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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำดัชนีทำงเศรษฐกิจของ SMEs 

 
การศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs ประกอบด้วย ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยการทบทวน

ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกกับแหล่งข้อมลูที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดท าดัชนี ส่วนการศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนคีาดการณภ์าวะเศรษฐกิจของ 
SMEs เป็นการศึกษาโดยการทบทวนข้อมูลเอกสารและการส ารวจความคิดเห็นด้านสภาวะความอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการในย่านการค้า โดยใช้การศึกษาน าร่องในย่านการค้าจตุจักร โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของการศึกษาได้ 
ดังนี้  

 
1. ข้อมูลทั่วไปของดัชนีทำงเศรษฐกิจ  

1.1 ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 
หน่วยงานในประเทศไทยที่มีการสร้างดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านัก

ดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการน าตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ
ที่แตกต่างกันในบางกลุ่มตัวแปร โดยภาพรวมมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1) ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Index)  
เป็นดัชนีท่ีแสดงทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีคลื่นวัฏจักรสอดคล้องกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของ

ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจริง มีองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการสร้างดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ ดังนี ้
(1) มูลค่าการน าเข้าสินค้า ณ ราคาคงที ่
(2) มูลค่าการจัดเก็บภาษีมลูค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี 
(3) ปริมาณจ าหน่ายรถยนต ์
(4) ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม 
(5) ยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ณ ราคาคงท่ี 
(6) ปริมาณการผลติเบียร์ 
(7) ปริมาณการผลติปูนซีเมนต ์
(8) ปริมาณการผลติยานพาหนะเพื่อการพาณิชย ์
(9) ปริมาณการผลติรถจักรยานยนต์ 
(10) ภาษีการค้า และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(11) ภาษีศุลกากร 
(12) ดัชนียอดขายปลีก 

2) ดัชนีชี้น ำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index)  

เป็นดัชนีท่ีมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ภาวะเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึ้นใช้คาดการณ์ทิศทางของเศรษฐกิจ
ล่วงหน้า 3-5 เดือน 

พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการสร้างดัชนีนี้ แต่มี
ความแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการสร้างดัชนี โดย รวมแล้ว มีองค์ประกอบของตัวแปร
ที่ใช้ในการสร้างดัชนีช้ีน าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ดังนี ้

(1)  ดัชนีราคาหุ้น 
(2)  พื้นที่ก่อสร้างได้รบัอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตเทศบาล 
     ทั่วประเทศ 
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(3)  มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกจิรายใหม่ 
(4)  มูลค่าการส่งออก 
(5)  จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
(6)  ปริมาณเงินตามความหมายแคบ 
(7) ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงท่ี 
(8)  ดัชนีราคาน้ ามันแปรผกผัน 

3) ดัชนีชี้น ำวัฏจักรธุรกิจระยะกลำง (Medium-run Leading Index)  
 
เป็นดัชนีที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ภาวะเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึ้น ใช้คาดการณ์ทิศทางของ

เศรษฐกิจล่วงหน้า 9-11 เดือน จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีการใช้
องค์ประกอบของตัวแปรในการสร้างดัชนีช้ีน าวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง ประกอบด้วย      ตัวแปร 7 ตัว คือ 
(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสนิค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
(2) ดัชนีช้ีน าวัฏจักรธุรกิจสหรัฐอเมริกา 
(3) ส่วนกลับของดัชนีช้ีน าวัฏจักรธรุกจิญี่ปุ่น 
(4) อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง 
(5) มูลค่าทุนจดทะเบียนธรุกิจรายใหม่ 
(6) พื้นที่ก่อสร้างไดร้ับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
(7) ส่วนกลับของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารโดยเฉลีย่ 

 
4)  ดัชนีชี้น ำวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) 

 
เป็นดัชนีที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเตือนล่วงหน้าถึงความเสี่ยงทางด้านระดับราคา แยกเป็น 2 ดัชนี คือ ดัชนี

อ้างอิงวัฏจักรเงินเฟ้อ (Reference Inflation Index) ค านวณขึ้นจากอัตราการขยายตัวของดัชนีราคาผู้บริโภค (ปี 
2545 = 100) และดัชนีช้ีน าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ก่อนวัฏจักรเงินเฟ้อ โดยสามารถใช้คาดการณ์ทิศทางภาวะเงินเฟ้อล่วงหน้าได้ประมาณ 7-9 เดือน 

จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีการใช้องค์ประกอบของตัวแปรในการสร้าง
ดัชน ีประกอบด้วย ตัวแปร 7 ตัว คือ 
(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสนิค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
(2) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาน้ ามันโลก 
(3) ส่วนกลับของดัชนี Terms of Trade 
(4) อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง 
(5) อัตราการขยายตัวของอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
(6) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสนิค้าน าเข้า 
(7) อัตราการขยายตัวของสิทธิเรียกรอ้งในประเทศ 

1.2 ดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
 

1) ดัชนีคำดกำรณ์ภำวะธุรกิจ (Business Expectation Index) 
เป็นดัชนีท่ีจัดท าขึ้นจากการสอบถามความคิดเห็นของนักธุรกิจทั่วประเทศ ต่อภาวะธุรกิจในปัจจุบัน และ

คาดการณ์ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า โดยส ารวจเป็นรายไตรมาสจากนักธุรกิจ 6 สาขา คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ก่อสร้าง การเงินและบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ  
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2) ดัชนีภำวะธุรกิจส่งออก (Export Business Situation Index) 
เป็นดัชนีที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ส่งออกเกี่ยวกับภาวการณ์ส่งออกของประเทศ ในแต่ละ

เดือน ท้ังมูลค่าและปริมาณการส่งออก ค าสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศ สินค้าคงคลัง และการจ้างงาน ในสินค้าส่งออก 
4 ประเภท คือ สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม, ปศุสัตว์, ประมง) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
และสินค้าแร่และเช้ือเพลิง นอกจากนี้ ได้จัดท าเป็นดัชนีรายไตรมาส คือ ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจการส่งออก 
(Export Expectation Index) และดัชนีคาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage 
Expectation Index) เพื่อคาดการณ์ทิศทางการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกในอนาคต 
ติดตามภาวะการส่งออกของประเทศส าหรับเตือนภัยล่วงหน้าด้านการส่งออก 

 
3) ดัชนีควำมเชื่อม่ันผู้บริโภค (Consumer Confidence Index)  

เป็นดัชนีรายเดือนที่ได้จากการสอบถามความรู้สึกของผู้บริโภค 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ นักธุรกิจ พนักงาน
เอกชน ผู้รับจ้าง ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผู้ไม่มีงานท าที่มีต่อภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และในอนาคต 3-6 เดือนข้างหน้า ในเรื่อง 1) ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป 2) การใช้จ่าย 3) รายได้ 4) 
โอกาสหางานท า และ 5) การใช้จ่ายอุปโภคบริโภค เป็นข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกหรือความเช่ือมั่นต่อภาวะ
เศรษฐกิจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งใช้เป็นเครื่องช้ีภาวการณ์บริโภคของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ถ้าผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีความรู้สึกเช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม แต่ถ้าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่
เช่ือมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ จะสะท้อนในรูปของการใช้จ่ายที่ลดลงหรือเป็นไปอย่างระมัดระวัง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลง 

 
4) ดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจของย่ำนกำรค้ำ 

เป็นดัชนีระยะสั้น วัดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การค้าขาย และผลก าไรของ SMEs ในย่าน
การค้า โดยช้ีให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านการค้าในย่านการค้าที่ส าคัญ โดยใช้วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิจากผู้ประกอบการในย่านการค้าและค้นหาปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลในการค้าขายของ
ย่านการค้า และผลกระทบของปัจจัยนั้นๆ ต่อการค้าขาย  
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2. แนวทำงกำรจัดท ำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของSMEs 

2.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำร
จัดท ำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SME  

การศึกษาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้และมีความคงอยู่ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจ าลองเพื่อ
ใช้ในการค านวณและวิเคราะห์การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต โดยตัวแปรเหล่านั้นต้องเป็นตัวแปรที่
มีคุณภาพ ไม่มีการ revised บ่อย มีความต่อเนื่องของข้อมูลที่ยาวเพียงพอประมาณ 10 ปี และความมีอยู่ของข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงในระดับ SMEs โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1) ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Index) 

รำยกำรตัวแปร 
เช่น 

แหล่งที่มำของข้อมูล /  
หน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูล 

ควำมคงอยูข่องข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ SMEและ 
ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำข้อมูลมำใช้ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำ
ข้อมูล SMEs 

มูลค่าการน าเข้า
สินค้า ณ ราคาคงท่ี 

- กรมศุลกากร 
- มูลค่าการน าเข้าสินค้า ณ 

ราคาคงท่ี Compiled by 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(BOP Basis) 

- สามารถจัดท าข้อมลูในระดับ SMEs ได้  
- มคีวามเป็นไปได้สูงในการน าข้อมลูมาใช้ 

เนื่องจากปัจจุบันกรมศลุกากรไดส้ง่มอบ
ข้อมูลการน าเข้าให้กับ สสว. อยู่แล้ว 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

มูลค่าการจัดเก็บ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ณ 
ราคาคงท่ี 

- กรมสรรพากร - สามารถจัดท าข้อมลูในระดับ SMEsได้  
- โดยการ ท า MOU ระหว่าง สสว. กับ

กรมสรรพากร  

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 
- กรมสรรพากร

สามารถส่งมอบ
ข้อมูลผ่านทาง Web 
service ได ้

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรรม 

- สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
- โดย สศอ. สามารถสกัดข้อมูลส่วนที่เป็นของ 

SMEs ให้แก่ สสว. ได้เพียงจ านวน 33หมวด
อุตสาหกรรมครอบคลุม 86ผลิตภัณฑ์ จาก
ภาพรวมที่มี 53 หมวด 216 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ฐานข้อมูลนี้สามารถสกัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา โดยใช้เดือนมกราคมพ.ศ. 2543 เป็น
เดือนฐาน 

- มีข้อจ ากัดในการใช้ข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง 
SMEs ที่สกัดได้จาก สศอ. นี้ พบว่ายังขาดกลุ่ม
ผู้ผลิตที่มีแรงงานต่ ากว่า 20 คนลงมา ซึ่งน่าจะมี
จ านวนที่ค่อนข้างมากซึ่งอาจท าให้ไม่ครอบคลุม
หมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์บางส่วนที่
อาจมีบทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs  

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 
- ข้อมูลสามารถส่ง

มอบแก่ สสว. โดย
ส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - กรมสรรพากร - สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEsได้ โดย
การ ท า MOU ระหว่าง สสว. กับกรมสรรพากร 

- โดยเป็นข้อมูลผลรวมของธุรกิจเฉพาะของ SMEs 
โดยสามารถแบ่งตามประภทธุรกิจได้ซึ่งมี 11 
ประเภทธุรกิจ ตาม ภ.ธ.40 (แบบแสดงรายการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ)  

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 
- กรมสรรพากร

สามารถส่งมอบ
ข้อมูลผ่านทาง Web 
service ได ้
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2) ดัชนีชี้น ำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index) 

รำยกำรตัวแปร 
เช่น 

แหล่งที่มำของข้อมูล /  
หน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูล 

ควำมคงอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SME
และ ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำข้อมูลมำใช ้

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำข้อมูล SMEs 

ดัชนีราคาหุ้น 
(ราคาปิด ณ สิ้นเดือน) 

- ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้ 
- โดยใ ช้  MAI Index แยกประเภทกลุ่ ม

อุตสาหกรรมได้  8 ประเภท คือ กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจ
การเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี 

- ข้อมูลมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซค์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรายใหม ่

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
- จัดหาข้อมูลโดยการยื่นแบบฟอร์มการขอซื้อข้อมูล 

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

- มีค่าใช้จ่าย เพื่อ
ซื้อข้อมูลตาม
เงื่อนไขของ
รายการข้อมลูที่
ต้องการ 

มูลค่าการส่งออกท่ี
แท้จริง (ในรูปเงินบาท) 

 

 

 

 

- กรมศุลกากร 
 

 

- สามารถแยกแยะข้อมลูในระดับ SMEs ได้  
- กรมศุลกากรแจกแจงมลูค่าการส่งออกตาม 

Harmonized System Codes (HS Code) ซึ่ง
ปัจจุบันกรมศลุกากรได้ให้ข้อมลูดบิท้ังหมดแก่ 
สสว. เป็นรายเดือนในทุกๆวันท่ี 20 ของเดือน
ถัดไป โดยใช้ระบบ Web service โดย สสว. 
สามารถDownload ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง   

- จากนั้น สสว. จะต้องสกัดเฉพาะมูลค่าการส่งออก
ของ SMEs ออกมา โดยเทียบราย ช่ือ
ผู้ประกอบการที่เป็น SMEs จากฐานข้อมูลของ 
สสว. กับคลังข้อมูลของกรมศุลกากร แล้วจึงรวม
มูลค่าการ ส่งออกแยกตาม HS code และ
ประมวลเป็น custom basis 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

3) ดัชนีชี้น ำวัฏจักรธุรกิจระยะกลำง (Medium-run Leading Index) 

รำยกำรตัวแปร 
เช่น 

แหล่งที่มำของข้อมูล /  
หน่วยงำนที่จัดเก็บข้อมูล 

ควำมคงอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SME
และ ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำข้อมูลมำใช ้

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำข้อมูล SMEs 

มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรายใหม ่

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
- จัดหาข้อมูลโดยการยื่นแบบฟอร์มการขอซื้อข้อมูล 

กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

- มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
ซื้อข้อมูลตาม
เงื่อนไขของ
รายการข้อมลูที่
ต้องการ 
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4) ดัชนีชี้น ำวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) 

รำยกำรตวัแปร 
 

รำยกำรขอ้มูลย่อย 
ท่ีจัดเก็บ 

ควำมคงอยูข่องขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งกับ SMEและ ควำม
เป็นไปได้ในกำรน ำขอ้มูลมำใช ้

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำข้อมูล SMEs 

ส่วนกลับของดัชนี 
Terms of Trade 

ราคาสินค้าน าเขา้และส่งออก
จากผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการ
น าเข้าหรือส่งออก เกิน 500 
ล้านบาทตอ่รายการสินค้าของ
แต่ละ HS Code 

- สามารถแยกแยะ SMEs ได้ แต่ไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ SMEs 

- โดยดัชนี Terms of Trade เกิดจากดัชนีราคาสินค้า
ส่งออก/ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า โดยดัชนีราคาน้ันเกิด
จากการสอบถามราคาสินค้าน าเข้าและส่งออกจาก
ผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการน าเข้าหรือส่งออก เกิน 
500 ล้านบาทต่อรายการสินค้าของแต่ละ HS Code 
ซ่ึงในที่น้ีมีโอกาสน้อยมากที่จะมีผู้ประกอบการน าเข้า
ส่งออกขนาด SMEs ที่มีมูลค่าการค้าสูงดังกล่าวใน
ทุกรหัสสินค้า 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อัตราการขยายตัว
ของอัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

- จ าแนกอุตสาหกรรม ตาม
รหัส ISIC 

สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
- โดย สศอ. สามารถสกัดข้อมูลส่วนที่เป็นของ SMEs 

ให้แก่ สสว. ได้เพียงจ านวน 33หมวดอุตสาหกรรม
ครอบคลุม 86ผลิตภัณฑ์ จากภาพรวมที่มี 53 หมวด 
216 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงฐานข้อมูลน้ีสามารถสกัดได้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยใช้เดือนมกราคมพ.ศ. 
2543 เป็นเดือนฐาน 

- มีข้อจ ากัดในการใช้ข้อมูล เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่าง 
SMEs ที่สกัดได้จาก สศอ. น้ี พบว่ายังขาดกลุ่มผู้ผลิต
ที่มีแรงงานต่ ากว่า 20 คนลงมา ซ่ึงน่าจะมีจ านวนที่
ค่อนข้ างมาก ซ่ึงอาจท าให้ ไม่ครอบคลุมหมวด
อุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์บางส่วนที่อาจมี
บทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs  

- ข้อมูลสามารถส่งมอบแก่ สสว . โดยส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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2.2 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดท ำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนำคต 

 แนวทางในการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจในอนาคตนั้น อาจพิจารณาได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) กำรจัดท ำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช้ GDP SMEs เป็น Reference Series 
จากอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศและ GDP SMEs ในภาคการผลิต และ ภาคค้าส่ง ค้าปลีกและการซ่อมบ ารุง 

ซึ่งมีรูปแบบและอัตราการเติบโตเท่ากัน และมีทิศทางการเคลื่อนไหวเหมือนกันมาก ส่วนในภาคบริการเอกชน (โรงแรมและ
ภัตตาคาร ขนส่งและสื่อสาร ตัวกลางทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารราชการ การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
อื่นๆ และบริการคนรับใช้ในบ้าน) เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของSMEs เปรียบเทียบกับของประเทศแล้วถึงแม้ว่า GDP SMEs จะมีอัตราการเติบโตแตกต่างกันกับของประเทศบ้างก็
ตาม แต่ก็พบว่ามีรูปแบบของอัตราการเติบโตที่มีการเพิ่มขึ้นและ/หรือลดลง ไปในทิศทางเดียวกันเช่นกัน 

จึงสามารถสรุปได้ว่า อาจไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของSMEs โดยเฉพาะ เพราะสามารถ
อ้างอิงรูปแบบและทิศทางตามดัชนีเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากมีคลื่นวัฏจักรของเศรษฐกิจท่ีเหมือนกันทุกประการ  

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต มีความจ าเป็นและต้องการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs เป็นการเฉพาะ อาจ
สามารถทดลองจัดท าได้ โดยการใช้ตัวแปรที่มีความมีอยู่ของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในระดับ SMEsน ามาทดลองใช้ในการจัดท า
ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจส าหรับ SMEs ได้ ซึ่งตัวแปรที่คัดเลือกมานั้น บางตัวแปรเมื่อน ามาทดสอบในแบบจ าลองการจัดท า
ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ อาจพบว่ามีคุณสมบัติที่จะน ามาสร้างเป็นดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจได้ หรือบางตัวแปรอาจไม่มีคุณสมบัติ
เพียงพอ ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในแบบจ าลองการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจแต่ละประเภท  

 นอกจากน้ี การทดสอบอาจรวมไปถึงการทดสอบกับตัวแปรที่แม้ในเบื้องต้นจะแจกแจงข้อมูลย่อยเป็นระดับ SMEs 
ไม่ได้ แต่ข้อมูลในระดับภาพใหญ่ของประเทศยังมีความเกี่ยวโยงกับ SMEs ก็อาจจะเลือกมาทดสอบเพื่อจัดท าเป็นดัชนีวัฏจักร
เศรษฐกิจได้ เช่น ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล รวมเขตเทศบาลทั่วประเทศ หรือจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มี SMEs ด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งตัวแปร
ดังกล่าวจะน ามาใช้สร้างดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ได้หรือไม่ ข้ึนอยู่กับผลการทดสอบความเหมาะสมของคุณสมบัติของ
ตัวแปรเหล่านี้เป็นส าคัญ 

2) กำรจัดท ำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช้ Reference Series อ่ืนๆ เช่น MPI SMEs 
หรือ VAT SMEs 
จากรูปแบบของการเติบโตของ GDP SMEs ที่เหมือนกันกับของประเทศมาก จนท าให้อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง

จัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยเฉพาะ เพราะสามารถอ้างอิงรูปแบบและทิศทางตามดัชนีเศรษฐกิจของประเทศได้ 
เนื่องจากมีคลื่นวัฏจักรของเศรษฐกิจท่ีเหมือนกันทุกประการ อย่างไรก็ตามหากต้องการทดลองการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ
เฉพาะในภาคการผลิตของ SMEs อย่างเดียว อาจเสนอให้ใช้ MPI ของ SMEs เป็น reference series ได้  

ส่วนในกรณีของการใช้ VAT ของ SMEs เป็น Reference Series นั้นก็เช่นเดียวกัน โดยหาก สสว. ตัดสินใจว่าไม่
ต้องการพิจารณาด้านการส่งออก-น าเข้าของ SMEs แล้ว ก็สามารถทดลองท าได้ แต่อาจไมส่ะท้อนภาพท่ีแท้จริงของระบบ
เศรษฐกิจของ SMEs ที่ส่วนหนึ่งยอ่มมีธุรกรรมดา้นการน าเขา้ส่งออกไม่มากก็น้อย 

 
3) กำรจัดท ำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยกำรน ำดัชนีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs มำเป็นตัว

แปรใหม่ส ำหรับกำรสร้ำง model ของดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจส ำหรับ SMEs  
  แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้ โดยการน าดัชนทีี่เกี่ยวข้องกับ SMEs ต่างๆ เช่น MPI SMEs, MAI หรืออ่ืนๆ ท่ีมี 
หน่วยงานใดๆ หรือ สสว. ท าไว้แลว้มาทดสอบได้ทุกตัวแปร เพื่อหาวา่มีตัวแปรไหนท่ีมีคณุสมบัตเิป็น lead โดย สสว. ควร
หารือด้านวิธีการในการจัดท าร่วมกับทาง สศอ. ท่ีเป็นผู้สร้าง OIE composite leading index เพราะสศอ. ก็ใช้วิธีการทดลอง
เดียวกันนี้ในการจดัท า 
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3. กำรศึกษำและจัดท ำดัชนีคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ (กรณีย่ำนกำรค้ำจตุจักร) 

ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะการอยูร่อดของธุรกิจในย่านการค้า อาจประกอบด้วยหลายตัวแปรหลายตัวแปร 
ยกตัวอย่าง เช่น (1) ประสบการณ์หรือความยาวนานในการท าธรุกิจในย่านการค้า (2) อายุของเจ้าของกิจการ (3) สัดส่วนของ
ก าไรที่ได้จากการขายต่อเดือน (4) จ านวนลูกค้าชาวไทยและ/หรอืชาวต่างชาติที่เข้ามาในร้านแตล่ะเดือน (5) จ านวนวันท่ี
สามารถขายสินคา้ไดต้่อเดือน (6) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน (6) จ านวนที่จอดรถของลูกค้า (7) ค่าจ้างแรงงาน
ต่อเดือน (8) ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน (9) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (10) ค่าขนส่งตอ่เดือน (11) ความพึงพอใจต่อนโยบายของผู้บริหาร
ย่านการค้าจตุจักร เป็นต้น  
                 ดังนั้นการศึกษานี้ ต้องการที่จะทราบว่าตัวแปรใดบ้างที่มีผลกระทบหรือมีความส าคัญต่อสภาวะความอยู่รอด
ของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร เพื่อน าไปสร้างตัวแบบพยากรณ์หรือตัวแบบการวิเคราะห์ถดถอย  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีตัว
แปรที่ท าการศึกษาเป็นจ านวนมาก จึงใช้เทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า Factor Analysis หรือการวิเคราะห์ปัจจัย เพื่อท าการจัด
กลุ่มตัวแปรอิสระที่เก็บรวบรวมมาได้ในข้ันตอนแรก เข้าไว้ด้วยกันก่อน โดยมีหลักว่า ตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงๆ ให้จัด
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยจึงเป็นวิธีการลดจ านวนตัวแปรเดิมลงไป จะได้ปัจจัยใหม่หรือตัวแปรใหม่
ขึ้นมา ซึ่งก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มถือเป็น 1 ตัวแปรใหม่นั่นเอง โดยแต่ละปัจจัยหรือตัวแปรใหม่ที่สร้างขึ้นจะไม่มีความสัมพันธ์
กันเอง จากน้ันจึงน าตัวแปรใหม่ไปสร้างสมการพยากรณ์ในล าดับต่อไป  

ในการศึกษาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดที่อาจมีมีผลต่อสถานการณ์และสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจ
ในย่านการค้าจตุจักร ได้จากกระบวนการ ดังน้ี 

1) การสังเกตการณ์เพื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆที่อาจมีผลต่อสภาวะการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ย่าน
การค้าจตุจักร 

2) การสัมภาษณ์ผู้ช านาญการในย่านการค้าจตุจักร ท้ังผู้บริหารย่านการค้า ผู้ให้เช่าพื้นที่ และตัวแทนผู้ค้า 
3) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการด าเนินธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรจากสื่อต่างๆ 

                    จากกระบวนการข้างต้นเพื่อหาตัวแปรเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ย่าน
การค้าโดยการส ารวจภาคสนาม โดยตัวแปรต่างๆที่ชัดเจนท่ีได้จากกระบวนการข้างต้น มีประมาณ 26 ตัวแปร  ดังนี ้ 

(1) ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้า ในการท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 
(2) อายุของเจ้าของกิจการ 
(3) มูลค่าทุนหมุนเวียน ในการด าเนินกิจการ 
(4) อัตราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคาร 
(5) อัตราดอกเบีย้ของบัตรเครดติ 
(6) % ของก าไรสุทธิ ท่ีได้จากการขายต่อเดือน 
(7) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแตล่ะเดือน 
(8) % ยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเที่ยวในแตล่ะเดือน 
(9) % ยอดขาย จากลูกค้าประเภทขายส่ง 
(10) % ยอดขาย จากการขายประเภทส่งออก 
(11) จ านวนวัน ที่สามารถขายสินค้าไดต้่อเดือน 
(12) จ านวนช่ัวโมงท่ีสามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแตล่ะวัน 
(13) จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดยีวกัน 
(14) จ านวนที่จอดรถท่ีจัดใหส้ าหรับลูกค้า 
(15) จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร 
(16) จ านวนร้านอาหารที่ให้บริการแกล่กูค้าในย่านการค้าจตุจักร 
(17) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 
(18) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 
(19) ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน 
(20) ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 
(21) ค่าขนส่งต่อเดือน 
(22) ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษโีรงเรือน ค่าเก็บขยะ หรืออื่นๆ 
(23)  ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร 
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(24)  ช่วงระยะเวลาของสญัญาการเช่าพื้นที่ 
(25)  การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตจุักรของภาครัฐ 
(26)  สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

 
โดยตัวแปรอิสระที่ศึกษาได้นี้ ได้ถูกน าไปใช้ในการจัดท าแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในย่านการค้า

จตุจักรที่มีกิจการ SMEs ทั้งหมดประมาณกว่าหมื่นราย โดยท าการส ารวจและจดัเก็บข้อมลูจากตัวแทนของผู้ประกอบการ
โดยใช้ขนาดของตัวอย่างผู้ประกอบการตามประเภทสินค้า 10 กลุ่ม ในย่านการค้า จ านวนตัวอย่าง 464 ราย ดังน้ี 

กลุ่มสินค้ำ จ ำนวนตัวอย่ำง 
ที่เก็บข้อมูลได้จริง 

1 สินค้าศลิปะ หัตถกรรม และผ้าไหม 57 
2 ต้นไม้และอุปกรณส์วน 42 
3 เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน  54 
4 เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตลด็ 56 
5 สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ส าหรับสตัว์เลี้ยง  41 
 6 อาหารและเครื่องดื่ม  43 
 7 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 52 
8 เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค 41 
9 ของเก่าและของสะสม  43 
10 ร้านหนังสือ  35 

รวมทั้งหมด 464 
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบสาระส าคัญดังนี้ 

3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจสภำวะกำรอยู่รอดของธุรกิจจำกผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำ
จตุจักร  

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ต่อตัวแปร 26 ตัวแปร ที่ใช้ในการสร้างเป็นแบบสอบถามและน าไป
ท าการส ารวจกับผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้าจตุจักร โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อ
ประเด็นต่างๆ ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกว่า “ตัวแปร” ในการส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักร โดย
การให้คะแนนเรียงล าดับจาก 1 -10  โดย  คะแนน 1 หมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจน้อยที่สุด และคะแนน
ที่มากข้ึนหมายถึงตัวแปรนั้นส่งผลต่อการอยู่รอดมากข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงคะแนน 10  

จากข้อมูลของตัวแปรทั้งหมดจ านวน 26 ตัวแปรที่ท าการส ารวจนั้น  เมื่อท าการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ SME  พบว่า 

ตัวแปรที่มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดค่อนข้างสูง หรือค่าเฉลี่ยของคะแนน
มากกว่า 7.50  ใน 3 ล าดับแรก คือ  

1) สถานการณ์ความไมส่งบทางการเมือง  ค่าเฉลี่ย 8.25 
2) ร้อยละของก าไรสุทธิทีไ่ด้จากการขายต่อเดือน  ค่าเฉลี่ย 8.16 
3) มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ  ค่าเฉลีย่ 8.02 

ส่วนตัวแปรที่มคีะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดในระดับปานกลางถึงน้อยหรือมี
คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 5.00-7.50  พบว่า ตัวแปร 3 ล าดับแรกคือ  

1) การประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ  ค่าเฉลี่ย 7.48 
2) ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 7.44 
3) ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร ค่าเฉลี่ย 7.38 
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ส่วนตัวแปรที่มคีะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคญัที่จะส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดน้อย ซึ่งจะมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 
5.00 มีจ านวน 4 ตัวแปรคือ  

1) ค่าจ้างแรงงานรายวัน ค่าเฉลี่ย 4.99 
2) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน  ค่าเฉลีย่ 4.91 
3) ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก  ค่าเฉลี่ย 4.50 
4) อัตราดอกเบีย้ของบัตรเครดติ  ค่าเฉลี่ย  3.98 
 
ส่วนการพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร ซึ่งจะอธิบายว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็นแตกต่างกัน

หรือไม่ พบว่าแตล่ะตัวแปรมีค่าเบีย่งเบนมาตรฐานใกล้เคยีงกัน  รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
ตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ เรียงล าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหา
น้อย 

  ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 8.25 2.269 
ร้อยละของก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรขำยต่อเดือน 8.16 1.912 
มูลค่ำทุนหมนุเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร 8.02 1.879 
ค่ำเช่ำแผงค้ำต่อเดือน 7.66 2.119 
ประสบกำรณ์หรือควำมยำวนำนของผู้ค้ำในกำรท ำธุรกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร 7.51 2.097 
การประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ 7.48 2.452 
ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพื้นที่ 7.44 2.390 
ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร 7.38 2.495 
จ านวนวันท่ีสามารถขายสินคา้ไดต้อ่เดือน 7.15 2.268 
ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแตล่ะเดือน 7.02 2.258 
จ านวนช่ัวโมงท่ีสามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแตล่ะวัน 6.89 2.144 
จ านวนที่จอดรถท่ีจัดใหส้ าหรับลูกค้า 6.63 2.735 
จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดยีวกัน 6.41 2.598 
ร้อยละยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง 6.31 2.782 
ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน 5.96 2.696 
ค่าไฟฟ้าต่อเดือน 5.61 2.303 
จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร 5.50 2.709 
ค่าบ ารุงอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษโีรงเรือน ค่าเก็บขยะ หรืออ่ืนๆ 5.45 2.654 
อายุของเจ้าของกิจการ 5.36 2.344 
ค่าขนส่งต่อเดือน 5.28 2.497 
จ านวนร้านอาหารที่ให้บริการแกล่กูค้าในย่านการค้าจตุจักร 5.20 2.528 
อัตราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคาร 5.09 3.128 
ค่าจ้างแรงงานรายวัน 4.99 2.800 
ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 4.91 2.757 
ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก 4.50 3.122 
อัตราดอกเบีย้ของบัตรเครดติ 3.98 2.989 

 
ทั้งนีเ้มื่อน าข้อมูลจากการส ารวจ มาท าการวิเคราะหเ์พื่อสรา้งตวัแบบในการพยากรณ์สถานการณเ์ศรษฐกิจในย่าน

การค้า  โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระที่เก็บรวมรวมมาทั้ง 26 ตัวแปรนั้น ตัวแปรใด
สามารถจัดอยู่ในกลุม่เดยีวกันไดบ้า้ง เพื่อจะได้ท าการศึกษาต่อไปวา่ ตัวแปรใดมีความส าคญัต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ
มากที่สุดเรียงลงไปตามล าดับ เนื่องจากในการวิเคราะห์ปัจจัยนั้น ตัวแปรที่ถูกจัดอยู่ในปัจจัยที่ 1 จะเป็นตัวแปรกลุม่ที่มี



รายงานความฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs  

 

CA In te rnat iona l  I n fo rmat i on  Co . ,  L td .  ||  www.caii-thailand.com 11 
 

ความส าคญัต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการมากที่สุด และตัวแปรที่อยู่ในปัจจัยที่ 2 ก็จะเป็นตัวแปรกลุ่มที่มคีวามส าคัญต่อ
การอยู่รอดของผู้ประกอบการเรยีงล าดับลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ใน
การน าผลการวเิคราะห์ไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาให้กับ SMEs ในย่านการค้าต่อไปได ้  
 
              ทั้งนี้เมื่อใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าเป้าหมาย (จตุจักร)  ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย ซึ่งท าการสกัดปัจจัย
หรือจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อค้นหาว่าตัวแปรทั้ง 
26 ตัวน้ัน สามารถจัดเป็นปัจจัย ว่าควรมีกี่ปัจจัย  โดยในที่นี้จะไม่ขอเอ่ยถึงวิธีการทางเทคนิก โดยสามารถจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
อยูไ่ด้จ านวน 9 ปัจจัย โดยเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยจากมากไปหาน้อยดังนี้   

ปัจจัยท่ี 1 “ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรมาก
ที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

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

ปัจจัยท่ี 2 คือ “สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสำธำรณูปโภคแก่ลูกค้ำ”  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของ
ธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผูม้าใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร 
(2) จ านวนร้านอาหารที่ให้บริการแกล่กูค้าในย่านการค้าจตุจักร 
(3) จ านวนที่จอดรถท่ีจัดใหส้ าหรับลูกค้า 

ปัจจัยท่ี 3 คือ “กำรบริหำรจัดกำรของผู้ให้เช่ำ และสภำวะทำงกำรเมือง” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอด
ของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) การประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิย่านการค้าจตุจักรของภาครัฐ 
(2) ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร 
(3) ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพื้นที่ 
(4) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 

ปัจจัยท่ี 4 คือ “ยอดขำยตำมประเภทลูกค้ำ” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร
เป็นอันกับท่ี 4 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

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

ประเภทนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน 

ปัจจัยท่ี 5 คือ “ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็น
อันดับที่ 5 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) ค่าจ้างแรงงานรายวัน 
(2) ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน 

ปัจจัยท่ี 6 คือ “ทุนหมุนเวียนและก ำไร” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็น
อันดับที่ 6 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1)    ร้อยละของก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการขายต่อเดือน 
(2)    มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนนิกิจการ 
(3)    ร้อยละยอดขายปลีกจากลูกค้าชาวไทยขาจรในแตล่ะเดือน 
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ปัจจัยท่ี 7 คือ “อัตรำดอกเบี้ย” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตุจักรเป็นอันดับที่ 7 
ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) อัตราดอกเบีย้ของบัตรเครดติ 
(2) อัตราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคาร 

ปัจจัยที่ 8 คือ “จ ำนวนวัน/เวลำที่ขำยสินค้ำได้” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้า
จตุจักรเป็นอันดับที่ 8 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) จ านวนวันท่ีสามารถขายสินคา้ไดต้อ่เดือน 
(2) จ านวนช่ัวโมงท่ีสามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแตล่ะวัน 

ปัจจัยที่ 9 คือ “คุณสมบัติของเจ้ำของกิจกำร” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้า
จตุจักรเป็นอันดับที่ 9 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรย่อยคือ 

(1) อายุของเจ้าของกิจการ 
(2) ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้าในการท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร 

 
ทั้งนี้มี 1 ตัวแปรที่มีสามารถจัดอยู่ใจปัจจัยใดๆ ได้เลย คือ ตัวแปรตัวที่ 13 จ านวนผู้ค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน 

ซึ่งตัวแปรนี้สามารถน าเข้าไปวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบร่วมกับตัวแปร F1   ถึง  F9  ได้เลย รวมตัวแปรอิสระที่ใช้ในการสร้าง
ตัวแบบเท่ากับ 10 ตัวแปร 
 
              ปัจจัยและความส าคัญของปัจจัยอธิบายได้ด้วยค่าร้อยละของความผันแปรที่ตัวแปรเดิมสามารถอธิบายได้ด้วย
ปัจจัยที่สร้างขึ้นมาใหม่ ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้
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ตารางการจัดกลุ่มและความส าคัญของตัวประกอบที่มีความส าคัญต่อสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้า
จตุจักร 
ล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัย

และชื่อของปัจจัย 
ระดับ

ควำมส ำคัญ 
ชื่อตัวแปร/ตัวแปรที่ที่เกี่ยวข้อง Correlation 

ระหว่ำงตัว
แปรเดิมกับ

ปัจจัย 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ต่อเดือน 

22.621 % - ค่าไฟฟ้าต่อเดือน/20 
- ค่าบ ารุงอื่นๆ เช่นค่าภาษีโรงเรือนค่าเก็บขยะ /22 
- ค่าเช่าแผงค้าต่อเดือน/19 
- ค่าขนส่งต่อเดือน/21 

0.783 
0.727 
0.681 
0.516 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภค 

8.024 % - จ านวนห้องน้ าท่ีให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในย่านการค้าจตุจักร/15 
- จ านวนร้านอาหารท่ีให้บริการแก่ลูกค้าในย่านการค้าจตุจักร/16 
- จ านวนท่ีจอดรถท่ีจัดให้ส าหรับลูกค้า/14 

0.812 
0.774 
0.707 

3. การส่งเสริมการขาย และ
สภาวะทางการเมือง 

7.067 % - การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมย่านการค้าจตุจักรขอภาครัฐ/25 
- ประสบการณ์ของผู้บริหารย่านการค้าจตุจักร/23 
- ช่วงระยะเวลาของสัญญาการเช่าพ้ืนท่ี/24 
- สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง/26 

0.759 
0.727 
0.691 
0.521 

4. ร้อยละยอดขายตาม
ประเภทลูกค้า 

5.928 % - ร้อยละยอดขายจากการขายประเภทส่งออก/10 
- ร้อยละยอดขายจากลูกค้าประเภทขายส่ง/9 
- ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวต่างชาติ 
- ประเภทนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน/8 

0.811 
0.740 
0.704 

5. ค่าจ้างแรงงาน 5.514 % - ค่าจ้างแรงงานรายวัน/17 
- ค่าจ้างพนักงานต่อเดือน/18 

0.843 
0.822 

6.  ทุนหมุนเวียนและก าไร 5.320 % - ร้อยละของก าไรสุทธิท่ีได้จากการขายต่อเดือน/6 
- มูลค่าทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ/3 
- ร้อยละยอดขายปลีก จากลูกค้าชาวไทยขาจรในแต่ละเดือน/7 

0.753 
0.709 
0.533 

7. อัตราดอกเบี้ย 4.695 % - อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต/5 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร/4 

0.882 
0.855 

8. เวลาในการขาย 4.009 % - จ านวนวันท่ีสามารถขายสินค้าได้ต่อเดือน/11 
- จ านวนชั่วโมงที่สามารถเปิดท าการค้าขายได้ในแต่ละวัน/12 

0.869 
0.854 

9. คุณสมบัติเจ้าของกิจการ 3.861 % - อายุของเจ้าของกิจการ/2 
- ประสบการณ์หรือความยาวนานของผู้ค้าใน 
- การท าธุรกิจในย่านการค้าจตุจักร/1 

0.741 
0.606 

รวม 67.038 %   

            

 ดังนั้น เมื่อน าปัจจัยท่ีได้จ านวน 9 ปัจจัย และตัวแปรอิสระเดิมที่เหลืออยู่ที่ไมส่ามารถจัดกลุ่มอยู่ในปจัจัยใดๆ ได้คือ 
X13  ไปสร้างตัวแบบพยากรณเ์พือ่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยในอนาคตต่อไปนั้น สามารถเขียนสมการตัวแบบพยากรณไ์ด้
เป็น 

            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  คือค่าคงที่ เป็นค่าโดยเฉลี่ยของ Y  เมื่อ Y คือตัวแปรตามที่สนใจจะท าการศึกษา เมื่อค่าของตัวแปรอิสระ 
คือ F1   F2   F3   F4   F5   F6   F7  F 8  F9 และ X13  มีค่าเท่ากับศูนย์ 
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1 2 10, ,...,    เป็นค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่อธิบายว่าเมื่อ iX , i 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  มีค่า
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้ค่า Y โดยเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ i  หน่วย  

ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้นี้ จะค านวณโดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มาก
ที่สุดในกรณีที่ตัวแปร Y ไม่จ าเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ และเป็นวิธีพื้นฐานที่อยู่ในโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ โดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดจะมีคุณสมบัติว่าตัวแบบการพยากรณ์ที่สร้างขึ้นจะให้ค่าผลรวม
ของความคลาดเคลื่อนยกก าลังสองที่มีค่าต่ าที่สุดนั่นเอง ซึ่งจะบอกถึงประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ 

ทั้งนี้ ในอนาคต หากต้องการใช้สมการตัวแบบพยากรณ์ที่ได้อธิบายมาข้างต้น มาท าการศึกษาต่อในล าดับต่อไป เพื่อ
ใช้ในการพยากรณ์ความอยู่รอดของผู้ประกอบการรายใดๆนั้น ต้องมกีารด าเนินการต่อ ดังนี้ 

1)  ก าหนดนิยามความอยู่รอดของผูป้ระกอบการ (Y) ว่าควรใช้ประเดน็ใดเป็นตัวก าหนด เช่น ร้อยละของก าไรสุทธ ิ
หรือเงินทุนหมุนเวียน (ซึ่งเปน็ตัวบ่งบอกถึงยอดขายและรายจา่ยในการด าเนินธุรกิจซึ่งท าให้ทราบถึงสภาพ
คล่องทางการเงินในการด าเนินธุรกิจ) ซึ่งท้ังสองรายการข้างต้นเป็นตัวก าหนดพื้นฐานเบื้องต้นที่ชัดเจนท่ีสุดของ
การอยู่รอดของธุรกิจแต่ละราย อย่างไรก็ตามในการส ารวจในอนาคตนั้น หน่วยงานผู้ศึกษาหรือ สสว. อาจให้
นิยามของความอยู่รอดของกิจการได้หลายมติิ นอกเหนือจากร้อยละของก าไรสุทธิ หรือเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ท าการส ารวจข้อมูล Y ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1) จากผู้ประกอบการรายเดิมในยา่นการค้าทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว
ในระยะที่ 1 ของโครงการนี้ เพื่อน าข้อมูล Y จากการส ารวจไปวิเคราะห์ต่อในสมการพยากรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ใน
ระยะที่ 1 ของการศึกษานี้ ซึ่งเมื่อน าข้อมูล Y ที่ได้จากการส ารวจในระยะที่ 2 ทั้งหมดมาวิเคราะห์การถดถอย
ต่อในสมการพยากรณ์ข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถทราบคา่สัมประสิทธิ์ ( β) ของแต่ละปัจจัย  ที่จะใช้ในการ
พยากรณ์ความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคตไดต้่อไป 

3.2 ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรจัดท ำดัชนีคำดกำรณภ์ำวะเศรษฐกิจในย่ำนกำรค้ำจตุจักร ในอนำคต 

มีข้อเสนอแนะด้านแนวทางในการด าเนินการจัดท าดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้า
จตุจักร ในอนาคต ดังนี้ 

1) ใช้ตัวแบบสมกำรพยำกรณ์ที่ได้จำกกำรเครำะห์ปัจจัย ไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยหรือ
วำงแผนควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำได้  

  ในการน าสมการตัวแบบพยากรณ ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยตามข้างต้น ไปใช้ในการวิเคราะห์การ
ถดถอยในอนาคตนั้น ควรพิจารณาความจ าเป็นในการด าเนินการต่อว่า มีประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพยากรณ์ความอยูร่อด
ของผู้ประกอบการธรุกิจ (เช่น พยากรณร์้อยละของก าไรสุทธิ) ของกิจการรายใหม่ใดๆ ในย่านการคา้หรือไม ่ หากพิจารณาว่า
อาจไม่มคีวามจ าเป็นต้องพยากรณเ์ช่นนั้น เพราะอาจใช้วิธีการสอบถามก าไรสุทธิจากผู้ประกอบการได้โดยตรง ซึ่งก็สามารถ
ทราบได้ว่าร้อยละของก าไรสุทธิใดที่จะธุรกิจจะสามารถอยู่รอดได้ (เช่น ก าไรสุทธิหลังหักต้นทุนทั้งหมดรวมทั้งต้นทุนทางการ
เงินแล้ว ของกิจการประเภทซื้อมาขายไป อย่างน้อยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ประเภทการผลติไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 7 และกิจการ
ประเภทบริการไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 10 ก็อนุมาณได้ว่าธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดได)้ ดังนั้นก็สามารถใช้เพียงตัวแบบสมการ
พยากรณ์ทีไ่ด้จากการท าการวเิคราะห์ปัจจัย ไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือวางแผนความช่วยเหลือผู้ประกอบการในยา่น
การค้าได้ โดยทราบว่าปจัจัยที่ 1,2,3,….9 เรียงตามล าดับ คือปัจจัยที่มีผลต่อความอยูร่อดของกิจการมากน้อยเรยีงล าดับกันไป 
นอกจากน้ีหากต้องการทราบว่าปจัจัยต่างๆที่มรีะดับความส าคัญมากน้อยต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการนั้น จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เช่น รายเดือน รายไตรมาศ รายปี กส็ามารถด าเนินการส ารวจข้อมลู
ครั้งใหม่กับผู้ประกอบการรายเดิม เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจัย และสรุปผลระดับความส าคญัของปัจจัยต่างๆตามระยะเวลาที่ท า
การส ารวจได้ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดแผนงานความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน หรือการวางแผนระดับปฏิบตัิการต่อไป
ได ้
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2) ใช้ปัจจัยท่ีได้จำกกำรเครำะห์ปัจจัยในระยะที่ 1  ไปใช้เป็นตัวแปรในกำรส ำรวจเพื่อกำรจัดท ำ
ดัชนีควำมเชื่อม่ันของผู้ประกอบกำรในย่ำนกำรค้ำในระยะต่อไป 

  ในการด าเนินธุรกจิของ SMEs นั้น การที่จะพิจารณาว่าธุรกจินั้นๆ มคีวามเชื่อมั่นว่าจะมีแนวโน้มดีหรืออยู่
รอดดีหรือไม่นั้น โดยทั่วไปแล้วในทางบัญชีและการเงินน้ันมักพิจารณาตัวแปรหลักๆ ของการด าเนินธรุกิจ ดังนี้ 

(1)   อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน (CA) /หนี้สินหมุนเวียน (CL)  
ซึ่งวัดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น ถ้าค่าท่ีค านวณไดสู้งเท่าใด แสดงว่า กิจการมสีินทรัพย์
หมุนเวียนที่ประกอบไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น ท าให้มีความคลอ่งตัว
ในการช าระหนี้ระยะสั้นมีค่อนข้างมาก โดยปกติ อัตราส่วน 2 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้ว 

(2)  ยอดขายและค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อเดือน โดยหากยอดขายในแต่ละเดือนมากกว่าคา่ใช้จ่ายต่อเดือน 
กิจการนั้นก็ย่อมสามารถมีเงินหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจต่อไปได ้

(3)  อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) ใช้วัดจ านวนครั้งในการขายสินคา้คงเหลือ ของ
กิจการในรอบไตรมาศหรือรอบป ี โดยผลลัพธ์จะเป็นจ านวนครั้งตอ่ไตรมาศหรือปี โดยจ านวนครั้งออกมา
สูงแสดงว่ากิจการมีการหมุนเวียนของสินค้าท่ีดี (ท าการขายไดม้ากครั้งในรอบไตรมาศหรือปี) จึงเป็นปัจจัย
ส าคัญทีส่ะท้อนให้เห็นถึงระยะเวลาที่ธุรกิจใช้ในการสร้างรายได้ โดยเปรียบเทยีบได้กบัเงินลงทุนในสินค้าที่
ธุรกิจจ่ายไป ซึ่งการที่รอบระยะเวลาการหมุนของสินค้าเร็วกว่า ยอ่มแสดงให้เห็นว่า ธุรกจิไมต่้องน าเงิน
ลงทุนไปจมกับสินค้าคงเหลือเป็นระยะเวลานาน อีกนัยหนึ่งก็คือ การลดจ านวนเงินทุนท่ีใช้ในการจัดหา
สินค้า เป็นการลดต้นทุนไปในตัว ซึ่งหมายถึงการเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนและ
สินทรัพย์ที่มีอยู่ และยังเป็นการลดภาระในการเก็บสินค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีหรือค่าเสียโอกาส
ในการใช้พื้นที่อีกด้วย  

(4)   ก าไรสุทธิ หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว ซึ่งโดยมาตรฐานทางบัญชีท่ัวไปของการ
อยู่รอดของกิจการ SMEs ในประเทศไทย มักแตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ โดยกิจการประเภทซื้อมาขาย
ไป ควรมีก าไรสุทธิอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 กิจการประเภทการผลิตควรไมต่่ ากว่าร้อยละ 7 และ
กิจการประเภทบริการไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 10 

 ทั้งนี้จากการพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยโดยการจัดกลุม่ตัวแปรต่างๆ และได้ล าดับความมากนอ้ยของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดในการด าเนินธรุกิจ โดยเรยีงล าดับความส าคญั ได้แก่ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่อเดือน 
(2) สิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
(3) การส่งเสริมการขาย และสภาวะทางการเมือง 
(4) ร้อยละยอดขายตามประเภทลูกคา้ 
(5) ค่าจ้างแรงงาน 
(6) ทุนหมุนเวียนและก าไร 
(7) อัตราดอกเบีย้ 
(8) เวลาในการขาย 
(9) คุณสมบัติเจ้าของกิจการ 

   

 จะเห็นได้ว่ามีปจัจัยส าคัญที่เกีย่วข้องกับพ้ืนฐานในการอยู่รอดของธุรกิจหลายปัจจัย ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ส ารวจดัชนีความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระยะต่อไป ซึ่งเป็นดัชนีคาดการณภ์าวะธุรกิจในย่านการค้า 
โดยสามารถแจกแจงปัจจัยที่จะน ามาใช้ในการส ารวจและวเิคราะห์ดชันีความเชื่อมั่นในย่านการค้า จ านวน 5 ปัจจัย/ดัชน ีซึ่งมี
ล าดับของความส าคัญของปัจจัยในข้ันต้น ดังนี้ 
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(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน หรือตน้ทุนธุรกิจต่อเดือน ซึ่งควรพิจารณาเฉพาะรายการที่มีการ
เคลื่อนไหวเป็นรายเดือนมาท าการส ารวจ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง 

(2) ยอดขาย 
(3) ค่าจ้างแรงงาน 
(4) ทุนหมุนเวียน (ครอบคลุม เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ) 
(5) ก าไรสุทธิ 

นอกจากนี้ยังสามารถส ารวจตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ (1) ต้นทุนสนิค้า (2) การหมุนเวียนของสินค้า (3) การใช้ก าลัง
การผลิต และ (4) ตัวแปรเชิงคุณภาพอื่นๆ เช่น เสถียรภาพของเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ดัชนีความ
เชื่อมั่นนั้น ค่าดัชนี (Business Sentiment Indicator: BSI) ค านวณจากคะแนนทีผู่้ประกอบการให้ในแต่ละค าตอบ (ปจัจัย) 
โดยให้คะแนนสูงสดุเป็น 1.0 ส าหรับค าตอบ “เพิ่มขึ้น” ให้คะแนนเป็น 0.5 ส าหรับค าตอบ “เท่าเดิม” ให้คะแนนเป็น 0 
ส าหรับค าตอบ “ลดลง” แล้วค านวณโดยใช้ดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ของค าถาม(ปัจจัย) แต่ละข้อต่อไป โดย 

ถ้า BSI < 50 แสดงว่า ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแย่ลง 
    BSI = 50 แสดงว่า ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจทรงตัว 
    BSI > 50 แสดงว่า ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจดีขึ้น 

 
โดยข้อมูลจากค าถาม 5 ปัจจัยหลักนั้น สามารถน ามาใช้ในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่น 5 ดัชนี ได้แก่ 

(1) ดัชนีความเช่ือมั่นด้าน ค่าใช้จ่ายผนัแปรในการด าเนินงาน หรือต้นทุนผันแปรของธุรกิจ  
(2) ดัชนีความเช่ือมั่นด้าน ยอดขาย 
(3) ดัชนีความเช่ือมั่นด้าน ค่าจา้งแรงงาน 
(4) ดัชนีความเช่ือมั่นด้าน ทุนหมุนเวยีน  
(5) ดัชนีความเช่ือมั่นด้าน ก าไรสุทธิ 

 
ทั้งนี้ เพื่อการให้ความส าคญักับล าดับของความส าคญัของปัจจัยที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ในระยะที่ 1 ต่อการน าไป

ส ารวจเพื่อจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกจิของผู้ประกอบการในย่านการค้าจตุจักรนั้น อาจประยุกต์การจดัท าดัชนี
ความเชื่อมั่น จากวิธีการข้างต้น โดยการให้น้ าหนักของแตล่ะค าถาม (ปัจจัย) ท่ีแตกต่างกัน เพื่อใช้ในการค านวณค่าดัชนีรวม 
เช่น อาจให้ค่าน้ าหนักของแต่ละปจัจัยตามล าดับความส าคัญต่อสภาวะความอยู่รอดของธุรกิจในย่านการค้าจตจุักร ดังนี้  

(1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้น้ าหนักของค าถาม (ปัจจัย) 40% 
(2) ยอดขาย ให้น้ าหนักของค าถาม (ปัจจัย) 15% 
(3) ค่าจ้างแรงงาน ให้น้ าหนักของค าถาม (ปัจจัย) 15% 
(4) ทุนหมุนเวียน ให้น้ าหนักของค าถาม (ปัจจัย) 15% 
(5) ก าไรสุทธิ ให้น้ าหนักของค าถาม (ปัจจัย) 15% 

  

3)  เสนอแนะย่ำนกำรค้ำที่ควรด ำเนินกำรในอนำคต 

 ย่านการค้าที่ควรด าเนินการในอนาคตนั้น ควรพิจารณาย่านการค้าที่มีความส าคัญทั้งในเชิงของการมีกิจการ 
SMEs จ านวนมาก และมีความชัดเจนในการก าหนดภาวะเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ โดยอาจเริ่มด าเนินการได้ทั้งย่านการค้าใน
เขตกรุงเทพฯ เช่น เยาวราช ส าเพง็ ประตูน้ า วรจักร เป็นต้น และในจังหวัดใหญ่ที่มีย่านการค้าที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของจังหวัดนั้นๆ เช่น  

- เชียงใหม่ เช่น ย่านตลาดวโรรสและตลาดต้นล าไย ที่เป็นศูนย์รวมของธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน
ตั้งแต่สมยัเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่ 5 มีกิจการหลายประเภทท้ังของบริโภค อุปโภค เช่น อาหาร เสื้อผ้า ของ
ใช้ส่วนตัว ทอง สินค้าของฝากของที่ระลึกท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สินค้าสนับสนุนการผลติอื่นๆ 

- เมืองหาดใหญ่ เช่น ย่านตลาดกมิหยง และตลาดสันติสุข) เป็นยา่นการค้าในบรเิวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1, 2 
หรือ 3 ซึ่งมีตลาดกิมหยงและสนัติสุข รวมทั้งบริเวณถนนเพชรเกษม และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งย่าน
การค้าเหล่านี้อยู่ในบรเิวณใจกลางเมืองที่ท่านสามารถเดินไปถึงได้อยา่งสะดวก ท่านจะพบสินค้าแปลกๆ ใหม่
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ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องส าอางค์ รวมทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย เป็นต้น 

- อุดรธานี เช่น ยา่นวงเวียนห้าแยกน้ าพุ เป็นจุดบรรจบของถนนสายส าคญัของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งไดร้ับการ
วางผังเมืองไว้เป็นอย่างดตีั้งแต่อดตี และเป็นสญัลักษณ์ส าคัญอีกอยา่งหนึ่งที่อยู่คู่เมืองอุดรธานี นับตั้งแต่เมื่อ
เริ่มมีการก่อตั้งเมืองอุดรธานีขึ้นมา ท าให้บริเวณห้าแยกน้ าพุเป็นย่านกานค้าเก่าแก่ท่ีมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย
รวมอยู่ในย่านน้ี นอกจากน้ียังเปน็ย่านธุกิจค้าส่งเสื้อผ้าทีส่ าคัญของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ซึ่งมี
ห้างค้าปลีกและค้าส่งเสื้อผ้าที่ส าคญัได้แก่ ศูนย์การค้า ห้าแยกสแควร์ ศูนย์การค้าพระยาอดุร หรือ ย่านวง
เวียนหอนาฬิกา หรือ สี่แยกคอกวัว เป็นหนึ่งในวงเวียนส าคัญของเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นจุดตดัของถนนอุดร
ดุษฎีและถนนประจักษ์ศิลปาคม เป็นย่านการค้าส าคญัของเมืองอุดรธานีมาตั้งแต่อดตี ที่เช่ือมไปยังย่านอ่ืน ๆ 
ของตัวเมือง  

นอกจากน้ีอาจพิจารณาเลือกย่านการค้าจากข้อมลูการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าจังหวัด ของกระทรวง
พาณิชย์ท่ีไดส้นับสนุนภาคธุรกจิการค้าไทย ในย่านการคา้เฉพาะที่ส าคัญๆในจังหวัดต่างๆ ใหม้ีโอกาสทางการค้า
สามารถแข่งขันได ้ พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยซื้อขายสนิค้าและบริการทีผ่ลติโดยคนไทย เพื่อเป็นการ
สร้างโอกาสทางการค้า และพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางการค้าอย่างยั่งยืน โดยเช่ือ
ว่าย่านการค้าจะเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนซึ่งจะผลักดันและพัฒนาเศรษฐกจิการค้าจังหวัดให้
เติบโตและเข้มแข็ง โดยการเสรมิสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครฐัและเอกชนในจังหวัด ทั้งนีร้ำยชื่อย่ำนกำรค้ำ
จังหวัด ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนและเปิดด าเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน มี 27 ย่าน ดังนี ้

1) จังหวัดฉะเชิงเทรา : ย่านการคา้ตลาดโบราณนครเนื่องเขต 
2) จังหวัดจันทบุร ี: ย่านการค้าอญัมณีและเครื่องประดับ 
3) จังหวัดชลบุร ี: ย่านการค้าตลาดเก่าอ่างศิลา 
4) จังหวัดสมุทรสาคร : ย่านการคา้หมู่บ้านเบญจรงคด์อนไก่ด ี
5) จังหวัดตาก : ย่านการค้าสยามอัญมณีแม่สอด 
6) จังหวัดนครสวรรค ์: ย่านการคา้เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 
7) จังหวัดเชียงราย : ย่านการค้าชาดอยแม่สลอง 
8) จังหวัดขอนแก่น : ย่านการค้าผา้ไหมชนบท 
9) จังหวัดนครราชสีมา : ย่านการค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
10) จังหวัดกระบี ่: ย่านการค้าถนนมหาราช ซอย 8 
11) จังหวัดสงขลา : ย่านการค้าถนนนางงาม 
12) จังหวัดตรัง : ย่านการค้าตลาดท่ากลาง 
13) จังหวัดเชียงใหม ่: ย่านการคา้บ้านถวาย 
14) จังหวัดอ่างทอง : ย่านการค้าตลาดศาลเจ้าโรงทอง 
15) จังหวัดสุพรรณบรุ ี: ย่านการค้าตลาดเก้าห้อง 
16) จังหวัดสมุทรสงคราม : ย่านการค้าตลาดของกินถ่ินแม่กลอง 
17) จังหวัดเลย : ย่านการคา้วิถีชีวิตเชียงคาน 
18) จังหวัดบุรีรมัย ์: ย่านการค้าตลาดทองกู้เกียรติกูล 
19) จังหวัดชัยภูม ิ: ย่านการค้าผ้าไหมบ้านเขว้า 
20) จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ย่านการค้าถนนสิงหนาทบ ารุง 
21) จังหวัดน่าน : ย่านการคา้กาดบ้านเก่าหัวเวียงใต ้
22) จังหวัดก าแพงเพชร : ย่านการค้านครชุมตลาดวิถีไทย 
23) จังหวัดนครศรีธรรมราช : ย่านการค้าเครื่องถม เครื่องเงิน 
24) จังหวัดยะลา : ย่านการค้าถนนฮาลาล 
25) จังหวัดราชบุร ี: ย่านการค้าโอ่ง อ่าง กระถาง ดิน เจดียห์ัก 
26) จังหวัดเพชรบุร ี: ย่านการค้าถนนทองค า 
27) จังหวัดสุโขทัย : ย่านการค้าทองศรีสัชนาลัย 


