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายมีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ี 61.29% 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ อัตราก าไร มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 17.74%   

 ดัชนีความเชื่อมั่นในไตรมาสที่ 3/56 พบว่า 

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของทุกประเด็นของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ ในไตรมาสที่ 3/56 อยู่
ในระดับต่ าและลดลงจากไตรมาสที่ 2 มาอยู่ที่ 31.41% 

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อทุกประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% โดยประเด็นที่ขาดความ
เชื่อมั่นมากที่สุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 15%   

 คาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 4  ของ SMEs กลุ่ม กลุ่มธุรกิจบริการต่างๆ ในย่าน
การค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย พบว่า  

- ค่าดัชนีความเช่ือมั่นรวมของการด าเนินธุรกิจยังคงอยู่ในระดับต่ าแต่จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3/56 มาอยู่ที ่
49.87%  

- ผู้ประกอบการมีระดับความเช่ือมั่นต่อหลายประเด็นในการด าเนินธุรกิจต่ ากว่า 50% ยกเว้นด้านอัตราก าไร 
ยอดขาย เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ความต้องการของตลาดต่อสินค้า  และภาพรวมความเช่ือมั่นในการ
ด าเนินธุรกิจมีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นสูงกว่า50% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 

- ประเด็นท่ีขาดความเช่ือมั่นมากท่ีสุดคือ ต้นทุนผันแปรต่างๆ มีความเช่ือมั่นท่ีระดับ 16.67%   
โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมั่นในแต่ละประเด็นแสดงในตารางที่ 4-14  ดังนี ้
 
 
 
 
ตารางที่ 4-14 ดัชนีความเช่ือมั่นของ SMEs กลุ่มธุรกจิบริการต่างๆ ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ในไตรมาสที่ 
1/56, 2/56, 3/56 และคาดการณ์ของไตรมาสที ่4/56 
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ประเด็น 
  

ระดับความเชื่อมั่น (%) 
ไตรมาสที่ 
1/2556 

ไตรมาสที่ 
2/56 

ไตรมาสที่ 
3/56 

คาดการณ์ 
ไตรมาสที่ 4/56  

ค่าจ้างแรงงาน และค่าจา้งพนักงาน 28.38 48.39 48.33 45.00 
ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า 45.95 27.42 48.33 48.33 
เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 47.30 35.48 46.67 71.67 
ภาพรวมความเช่ือมั่นในการด าเนนิธุรกิจ 45.95 40.32 40.00 56.67 
นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ 25.68 33.87 35.00 48.33 
ความต้องการของตลาดต่อสินค้า 45.95 43.55 31.67 70.00 
ต้นทุนสินค้าที่น ามาจ าหน่าย 24.32 61.29 30.00 21.67 
สภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาด 39.19 43.55 30.00 30.00 
ภาวะการเมืองของประเทศ 39.19 40.32 23.33 40.00 
อัตราก าไร 37.84 17.74 21.67 76.67 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 25.68 35.48 20.00 48.33 
ยอดขาย 50.00 22.58 18.33 75.00 
ต้นทุนผันแปรต่างๆ 29.73 27.42 15.00 16.67 

ค่าดัชนีความเชื่อมัน่รวม (BSI รวม) 37.32 38.71 31.41 49.87 
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4.4  ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/56 (Q1/56)  2/56(Q2/56) และปัญหาใน
การด าเนินธุรกิจในไตรมาสที่ 3/56 (Q3/56) 

   จากการส ารวจพบว่า ในไตรมาสที่ 1 นั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักไม่ให้รายละเอียดของปัญหาในการด าเนิน
กิจการ โดยลักษณะของผู้ประกอบการสว่นใหญ่จะไม่คอ่ยกล้าหรือไมค่่อยยอมแสดงความคิดเห็นนัก มีบางส่วนท่ีให้ข้อมูลด้าน
ปัญหาได้โดยส่วนใหญ่ก็จะมักพร่ าบ่นว่า เมื่อบอกปัญหาไปแล้ว ภาครัฐก็ไม่สามารถช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาได้ ภาครัฐ
ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ดังนั้นปัญหาที่ได้รับจากการส ารวจในไตรมาสที่ 1 จึงมาจากผู้ประกอบการส่วน
หนึ่งที่มีความเต็มใจในการสะท้อนภาพปัญหาให้กับผู้ส ารวจ  
   อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 นี้ผู้ประกอบการที่ให้ข้อมูลมีความคุ้นเคยกับคณะส ารวจมากขึ้นประกอบกับมี
ปัญหารุมเร้าในการท าธุรกิจค่อนข้างมาก จึงค่อนข้างเปิดใจเล่าถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ตนเองประสบอยู่ในรอบครึ่งปีที่ผ่าน
มาได้ค่อนข้างมากขึ้น 
  ทั้งนีส้ามารถประเมินปัญหาหลักของผู้ประกอบการที่ผ่านมาในแต่ละไตรมาส ดังนี ้
 
1) ในไตรมาสที่ 1, Q1/56 ผู้ประกอบการในย่านการค้ามีปัญหาที่ส าคัญอยู่ 3 เร่ืองด้วยกัน ประกอบด้วย 

(1) จ านวนลูกค้าทั่วไปในท้องถิ่นลดลง ท าให้รายได้ลดลง เนื่องจากภาพรวมของลูกค้าหลักของ SMEs ในย่านการค้า 
ซึ่งสัดส่วนของกลุ่มผู้ซื้อประมาณ 35% ยังมาจากผู้ซื้อท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เป็นส าคัญ 

(2) จ านวนนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติลดน้อยลง ท าให้รายได้ลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่ส่วน
ใหญ่มีสัดส่วนตลาดหลัก ที่มาจากกลุ่มลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยว มีสัดส่วนรวมกันมากถึงประมาณ 47% (โดยเป็น
สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 25% นักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 22%) ที่เหลือสัดส่วนประมาณ 18% 
เป็นลูกค้าตลาดส่งออก ดังนั้นหากจ านวนนักท่องเที่ยวลดลงหรือได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ย่อมท าให้เป็น
ปัญหาในล าดับต้นๆของผู้ประกอบการ 

(3) ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่าพ้ืนท่ี ภาษีต่างๆ ค่าโสหุ้ย เป็นต้น 
 

2) ในไตรมาสที่ 2, Q2/56  ผู้ประกอบการในย่านการค้า มีปัญหาหลักที่ส าคัญอยู่ 3 เร่ือง ประกอบด้วย 
(1) ขายของได้น้อยลง ก าไรลดลง เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน ก าลังซื้อของลูกค้าน้อยลง จ านวนลูกค้า

ลดลง 
(2) ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ค่าวัตถุดิบแพงขึ้น ต้นทุนสินค้าที่น ามาขายปรับตัวสูงขึ้น 
(3) ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น เช่นค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าแรง 
 
 

3) ในไตรมาสที่ 3, Q3/56  ผู้ประกอบการในย่านการค้า มีปัญหาหลักที่ส าคัญอยู่ 3 เร่ือง ประกอบด้วย 
(1) ก าลังซื้อของลูกค้าน้อยลง คนซื้อของน้อยลง ท าให้ขายของได้น้อยลง 
(2) ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ค่าวัตถุดิบแพงขึ้น ต้นทุนสินค้าที่น ามาขายปรับตัวสูงขึ้น 
(3) นักท่องเที่ยวน้อยลงในช่วงฤดูฝน ท าให้ขายสินค้าได้น้อยลง 

 
 โดยรายละเอียดของประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย  
ที่ส ารวจได้ในแต่ละไตรมาสแสดงในตารางที่ 4-15, 4-16 และ 4-17 ดังนี ้
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ตารางที่ 4-15 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม ่ในไตรมาสที่ 1/56 

ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ จ านวน สัดส่วน (%) 
1) จ านวนลูกค้าท่ัวไปลดลง ท าให้รายไดล้ดลง 58 37.42 
2) จ านวนนักท่องเที่ยวน้อยลง รายได้ลดลง 20 12.90 
3) ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่าพ้ืนท่ี ภาษีต่างๆ 

ค่าโสหุย้ 
19 12.26 

4) ภาวะเศรษฐกิจไม่ด ีเช่น เงินบาทแข็งค่า ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นขึ้น ก าลังซื้อ
ลดลง ท าใหส้ินค้าขายยากขึ้น 

15 9.68 

5) ต้นทุนการผลิต หรือต้นทุนสินค้า สูงขึ้น 12 7.74 
6) มีคู่แข่งขันในตลาดเพิม่ขึ้น 12 7.74 
7) ต้นทุนค่าแรงเพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงานท้องถิ่น และแรงงานต่างด้าวราคาสูงขึ้น 

แรงงานฝีมือหายากข้ึน 10 6.45 
8) อื่นๆ เช่น ที่จอดรถไมเ่พียงพอ ท าให้มีคนมาซื้อสินค้าน้อย นโยบายการจัด

ระเบียบร้านค้าของเทศบาลไม่ชัดเจน เช่น การไล่ทีไ่ม่ให้ขายสินค้า เงินทุนท่ีใช้ใน
การด าเนินกิจการมีน้อย การขยายสินค้าไปยังแหล่งอื่นๆ ยากข้ึน เป็นต้น 

9 5.81 

รวม 155 100.00 
หมายเหตุ : เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหา สามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเด็นต่อราย 
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ตารางที่ 4-16 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 2/56 

ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ จ านวน สัดส่วน (%) 
1) ขายของได้น้อยลง ก าไรลดลง เนือ่งจาก ภาวะเศรษฐกิจท่ีค่าครองชีพสูงข้ึน ก าลังซื้อของ

ลูกค้าน้อยลง จ านวนลูกค้าทั่วไปลดลง 
163 44.66% 

2) ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิม่ขึ้น ค่าวัตถุดิบแพงขึ้น ต้นทุนสินค้าที่น ามาขายปรับตัวสูงขึ้น 82 22.47% 
3) ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น เช่นค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าแรง 29 7.95% 
4) นักท่องเที่ยวน้อยลงในช่วงฤดูฝน สินค้าขายได้น้อย 20 5.48% 
5) คู่แข่งขันมีมาก มีการตดัราคาสินคา้กัน เพื่อแย่งลูกค้า 17 4.66% 
6) กลุ่มผลผลิตการเกษตรได้รับความเสียหายในหน้าฝน ราคาสูงและขาดตลาด 13 3.56% 
7) มีการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ท าให้ขายของได้น้อยลง 8 2.19% 
8) ค่าเงินบาทแข็งค่าท าให้ขายสินค้ากับต่างชาติได้น้อยลง 6 1.64% 
9) ค่าเช่าร้านค้าราคาสูง 3 0.82% 
10) การเมืองไม่นิ่ง ท าให้เศรษฐกิจไมด่ี 3 0.82% 
11) ขาดสภาพคล่อง 2 0.55% 
12) เทศบาลจะไล่ที่ไม่ให้ขายทั้งที่ขายสินค้ามามากกว่า 10 ปี 2 0.55% 
13) มีถนนคนเดิน มาแย่งลูกค้า 2 0.55% 
14) ตลาดวโรรส ไม่มีที่จอดรถส าหรับลูกค้า 2 0.55% 
15) ยอดขายลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเปดิเทอม 2 0.55% 
16) แรงงานฝีมือขาดแคลน 2 0.55% 
17) อื่นๆ เช่น จราจรหนาแน่น มีความไมเ่ป็นระเบียบ มีขยะมาก ฯลฯ 9 2.47% 
รวม 365 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหา สามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเด็นต่อราย 
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ตารางที่ 4-17 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 3/56 

ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ จ านวน สัดส่วน (%) 
1) ก าลังซื้อของลูกค้าน้อยลง คนซื้อของน้อยลง ท าให้ขายของได้น้อยลง 203 68.58% 
2) ต้นทุนการผลติสินค้าเพิ่มขึ้น คา่วัตถุดิบแพงขึ้น ต้นทุนสินค้าที่น ามาขายปรับตัวสูงขึ้น 28 9.46% 
3) นักท่องเที่ยวน้อยลงในช่วงฤดูฝน ท าให้ขายสินค้าได้น้อยลง 24 8.11% 
4) ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น  13 4.39% 
5) คู่แข่งขันมีมาก มีการตัดราคาสนิค้ากัน เพื่อแย่งลูกค้า 9 3.04% 
6) ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการท าธุรกิจ 5 1.69% 
7) ตลาดวโรรส ไมม่ีที่จอดรถส าหรับลูกค้า 3 1.01% 
8) ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง ของแพง 2 0.68% 
9) ขาดแคลนแรงงานมีฝมีือ 2 0.68% 
10) ค่าเงินบาทแข็งค่า ท าให้ขายสินค้ากับต่างชาติได้น้อยลง 1 0.34% 
11) การขนสินค้าล่าช้าในหน้าฝน 1 0.34% 
12) การเมืองไม่สงบ คนไม่มาเที่ยว 1 0.34% 
13) ขาดแคลนวัตถุดิบ 1 0.34% 
14) ไม่มั่นใจในนโยบายของเทศบาลในการจดัการพื้นที่ขายของ 1 0.34% 
15) ไม่มีงานเทศกาล ท าให้ขายสนิค้าได้น้อยลง 1 0.34% 
16) สินค้าบางอย่างขาดตลาด 1 0.34% 
รวม 296 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ประกอบการทีร่ะบุปัญหา สามารถตอบได้มากกว่า 1 ประเด็นต่อราย 
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 4.5 วิธีการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/56 (Q1/56)  2/56 (Q2/56) และ    
        วิธีการแก้ไขปัญหาในไตรมาสที่ 3/56 (Q3/56) 

 ในไตรมาสที่ 1/56 จากผู้ประกอบการที่ได้สะท้อนปัญหาและส่วนใหญ่มักมีทัศนคติว่า ไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาได้
อย่างไร เพราะปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้จากตัวผู้ประกอบการเอง ด้านการแก้ไขปัญหาของ SMEs มีส่วนน้อยเท่านั้นที่
สามารถหรือยินยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยวิธีการแก้ไขปัญหาในไตรมาสที่ 1/56 ที่ส าคัญที่สุดมี
เพียง 2 ประเด็น คือ 

1) จัดโปรโมชั่น ลดราคาสินค้า เพื่อให้สามารถมีเงินมาหมุนเวียนในกิจการ 
2) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่างๆ เช่น ลดค่าใช้จ่ายด้านโสหุ้ยต่างๆ 

 ส่วนในไตรมาสที่ 2/56 ผู้ประกอบการมีการเปิดใจและได้สะท้อนปัญหามากขึ้นและส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติว่า
แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้จากตัวผู้ประกอบการเอง ด้านการแก้ไขปัญหาของ SMEs ในไตรมาสที่ 
2/56 ยังมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกับในไตรมาสที่ 1/56 ที่ส าคัญที่สุดมี 4 ประเด็น คือ 

1) คิดว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้ ยอมรับสภาพเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดี  
2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ขาดทุน 
3) ประคองตัวเอาไว้ก่อน รอให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นในช่วงปลายปี 
4) จัด Promotion ลดราคาสินค้า เพื่อให้มีเงินหมุนในกิจการ 

 ส่วนในไตรมาสที่ 3/56 ผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหามากขึ้นและส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติว่าแก้ปัญหาไม่ได้ เพราะ
ปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมได้จากตัวผู้ประกอบการเอง ด้านการแก้ไขปัญหาของ  SMEs ในไตรมาสที่ 3/56 ยังมีแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกับในไตรมาสที่ 2/56 ที่ส าคัญที่สุดมี 4 ประเด็น คือ 

1) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านโสหุ้ยต่างๆ 
2) จัดโปรโมชั่น ลดราคาสินค้า เพื่อให้สามารถมีเงินมาหมุนเวียนในกิจการ 
3) รอฤดูการท่องเที่ยวรอบใหม่ หรือติดต่อกับบริษัททัวร์ให้พานักท่องเที่ยวมาซื้อของที่ร้าน 
4) หาช่องทางการขายเพิ่ม 

 
โดยรายละเอียดของของประเด็นการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการในแต่ละไตรมาส แสดงในตารางที่ 4-18, 4-19 และ 

4-20 ดังนี ้
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ตารางที่ 4-18 วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม ่ในไตรมาสที่ 1/56 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในไตรมาสที่ 1/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 
1) จัดโปรโมช่ัน ลดราคาสินค้า เพื่อให้สามารถมีเงินมาหมุนเวียนในกิจการ 13 24.53% 

2) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านโสหุ้ยต่างๆ 11 20.75% 

3) ผลิตสินค้าแบบใหม่ๆ หรือหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาขายเพิ่มเติม หรือหาธุรกิจใหม่ๆเสริม เพื่อหาตลาด
เพิ่ม 

8 15.09% 

4) หาช่องทางการขายเพิ่ม เช่น ออกร้านตามตลาดนัด หาลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่ม หรือเน้นหาลูกค้าประจ า  7 13.21% 

5) รอฤดูการท่องเที่ยวรอบใหม ่หรือติดต่อกับบริษัททัวร์ให้พานักท่องเที่ยวมาซื้อของที่ร้าน 4 7.55% 

6) ลดการจ้างแรงงาน เช่น ลดจ้างแรงงาน โดยเจ้าของมาด าเนินการเอง หรือข้ึนเงินเดือนลูกจ้างแตไ่ม่
รับคนเพิ่ม หรือจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคนท้องถิ่น 

4 7.55% 

7) หาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อการหมุนเวียน หรือเพื่อหาตลาดใหม ่ 2 3.77% 

8) อื่นๆ  4 7.55% 

รวม 53 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหาและระบุวิธีการแก้ไขปัญหาของตน 
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ตารางที่ 4-19 วิธีการแก้ไขปญัหาในระยะสั้นของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม ่ในไตรมาสที่ 2/56 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในไตรมาสที่ 2/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 

1) แก้ไขปัญหาไมไ่ด้ ยอมรับสภาพเพราะเศรษฐกิจไม่ด ี 65 27.31% 

2) ประหยดัค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ขาดทุน 39 16.39% 

3) ประคองตัวเอาไว้ก่อน รอให้เศรษฐกิจกลับมาดีในปลายป ี 30 12.61% 

4) จัด Promotion ลดราคาสินค้า เพื่อให้มีเงินหมุนในกิจการ 26 10.92% 

5) ปรับเปลีย่นสินคา้ เช่น ปรับเปลี่ยนประเภทสินค้าท่ีน ามาขาย หาแหล่งสินค้าหลากหลาย ต่อรอง
ราคากับ supplier เลือกสินค้าใหต้รงกับความต้องการของตลาด 

18 
7.56% 

6) ลดจ านวนการสต๊อคสินค้าลง สั่งให้น้อยลงเท่าที่จะพอขายได ้ 16 6.72% 

7) ปรับวิธีการท าตลาด เช่น Outsource การผลิตสินค้า ขายแบบสะสมยอดซื้อ หาสินค้าใหม่ๆ มา
ขายตามลูกค้าสั่ง รับสั่งท าเฉพาะตาม order ของลูกค้า หาฐานลูกค้าใหม่ๆมาเสริม 

11 
4.62% 

8) ปรับขึ้นราคาสินค้า ตามต้นทุนท่ีสงูขึ้น โดยอธิบายกับผู้ซื้อ 6 2.52% 

9) ปรับรูปแบบการขาย เช่น ขายทั้งแบบส่งและปลีก เชิญชวนลูกค้าพูดจาโน้มน้าว เรียกลูกค้าท่ี
เดินผ่านร้านมากขึ้น บริการให้ดีขึน้ 

6 
2.52% 

10) หาธุรกิจอื่นมาเสรมิ ท าไปก่อน 4 1.68% 

11) รักษาฐานลูกค้าประจ าไว ้ 3 1.26% 

12) หาช่องทางการขายเพิ่ม เช่น ออกบูธตามต่างจังหวัดเพื่อหาลูกค้าใหม่ 3 1.26% 

13) รอปิดกิจการ 2 0.84% 

14) ลดจ านวนพนักงาน 2 0.84% 

15) อื่นๆ เช่น ยอมกู้เงินเสียดอกเบี้ยสงู ขยายเวลาขายสินค้า เปดิร้านใหเ้ร็วข้ึน ยอมขาดทุนเพื่อ
รักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ ยา้ยท าเลขายของให้ดีขึ้น/ใกล้ตลาดมากข้ึน เป็นต้น 

7 
 

 

2.94% 
 

 

รวม 238 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหาและระบุวิธีการแก้ไขปัญหาของตน 
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ตารางที่ 4-20 วิธีการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย จังหวัด
เชียงใหม ่ในไตรมาสที่ 3/56 

แนวทางการแก้ไขปัญหาในไตรมาสที่ 3/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 

1) ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกจิต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านโสหุย้ต่างๆ 79 28.94% 

2) จัดโปรโมชั่น ลดราคาสินคา้ เพื่อให้สามารถมีเงินมาหมุนเวียนในกิจการ 71 26.01% 

3) รอฤดูการท่องเที่ยวรอบใหม่ หรือติดต่อกับบริษัททัวร์ให้พานักท่องเที่ยวมา  
    ซื้อของที่ร้าน 

49 17.95% 

4) หาช่องทางการขายเพิ่ม  21 7.69% 

5) ผลิตสินค้าแบบใหม่ๆ  หรือหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  มาขายเพิ่มเติม หรอืหาธุรกิจใหม่ๆเสริม  18 6.59% 

6) ลดทุนในการด าเนินธรุกิจ ท ากิจการให้น้อยลง 18 6.59% 

7) หาแหล่งเงินทุนเพิ่ม 4 1.47% 

8) ปรับราคาสินคา้เพิ่มขึ้น 3 1.10% 

9) อื่นๆ เช่น เลิกกิจการช่ัวคราว  ลดการจ้างแรงงาน  ปรับปรุงการบริการ  
    ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการ เจรจากับเจ้าของอาคารในเรื่องการลดค่าเช่า  
    เป็นต้น  

10 3.66% 

รวม 273 100.00 
หมายเหตุ เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหาและระบุวิธีการแก้ไขปัญหาของตน 
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4.6 ความต้องการการช่วยเหลือในระยะสั้นจากภาครัฐ 
 ในไตรมาสที่ 1/56 ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ที่ส าคัญมีเพียง 3 ประเด็น 
คือ 

1) จัดงานส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีคนมาเที่ยวเชียงใหม่
อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากภาพรวมของสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าของ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ถึงประมาณร้อยละ 
47 มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยต่างถิ่นและชาวต่างชาติ 

2) สนับสนุนเรื่องเงินทุนในการประกอบการ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หรือกู้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ลด
ขั้นตอนการขอกู้เงินของ SME 

3) ลดราคาน้ ามัน 

 ส่วนในไตรมาสที่ 2/56 ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ยังคล้ายคลึงกับ
ประเด็นในไตรมาสที่ 1 บ้างในประเด็นด้านต้องการให้มีการส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดปี ส่วนประเด็นอื่นๆที่
ส าคัญมีดังนี ้

1) โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีคนมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งชาวไทยต่างถิ่นและชาวต่างชาติ 

2) กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีก าลังซื้อท่ีดีขึ้น จะได้ขายของได้ดีขึ้น 
3) ควบคุมต้นทุนผันแปรต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแก็ส ค่าน้ ามัน 
4) ให้การเมืองมั่นคง คนจะได้มาเที่ยวเชียงใหม่และจะท าให้ขายของได้ดียิ่งข้ึน 
5) ควบคุมต้นทุนสินค้าไม่ให้สูงเกินไป 

 ส่วนในไตรมาสที่ 3/56 ความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ยังคล้ายคลึงกับ
ประเด็นในไตรมาสที่ 2 บ้างในประเด็นด้านต้องการให้มีการส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดปี ส่วนประเด็นอื่นๆที่
ส าคัญมีดังนี ้

1) กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย 
2) ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงสินค้า 
3) ควบคุมต้นทุนและราคาสินค้า  
4) สนับสนุนแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ า 
5) ท าให้การเมืองสงบ 

โดยรายละเอียดของประเด็นความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐในแต่ละไตรมาส แสดงในตารางที่  

4-21, 4-22 และ 4-23 ดังนี ้
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ตารางที่ 4-21 ข้อเสนอแนะที่ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ต้องการใหภ้าครัฐแก้ไขปัญหา และส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการในระยะสัน้ ในไตรมาสที่ 1/56 

ประเด็นข้อเสนอแนะในไตรมาสที่ 1/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 
1) จัดงานส่งเสริมการขาย ส่งเสรมิการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีคนมา

ท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างสม่ าเสมอ ในทุกฤดูกาล 
68 56.67% 

2) สนับสนุนเรื่องเงินทุนในการประกอบการ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า หรอืกู้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน ลดขั้นตอนการขอกู้เงินของ SME 

16 13.33% 

3) ลดราคาน้ ามัน  12 10.00% 

4) ช่วยปรับลดต้นทุน เช่น ค่าแรง ค่าขนส่ง ภาษี ค่าเช่าร้าน 9 7.50% 

5) ให้เหตุการณ์ทางการเมืองสงบ 4 3.33% 

6) จัดระเบียบให้รา้นค้าเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน ตรวจสอบคุณภาพร้านค้าให้มีมาตรฐาน 4 3.33% 

7) เพิ่มที่จอดรถส าหรับลูกค้าในย่านการค้า 2 1.67% 

8) กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็ง เงินเฟ้อ 2 1.67% 

9) ปราบปรามการเรียกรับสินบนจากเจ้าพนักงานของรัฐ 1 0.83% 

10) การให้ผลักดันสินค้า OTOP สู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 1 0.83% 

11) จัดหาที่จอดรถเพิ่มเติม 1 0.83% 

รวม 120 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหา และเสนอแนะความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐ 
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ตารางที่ 4-22 ข้อเสนอแนะที่ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหา  และส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการในระยะสั้น ในไตรมาสที่ 2/56 

ประเด็นข้อเสนอแนะในไตรมาสที่ 2/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 

1) โฆษณา ประชาสมัพันธ์ การท่องเที่ยวเชียงใหม่ 68 25.47% 

2) กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีก าลังซื้อท่ีดีขึ้น 47 17.60% 

3) คิดว่ารัฐไม่ได้ช่วยอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมาภาครัฐก็ยังไมเ่คยช่วยอะไรที่ชัดเจน  34 12.73% 

4) ควบคุมต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแก็ส ค่าน้ ามัน ฯลฯ 22 8.24% 

5) ให้การเมืองมั่นคง คนจะไดม้าเที่ยวเชียงใหม่และจะท าให้ขายของไดด้ียิ่งขึ้น 15 5.62% 

6) ควบคุมต้นทุนสินคา้ไม่ใหสู้งเกินไป 13 4.87% 

7) สนับสนุนเงินทุน ลดดอกเบีย้ ลดภาษี 10 3.75% 

8) จัดงานระดับชาต ิส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเชยีงใหม่ 8 3.00% 

9) ควบคุมราคาวตัถุดิบไม่ให้ราคาสูงจนเกินไป 8 3.00% 

10) ดูแลค่าเงินบาทอย่าให้แข็งค่ามากเกินไป 6 2.25% 

11) มีนโยบายการแก้ไขปญัหาแกผู่้ประกอบการ SMEs ที่ชัดเจน 5 1.87% 

12) ภาครัฐช่วยไม่ได้เพราะย่านไนท์บาร์ซ่าเป็นของเอกชน 5 1.87% 

13) ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง 4 1.50% 

14) จัดระเบียบตลาดในเชียงใหม่ เช่น มีต่างด้าวเข้ามาค้าขายมากขึ้น 4 1.50% 

15) สนับสนุนสินค้าพ้ืนเมือง 2 0.75% 

16) ให้สรรพากรประเมินเสียภาษีตามความเป็นจริง 2 0.75% 

17) ควบคุมค่าเช่าท่ีแพงเกินไป 2 0.75% 

18) จัดให้มีสถานท่ีขายสินค้าเพิ่ม (ถนนคนเดิน) 2 0.75% 

19) อื่นๆ ซึ่งมีความหลากหลายมาก เช่น ให้เทศบาลเมืองหาที่ขายของให้ใหม่ หาที่จอดรถเพิม่ ดูแล
นักท่องเที่ยว ฯลฯ 

10 
3.75% 

รวม 267 100.00 

หมายเหต ุ: เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหา และเสนอแนะความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐ 
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ตารางที่ 4-23 ข้อเสนอแนะที่ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหา  และส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการในระยะสั้น ในไตรมาสที่ 3/56 

ประเด็นข้อเสนอแนะในไตรมาสที่ 3/56 
จ านวน สัดส่วน 

(%) 

1) กระตุ้นเศรษฐกิจ 88 36.97% 

2) ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น การประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงสินค้า 78 32.77% 

3) ควบคุมต้นทุนและราคาสินค้า  20 8.40% 

4) สนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 14 5.88% 

5) ท าให้การเมืองสงบ คนจะได้มาทอ่งเที่ยวเชียงใหม ่ 11 4.62% 

6) ปราบการคอรัปชั่นของภาครัฐ 7 2.94% 

7) ลดค่าครองชีพของประชาชนลง 6 2.52% 

8) ลดค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า 3 1.26% 

9) ลดภาษีการคา้ 3 1.26% 

10) ส่งเสริมการใช้สินค้าไทย  2 0.84% 

11) สร้างความเชื่อมันกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2 0.84% 

12) อื่นๆ เช่น ควบคุมไม่ให้ชาวต่างด้าวเข้ามาค้าขายในตลาด เพิ่มทีจ่อดรถ   
     ส่งเสริมสินค้า OTOP  

4 1.68% 

รวม 238 100.00 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ประกอบการที่ระบุปัญหา และเสนอแนะความต้องการการช่วยเหลือจากรัฐ 
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ภาคผนวก ก 
ค่าสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 

และสมการพยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร  
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ตารางท่ี  ก-1 ค่าสถิติของระดับความส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ    

 ตัวแปร Median Mode 
ความถ่ี
Min 

ความถ่ี
Max 

สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 9 10 8 142 

ร้อยละของก าไรสุทธิท่ีได้จากการขายต่อเดือน 9 10 1 109 

มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ 8 10 3 109 

ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน 8 10 2 85 

ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้าในการท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 8 10 2 86 

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ 8 10 3 98 

ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 8 10 8 92 

ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร 8 10 6 90 

จ านวนวันท่ีสามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน 8 10 3 64 

ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่ละเดือน 7 5 3 57 

จ านวนช่ัวโมงท่ีสามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแต่ละวัน 7 5 2 43 

จ านวนท่ีจอดรถท่ีจัดให้ส าหรับลูกค้า 7 10 17 58 

จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 7 10 17 52 

ร้อยละยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง 6.5 5 23 38 

ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 5 5 21 28 

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 5 5 21 31 

จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร 5 5 13 24 

ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 5 5 23 22 

อายุของเจ้าของกิจการ 5 5 29 39 

ค่าขนส่งต่อเดือน 5 5 24 22 

จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้าจตุจักร 5 5 30 19 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 5 1 72 40 

ค่าจ้างแรงงานรายวัน 5 5 59 18 

ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 5 1 64 20 

ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 3.5 1 95 20 

อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 3 1 98 20 

 หมายเหตุ : ทุกตัวแปรค่า Min=1, Max = 10 ยกเว้น มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ มีค่า Min = 3 
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ตารางท่ี ก-2 ค่าสถิติท่ีส าคัญของสมการพยากรณ์ด้วย Linear Multiple Regression Analysis 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .232
a
 .054 .022 .95180 1.838 

a. Predictors: (Constant), X13, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.165 10 1.516 1.674 .086
a
 

Residual 265.437 293 .906   

Total 280.602 303    

a. Predictors: (Constant), X13, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 

b. Dependent Variable: Y 

 
 

                                                                                     Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients  

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.529 .193  13.093 .000 

F1 .085 .057 .086 1.488 .138 

F2 -.065 .055 -.067 -1.176 .240 

F3 -.102 .063 -.101 -1.619 .106 

F4 .050 .057 .052 .879 .380 

F5 -.122 .066 -.127 -1.840 .067 

F6 -.114 .057 -.121 -1.987 .048 

F7 -.042 .054 -.045 -.791 .430 

F8 .078 .056 .080 1.398 .163 

F9 .034 .055 .036 .619 .537 

X13 .060 .028 .164 2.129 .034 

a. Dependent Variable: Y 
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ตารางท่ี ก-3 ค่าสถิติท่ีส าคัญของสมการพยากรณ์ด้วย Binomial Logistic Regression Analysis 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 f1 .232 .138 2.841 1 .092 1.262 

f2 -.018 .132 .019 1 .890 .982 

f3 -.232 .153 2.302 1 .129 .793 

f4 -.199 .139 2.049 1 .152 .820 

f5 -.268 .160 2.805 1 .094 .765 

f6 -.279 .139 4.009 1 .045 .757 

f7 -.117 .127 .853 1 .356 .889 

f8 .285 .135 4.477 1 .034 1.330 

f9 -.036 .132 .075 1 .784 .964 

x13 .234 .070 11.289 1 .001 1.264 

Constant -.608 .453 1.806 1 .179 .544 

a. Variable(s) entered on step 1: f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, x13. 
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ตารางท่ี ก-4 ค่าสถิติท่ีส าคัญของสมการพยากรณ์ด้วย Multinomial Logistic Regression Analysis 

Parameter Estimates 

ly
a
 B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

2.00 Intercept 2.073 .826 6.294 1 .012  

f1 .042 .257 .027 1 .870 1.043 

f2 -.259 .262 .974 1 .324 .772 

f3 .095 .287 .110 1 .740 1.100 

f4 .468 .282 2.750 1 .097 1.597 

f5 .163 .299 .296 1 .586 1.177 

f6 .416 .258 2.595 1 .107 1.516 

f7 -.112 .230 .237 1 .626 .894 

f8 .569 .264 4.663 1 .031 1.767 

f9 .029 .261 .012 1 .911 1.029 

x13 -.120 .126 .902 1 .342 .887 

3.00 Intercept .944 .800 1.393 1 .238  

f1 .238 .242 .971 1 .325 1.269 

f2 -.167 .249 .451 1 .502 .846 

f3 -.148 .266 .310 1 .578 .863 

f4 .107 .265 .164 1 .686 1.113 

f5 -.180 .283 .403 1 .525 .835 

f6 .044 .239 .034 1 .853 1.045 

f7 -.175 .215 .665 1 .415 .839 

f8 .842 .248 11.479 1 .001 2.320 

f9 -.030 .248 .014 1 .904 .971 

x13 .173 .118 2.149 1 .143 1.189 
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ตารางท่ี ก-4 ค่าสถิติท่ีส าคัญของสมการพยากรณ์ด้วย Multinomial Logistic Regression Analysis (ต่อ) 

 

 
 

Parameter Estimates 

ly
a
 B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

4.00 Intercept .527 .885 .355 1 .551  

f1 .164 .265 .384 1 .536 1.179 

f2 -.374 .267 1.966 1 .161 .688 

f3 -.178 .293 .368 1 .544 .837 

f4 .388 .287 1.821 1 .177 1.474 

f5 -.247 .313 .625 1 .429 .781 

f6 -.041 .262 .024 1 .877 .960 

f7 -.284 .240 1.410 1 .235 .752 

f8 .478 .267 3.200 1 .074 1.613 

f9 .003 .267 .000 1 .992 1.003 

x13 .092 .131 .489 1 .484 1.096 

5.00 Intercept -1.136 1.224 .861 1 .353  

f1 .495 .345 2.054 1 .152 1.640 

f2 -.362 .330 1.207 1 .272 .696 

f3 -.411 .373 1.214 1 .270 .663 

f4 .591 .362 2.670 1 .102 1.806 

f5 -.441 .409 1.163 1 .281 .644 

f6 -.341 .352 .937 1 .333 .711 

f7 .085 .310 .075 1 .784 1.089 

f8 .618 .331 3.476 1 .062 1.854 

f9 .349 .332 1.109 1 .292 1.418 

x13 .137 .177 .598 1 .439 1.147 

a. The reference category is: 1.00. 
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ภาคผนวก ข 
ค่าสถิติท่ีได้จากการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจและสมการพยากรณ์ 

ความอยู่รอดของธุรกิจของ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 
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ตารางท่ี  ข-1 ค่าสถิติของระดับความส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ    

ตัวแปร Median Mode 
ความถ่ี
Min 

ความถ่ี
Max 

ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจในย่านการค้า 8 10 1 73 

พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คนต่างถ่ิน   6 10 18 64 

จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน 6 5 25 18 

ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน 5 5 28 20 

มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 5 5 2 19 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 5 5 20 12 

 % ของก าไรสุทธิ ท่ีได้จากการขายต่อเดือน 5 5 6 9 

 สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 5 1 53 35 

ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี 5 5 39 15 

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 5 5 27 6 

จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้า 4 5 54 1 

ค่าขนส่งต่อเดือน 5 5 51 4 

จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี 5 5 55 4 

จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า 4 5 72 8 

จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้า 4 5 67 2 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 4 0 22 4 

% ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง 3 0 20 12 

% ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 3 0 24 5 

ค่าจ้างแรงงานรายวัน 2 1 91 6 

ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 2 1 95 4 

การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่านการค้าของภาครัฐ 2 1 89 7 

ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 2 1 101 2 

% ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 0.5 0 47 3 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร 0 0 11 1 

อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต 0 0 9 1 

 อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ 0 0 14 1 

 หมายเหตุ : ทุกตัวแปรค่า Min=1, Max =10 
       ค่า 0= ตัวแปรนั้นไม่มีความเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
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ตารางท่ี ข-2 ค่าสถิติท่ีส าคัญของสมการพยากรณ์ด้วย Linear Multiple Regression Analysis 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .466
a
 .217 .188 16.80428 

a. Predictors: (Constant), X9, F2, F4, F6, F5, F8, F9, F3, F1, F7, X7 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 23124.404 11 2102.219 7.445 .000
a
 

Residual 83585.583 296 282.384   

Total 106709.987 307    

a. Predictors: (Constant), X9, F2, F4, F6, F5, F8, F9, F3, F1, F7, X7 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients  

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.972 3.414  7.607 .000 

F1 4.281 1.171 .230 3.655 .000 

F2 3.250 .961 .174 3.382 .001 

F3 1.158 1.046 .062 1.107 .269 

F4 -.954 .983 -.051 -.970 .333 

F5 -.598 .964 -.032 -.620 .536 

F6 .794 .978 .043 .812 .418 

F7 5.941 1.227 .319 4.843 .000 

F8 3.494 1.186 .187 2.947 .003 

F9 -.277 1.006 -.015 -.275 .784 

X7 -.489 .518 -.067 -.944 .346 

X9 .146 .501 .022 .292 .770 

a. Dependent Variable: Y 
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ตารางท่ี ข-3 ค่าสถิติท่ีส าคัญของสมการพยากรณ์ด้วย Binomial Logistic Regression Analysis 
 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 F1 .036 .254 .020 1 .887 1.037 

F2 -.097 .173 .313 1 .576 .908 

F3 .138 .219 .398 1 .528 1.148 

F4 -.232 .213 1.184 1 .277 .793 

F5 -.315 .208 2.303 1 .129 .730 

F6 -.878 .246 12.692 1 .000 .416 

F7 .292 .263 1.227 1 .268 1.339 

F8 -.277 .258 1.161 1 .281 .758 

F9 -.065 .207 .098 1 .755 .937 

X7 .104 .114 .837 1 .360 1.109 

X9 -.137 .105 1.698 1 .193 .872 

Constant 2.550 .734 12.082 1 .001 12.812 

a. Variable(s) entered on step 1: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, X7, X9. 
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ตารางท่ี ข-4 ค่าสถิติท่ีส าคัญของสมการพยากรณ์ด้วย Multinomial Logistic Regression Analysis 

                                                                Parameter Estimates 
  

LY
a
 B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

2.00 Intercept 38.755 3313.835 .000 1 .991  

F1 25.452 1195.295 .000 1 .983 1.131E11 

F2 -38.546 1088.553 .001 1 .972 1.819E-17 

F3 39.557 1044.562 .001 1 .970 1.511E17 

F4 -16.061 797.956 .000 1 .984 1.059E-7 

F5 -65.014 1151.008 .003 1 .955 5.820E-29 

F6 -.789 471.147 .000 1 .999 .454 

F7 15.237 1108.372 .000 1 .989 4143655.793 

F8 -18.200 620.416 .001 1 .977 1.247E-8 

F9 -.183 760.056 .000 1 1.000 .833 

X7 28.238 .159 31513.840 1 .000 1.835E12 

X9 18.703 .150 15617.331 1 .000 1.326E8 

3.00 Intercept 41.124 3313.835 .000 1 .990  

F1 25.469 1195.295 .000 1 .983 1.151E11 

F2 -38.690 1088.553 .001 1 .972 1.574E-17 

F3 39.616 1044.562 .001 1 .970 1.603E17 

F4 -16.238 797.956 .000 1 .984 8.874E-8 

F5 -65.305 1151.008 .003 1 .955 4.348E-29 

F6 -1.612 471.147 .000 1 .997 .199 

F7 15.570 1108.372 .000 1 .989 5780942.414 

F8 -18.350 620.416 .001 1 .976 1.073E-8 

F9 -.316 760.056 .000 1 1.000 .729 

X7 28.302 .121 55024.291 1 .000 1.957E12 

X9 18.561 .117 25215.953 1 .000 1.151E8 
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LY
a
 B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 

4.00 Intercept 40.029 3313.835 .000 1 .990  

F1 25.544 1195.295 .000 1 .983 1.241E11 

F2 -38.569 1088.553 .001 1 .972 1.777E-17 

F3 39.831 1044.562 .001 1 .970 1.988E17 

F4 -16.395 797.956 .000 1 .984 7.580E-8 

F5 -65.148 1151.008 .003 1 .955 5.089E-29 

F6 -1.756 471.147 .000 1 .997 .173 

F7 15.521 1108.372 .000 1 .989 5501597.733 

F8 -18.525 620.416 .001 1 .976 9.006E-9 

F9 -.125 760.056 .000 1 1.000 .882 

X7 28.334 .130 47209.403 1 .000 2.019E12 

X9 18.541 .126 21561.544 1 .000 1.128E8 

5.00 Intercept 37.935 3313.835 .000 1 .991  

F1 25.500 1195.295 .000 1 .983 1.187E11 

F2 -38.470 1088.553 .001 1 .972 1.962E-17 

F3 39.707 1044.562 .001 1 .970 1.757E17 

F4 -16.555 797.956 .000 1 .983 6.462E-8 

F5 -65.586 1151.008 .003 1 .955 3.285E-29 

F6 -1.656 471.147 .000 1 .997 .191 

F7 15.180 1108.372 .000 1 .989 3915079.048 

F8 -18.850 620.416 .001 1 .976 6.512E-9 

F9 -.217 760.056 .000 1 1.000 .805 

X7 28.472 .000 .000 1 .997 2.318E12 

X9 18.581 .000 .000 1 .983 1.174E8 

a. The reference category is: 1.00. 
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แบบสอบถาม  

สถานภาพในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล………………………………………………………ต ำแหน่ง………………………………………………………(กรุณำแนบนำมบัตร) 
ช่ือร้ำนค้ำ/ องค์กร……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

ประเภทสินค้ำหลักท่ีขำย………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ต ำแหน่งท่ีตั้งกิจกำร……………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ ท่ีใช้ในกำรติดต่อ……………………………………………… 

 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร 

 

ประเด็นที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของท่าน 

เช่น 

    ความมากน้อยในการส่งผล ต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจของ
ท่าน ในย่านจตุจักร 

1 
น้อยสุด 

2 3 4 5 
ปานกลาง 

6 7 8 9 10 
มากสุด 

1. ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้า ในการ

ท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 

          

2. อายุของเจ้าของกิจการ           

3. มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ           

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร           

5. อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต           

6. % ของก าไรสุทธิ ที่ได้จากการขายต่อเดือน           

7. % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่

ละเดือน 

          

8. % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภท

นักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน 

          

9. % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่ง           

10. % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก           

11. จ านวนวัน ที่สามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน           

12. จ านวนชั่วโมงที่สามารถเปิดท าการค้าขายได้ใน
แต่ละวัน 

          

13. จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน           

14. จ านวนที่จอดรถที่จัดให้ส าหรับลูกค้า           
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ประเด็นที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของท่าน 

เช่น 

    ความมากน้อยในการส่งผล ต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจ
ของท่าน ในย่านจตุจักร 

1 
น้อยสุด 

2 3 4 5 
ปานกลาง 

6 7 8 9 10 
มากสุด 

15. จ านวนห้องน้ าที่ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการใน

ย่านการค้าจตุจักร 

          

16. จ านวนร้านอาหารที่ให้บริการแก่ลูกค้าในย่าน

การค้าจตุจักร 

          

17. ค่าจ้างแรงงานรายวัน           

18. ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน           

19. ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน           

20. ค่าไฟฟ้าต่อเดือน           

21. ค่าขนส่งต่อเดือน           

22. ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเก็บขยะ 

หรืออ่ืนๆ 

          

23. ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร           

24. ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนที่           

25. การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักร

ของภาครัฐ 

          

26. สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง           

27. อ่ืนๆ...............................................           

28. อ่ืนๆ...............................................           
29. อ่ืนๆ...............................................           

30. อ่ืนๆ...............................................           

ปัญหาหลักที่อยากให้ภาครัฐช่วยแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ในการท าธุรกิจในย่านจตุจักร คือ……………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนท่ี 2 ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร 

1) กรุณาให้ความคิดเห็นด้านความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสปัจจุบัน และคาดการณ์ไตรมาสต่อไป 
(กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเลือก) 

ประเด็น 

ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 

ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจไตรมาส
ปัจจุบันเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

การคาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า  

เพ่ิมขึ้น  เท่าเดิม ลดลง  เพ่ิมขึ้น  เท่าเดิม ลดลง 

1. ต้นทุนสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย       

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 

      

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน       

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ       

5. ยอดขาย       

6. อัตราก าไร       

7. ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า       

8. การแข่งขันกับรายอ่ืนๆในตลาด       

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้าในกลุ่มของท่าน       

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม       

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ       

12. ภาวะการเมืองของประเทศ       

13. สรุปภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ
ของท่าน 
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2) ท่านช่วยประเมินว่า สถานะภาพในการด าเนินกิจการของท่าน ณ. ปัจจุบัน มีระดับการอยู่รอด ในข้อใด ต่อไปน้ี 
(  ) อยู่รอดได้แบบม่ันคงดี หรือ แข็งแรงดี (มีก าไรสุทธิมากกว่า 15% ขึ้นไป หรือ =………………………%) 
(  ) อยู่รอดได้แบบปกติ หรือพออยู่ตัว (มีก าไรสุทธิประมาณ 11-15% หรือ =………………………% ) 
(  ) พออยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน (มีก าไรสุทธิประมาณ 8-10% หรือ =………………………%) 
(  ) ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (มีก าไรสุทธิประมาณ 5-7% หรือ =………………………%) 
(  ) แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (มีก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5% หรือ =………………………%) 
 

3) ปัญหา อุปสรรค หลักๆ ในการด าเนนนนกนกการออท่าาน ใน า่งท 3 เนดือน่ี่ผาานมานี้ คือ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) งนธีการแก้ไอปัญหาออทกนกการ่าานใน า่งท 3 เนดือน ่ ี่ผาานมานี้ คือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) อ้อเนสนอแนะ่ี่ต้อทการใหภ้าครัฐแก้ไอปญัหา และสาทเนสรนมสนบัสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในยาานการค้ากตุกักร ในระยะสั้น คือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม 
สถานภาพในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย 

 
ช่ือผู้ให้ข้อมูล………………………………………………………   ต ำแหน่ง……………………………………………………… 
ช่ือร้ำนค้ำ/ องค์กร……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

ประเภทสินค้ำหลักท่ีขำย………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ต ำแหน่งท่ีตั้งกิจกำร……………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ ท่ีใช้ในกำรติดต่อ……………………………………………… 

 
ส่วนท่ี 1: ปัจจัยท่ีมีผลต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้ารอบตลาดวโรรสและ

ตลาดต้นล าไย จังหวัด เชียงใหม่ (กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ในช่องที่ท่านเลือก)  
 

ประเด็นท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของท่าน 

เช่น 

    คะแนนความมากน้อย ในการส่งผลต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจของท่าน  
 

1 
น้อยสุด 

2 3 4      5 
ปานกลาง 

6 7 8 9 10 
มากสุด 

1) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธุรกิจใน
ย่านการค้า 

          

2) พ้ืนเพของเจ้าของกิจการ เช่น คนในท้องถ่ิน คน
ต่างถ่ิน   

          

3) มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ           
ปัจจุบัน ท่านใช้แหล่งเงินทุนในการด าเนินกิจการจากท่ีไหนบ้าง (  ) เงินทุนส่วนตัว (  ) กู้ธนาคารบางส่วน (  ) จากบัตรเครดิต (  ) กู้นอกระบบ 

4) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร           
5) อัตราดอกเบ้ียของบัตรเครดิต           
6) อัตราดอกเบ้ียของเงินกู้เงินนอกระบบ           
7) % ของก าไรสุทธิ ท่ีได้จากการขายต่อเดือน           
ปัจจุบัน ลูกค้าของท่าน เป็นกลุ่มไหนบ้าง  (  ) ลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ (  ) ลูกค้าชาวไทยขาจรประเภทนักท่องเท่ียว 
                  (  ) ลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเท่ียว (  ) ลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียง (  ) ลูกค้ากลุ่มส่งออก
ต่างประเทศ 
8) % ยอดขายปลีก จากลูกค้ารายย่อยท้องถ่ินใน

จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละเดือน 
          

9) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรประเภท
นักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

          

10) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภท
นักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน 

          

11) % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่งในท้องถ่ิน
และจังหวัดใกล้เคียง 

          

12) % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก           
13) จ านวนผู้ค้าท่ีขายสินค้าประเภทเดียวกัน           
14) ค่าจ้างแรงงานรายวัน           
15) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน           
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16) ค่าเช่าแผงค้าหรือร้านค้าต่อเดือน           
17) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน           
18) ค่าขนส่งต่อเดือน           
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ประเด็นท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของท่าน 

เช่น 

    คะแนนความมากน้อย ในการส่งผลต่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจของท่าน  
 

1 
น้อยสุด 

2 3 4      5 
ปานกลาง 

6 7 8 9 10 
มากสุด 

19) ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ           
20) จ านวนท่ีจอดรถในย่านการค้าส าหรับลูกค้า           
21) จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่าน

การค้า 
          

22) จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่าน
การค้า 

          

23) จ านวนวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดยาวประจ าปี           
24)  ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี           
25)  การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวย่าน

การค้าของภาครัฐ 
          

26)  สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง           
27) อ่ืนๆ           
28) อ่ืนๆ           
29) อ่ืนๆ           
30) อ่ืนๆ           
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ส่วนท่ี 2 ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาสปัจจุบัน และคาดการณ์ในไตรมาสถัดไป 

(กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ในช่องท่ีท่านเลือก) 

ประเด็น 

ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 

ความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจไตร
มาสปัจจุบันเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

การคาดการณ์ความเชื่อมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า 

เพ่ิมขึ้น  เท่าเดิม ลดลง  เพ่ิมขึ้น  เท่าเดิม ลดลง 

1. ต้นทุนสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย       

2. ต้นทุนผันแปรต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าน้ าประปา 
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 

      

3. ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างพนักงาน       

4. เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ       

5. ยอดขาย       

6. อัตราก าไร       

7. ระยะเวลาการให้เครดิตจากคู่ค้า       

8. การแข่งขันกับรายอ่ืนๆในตลาด       

9. ความต้องการของตลาดต่อสินค้าในกลุ่มของท่าน       

10. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม       

11. นโยบายการสนับสนุน SMEs ของภาครัฐ       

12. ภาวะการเมืองของประเทศ       

13. สรุปภาพรวมความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ
ของท่าน 

      

3. กรุณาช่วยประเมินว่า สถานะภาพในการด าเนินกิจการของท่านปัจจุบัน มีระดับการอยู่รอด อย่างไร 
(  ) อยู่รอดได้แบบมั่นคงดี หรือ แข็งแรงดี (มีก าไรสุทธิมากกว่า 15% ข้ึนไป หรือ =………………………%) 
(  ) อยู่รอดได้แบบปกติ หรือพออยู่ตัว (มีก าไรสุทธิประมาณ 11-15% หรือ =………………………% ) 
(  ) พออยู่ได้แบบพอดีๆ หรือ พอมีก าไรบ้าง ไม่ขาดทุน (มีก าไรสุทธิประมาณ 8-10% หรือ =………………………%) 
(  ) ค่อนข้างแย่ แทบอยู่ไม่รอด แต่พอมีเงินหมุนไปได้ (มีก าไรสุทธิประมาณ 5-7% หรือ =………………………%) 
(  ) แย่มาก อยู่ไม่รอด ขาดทุน ไม่มีเงินหมุน (มีก าไรสุทธิประมาณต่ ากว่า 5% หรือ =………………………%) 

4. ปัญหา อุปสรรค หลักๆ ในการด าเนินกิจการ ในช่วง 3 เดือน น้ี คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………… 

5. วิธีการแก้ไขปัญหาของท่านในในช่วง 3 เดือน น้ี คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

6. ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในระยะสั้น คือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


