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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 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs  

 

CA Internat iona l I n format ion Co., Ltd . ||  w w w.caii-thailand.com   3 

  

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  
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(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  


