
โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อด าเนินการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME

รายเดือน ปี 2563

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

18 ธันวาคม 2562
1



2546 2553 2559 2562

หลักการและเหตุผล

2

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ 
(Trade and Service Sentiment Index :TSSI) 

ดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต 
(SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI)*

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs : 
(Composite Index for SME : CIS)

• เป็นเครื่องมือสะท้อนภาวการณ์การด าเนินธุรกิจของ SME ในภาคการค้า การบริการ การผลิต และภาพรวมของประเทศ
• เป็นประโยชน์แก่ผู้จัดท านโยบายสนับสนุนและผู้ประกอบการ SME ในการติดตามภาวการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

*หมายเหตุ : ส ารวจและวิเคราะห์ผลข้อมูลรายภาคโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และประมวลผลภาพรวม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ด าเนินการจัดท าโดย



วัตถุประสงค์ของการศึกษา
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1.เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าดัชนีความ
เชื่อมั่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตของ SME ในภาคการค้า ภาคบริการ 
และภาคผลิต อย่างต่อเนื่อง

3.เป็นข้อมูลสนับสนุนส าหรับหน่วยงานในการจัดท านโยบาย แผนงาน 
และโครงการในการสนับสนุนช่วยเหลือ SME และเผยแพร่ให้
ผู้ประกอบการ SME เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจ

2. เผยแพร่สถานการณ์ของ SME ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคผลิต 
ในพื้นที่ภูมิภาค รวมทั้งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ SME ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งให้กับผู้บริหาร หน่วยงานส่งเสริม SME และผู้ประกอบการ 
SME
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2. ส ารวจข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบ 2,400 
ตัวอย่างต่อเดือน ใน 6 ภูมิภาค (จ าแนกภาคการค้า 
บริการ การผลิต)

4.ประมวลผลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 
SME ของประเทศแบบฤดูกาลและขจัดฤดูกาล

5. การเขียนรายงานและบทวิเคราะห์ภาพรวมดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าบริการ และการผลิต 
และสาขาที่มีความส าคัญพร้อมท้ังเทียบกับดัชนีของ
หน่วยงานอื่นๆ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

6.จัดท า infographic สรุปผลดัชนีความเชื่อมั่ น
ผู้ประกอบการ SME กับดัชนีของหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ 
SME พร้อมข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ และ SME

7 .  จั ดประชุ ม ร ะดมความคิ ด  (Focus
group) และ/หรือสัมภาษณ์เชิงลึกกับองค์กร
ภาครัฐองค์กร ภาคเอกชน กลุ่มตัวแทน 
SME หรือสมาคมในพื้นที่ 2 ครั้ง 9. จัดท าข้อมูลในรูปแบบ Soft file (Excel) 

ให้กับ สสว.
8. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ (Press) และด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3.การส ารวจข้อมูลประเด็นพ่ิมเติมตามที่หารือ
ร่วมกับ สสว.

1.ศึกษาทบทวนกรอบแนวทางหรือแนวคิดใน
การจัดท าดัชนี
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1.แนวคิดการรับรู้ ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) 

1.ความหมายการรับรู้ การรับรู้เป็นขบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวมนุษย์ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ร่างกายรับสัมผัสสิ่งแวดล้อมและแปลความหมายการสัมผัสที่ได้รับโดยใช้ความรู้เดิมและ
ประสบการณ์เดิมเป็นเครื่องช่วยในการแปลความหมาย

2.ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ (Robbins, 2003: 124)

ปัจจัยด้านสถานการณ์ 
(Factors in the situation) 

• เวลา 
• สภาพแวดล้อม ในการท างาน 
• สภาพแวดล้อมทางสังคม

ปัจจัยด้านตัวผู้รับรู้ 
(Factors in the perceiver) 

• ทัศนคติ (attitudes) 
• แรงขับ (motive) 
• ความสนใจ (interests) 
• ประสบการณ์ (experience) 
• ความคาดหวัง (expectation)

ปัจจัยด้านเป้าหมาย 
(Factors in the target) 

ความใหม่ (novelty) 
การเคลื่อนท่ี (motion) 
เสียง (sound) 
ขนาด (size) 
ภาพด้านหลัง (background) 
ความใกล้ไกล (proximity) 
ความเหมือน (similarity) 

1 2 3

3.แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกรับสาร
1) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or 
Selective Interpretation) ผู้รับสารอาจมีการเลือกรับรู้ และ
เลือกตีความสารที่ได้รับ ตามประสบการณ์ของแต่ละคน ผู้รับ
สารอาจตีความข่าวสารที่ได้รับมาตามความเข้าใจของตนเอง
2) การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลก็จะ
เลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจ ความ
ต้องการ และทัศนคติของตนเอง 
3)การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure
or Selective Attention) บุคคลมักจะแสวงหาข่าวสาร
เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่
ขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเองที่ก่อให้เกิด
ความไม่สมดุลทางจิตใจ หรือความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า 
Cognitive Dissonance

“ดัชนีชี้วัดหรือดัชนีความเชื่อมั่น” หมายถึง ตัวแบบที่สร้างข้ึนเพ่ือการส ารวจและการประเมินประเด็นต่างๆ ที่ต้องการวัดจากกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้หรือมีประสบการณ์
ในประเด็นนั้นๆ เป้าหมายของดัชนีชี้วัดหรือดัชนีความเชื่อมั่น ก็เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยวัดจากการรับรู้ของผู้ประเมิน ซึ่งใน
ที่สุด การวิเคราะห์การรับรู้ดังกล่าว จะน าไปสู่ความเข้าใจในประเด็นที่จะต้องการวัดอย่างแท้จริง
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2. แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการข้อมูล

1. อนุกรมเวลา คือ เซตของข้อมูลเชิงปริมาณที่จัดเก็บในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละวันเมื่อปิดท าการซื้อขายในแต่ละวัน รายได้ประชาชาติ 
(GNP) รายไตรมาส รายรับในแต่ละปีของบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นต้น

3. แบบจ าลองแบบคลาสสิก (classical model) เป็นการอธิบายถึงองค์ประกอบของการแปรผันของอนุกรมเวลา 4 ส่วน ดังน้ี
1. ค่าแนวโน้ม (Secular trend) แทนด้วย Tt
2. การเปลี่ยนแปลงหรือความแปรผันตามฤดูกาล (Seasonal Variation) แทนด้วย St
3. การเปลี่ยนแปลงหรือความผันแปรตามวัฏจักร (Cyclical Variation) แทนด้วย Ct
4. การเปลี่ยนแปลงหรือความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติ (Irregularl Variation) แทนด้วย It

2. ลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series data) คือ ชุดของข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ อย่างต่อเนื่องกัน เช่น ข้อมูลยอดขายสินค้าที่เก็บ
รวบรวมต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลาหลายๆ เดือน ข้อมูลรายได้ประชาชาติปีต่างๆ ที่เก็บรวบรวมต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลาหลายๆ ปี เป็นต้น ข้อมูลอนุกรมเวลาอาจ
อยู่ในลักษณะที่เป็นข้อมูลรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาครั้งนี้พบว่าลักษณะของข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการมักมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงหรือความแปรผันตามฤดูกาล (Seasonal Variation) มา
เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพ่ือขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกจากดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆ จะท าให้รู้ถึงสภาพที่แท้จริงของดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆ ว่าถ้าไม่มีเรื่องฤดูกาลเข้ามา
เกี่ยวข้องข้อมูลควรจะเป็นอย่างไร โดยผ่านโปรแกรม EViews
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1.ดัชนคีวามเชื่อมั่นทางธุรกิจ ของธนาคารแห่งประเทศไทย

1.ความเป็นมา ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเริ่มการส ารวจตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2542 และได้มีการส ารวจ
เป็นประจ าทุกเดือน โดยสาเหตุในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ 
เริ่มมีขึ้นหลังจากที่ไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.2540 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะธุรกิจทั้งหมด เพื่อหา
สัญญาณเตือนภัยแก่นักธุรกิจ และใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดย
วัตถุประสงค์ของการส ารวจต้องการทราบถึงสถานการณ์โดยรวมของ
ภาคธุรกิจ 

2.แบบสอบถาม

ส่วนที่ 1
เป็นตัวแปรที่ใช้เป็นองค์ประกอบของดัชนี 

มีค าถาม 6 ข้อ 

1) สถานะเศรษฐกิจหรือผลประกอบการของธุรกิจ 
2) ค าส่ังซื้อทั้งหมด 
3) การลงทุน 
4) การจ้างงาน 
5) ต้นทุนการประกอบการหรือการผลิต 
6) การผลิต

ส่วนที่ 2
เป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

(แต่ไม่ใช่องค์ประกอบของดัชนี) มีค าถาม 8 ข้อ 

1) ปริมาณสินค้าคงคลัง 
2) สภาวะการเงินของธุรกิจ
3) แนวโน้มตลาดเงินท่ีคาดการณ์ 
4) ราคาขาย 
5) การส่งออก
6) ก าลังการผลิต 
7) อัตราเงินเฟ้อท่ีคาดการณ์
8) ข้อจ ากัดธุรกิจ

1 2

3.การค านวณค่าดัชนี ในแต่ละค าถาม จะแบ่งตัวเลือกออกเป็น 3 ค าตอบ และมีการให้คะแนนในแต่ละค าตอบดังนี้ 
“เพิ่มขึ้น” 1 คะแนน “ไม่เปลี่ยนแปลง” 0.5 คะแนน “แย่ลง” 0 คะแนน น าข้อมูลที่ได้มาค านวณโดยใช้หลักการของดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) โดยการอ่านค่าดัชนีเป็นดังนี้

ค่าดัชนีสูงกว่า 50 สภาวะทางด้านธุรกิจดีขึ้น

ค่าดัชนีเท่ากับ 50 สภาวะทางด้านธุรกิจทรงตัว

ค่าดัชนีต่ ากว่า 50 สภาวะทางด้านธุรกิจแย่ลง
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2. ดัชนคีวามเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index: CCI) ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

1.ความเป็นมา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2541 เป็นต้นมา โดยพิจารณาเป็นภาพรวมของประเทศ จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน โดยอิงการศึกษาวิธีการจัดท า 
Consumer Confidence Index ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

2.แบบสอบถาม

ภาวะในปัจจุบัน 

1) สถานการณ์ท่ัวไปของเศรษฐกิจและธุรกิจ
2) รายได้ท่ีได้รับ
3) โอกาสในการหางานท า 

เทียบเดือนปัจจุบัน
กับ 6 เดือนที่ผ่านมา

1) สถานการณ์ท่ัวไปของเศรษฐกิจและธุรกิจ
2) รายได้ท่ีได้รับ
3) โอกาสในการหางานท า 

1 2

3.การค านวณค่าดัชนี ในการค านวณค่าดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค จะพิจารณาในกรณีที่ตอบว่า “ดี” และ   “แย่” ส่วนผู้ที่ตอบว่า “ไม่เปลี่ยนแปลง/ปานกลาง” จะไม่น ามาค านวณด้วย สูตร
ในการค านวณเป็นดังนี้

ซึ่งค่าของดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-200 โดยมีค่ากลางเท่ากับ 100 คะแนน การอ่านค่าดัชนีเป็นดังนี้

การคาดการณ์
ในอีก 6 เดือนข้างหน้า 

1) สถานการณ์ท่ัวไปของเศรษฐกิจและธุรกิจ
2) รายได้ท่ีได้รับ
3) โอกาสในการหางานท า 

3

ค่าดัชนี = 100 + (% ของผู้ตอบว่า “ด”ี - +% ของผู้ตอบว่า “แย่”)

ค่าดัชนีสูงกว่า 100 ผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาวการณด์้านนั้น  ๆจะดีขึ้นหรืออยูใ่นระดับดี

ค่าดัชนีเท่ากับ 100 ผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาวการณด์้านนั้น  ๆไม่เปลี่ยนแปลงหรือทรงตัวอยูใ่นระดับปานกลาง

ค่าดัชนีต่ ากว่า 100 ผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาวการณด์้านนั้น  ๆจะแย่ลงหรืออยูใ่นระดับไม่ดี
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3. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

1.ความเป็นมา ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2545 เป็นต้นมา โดยพิจารณาเป็นภาพรวมของประเทศ และจ าแนกออกเป็น 30 สาขาอุตสาหกรรม 
จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน

2.แบบสอบถาม
ประเด็นค าถาม

1) ดัชนีความเชื่อมั่นในยอดขายโดยรวมในปัจจุบัน 
2) ดัชนีความเชื่อมั่นในยอดค าสั่งซื้อโดยรวมในปัจจุบัน
3) ดัชนีความเชื่อมั่นในต้นทุนการประกอบการในปัจจุบัน
4) ดัชนีความเชื่อมั่นในก าไรสุทธิในปัจจุบัน
5) ดัชนีความเชื่อมั่นในปริมาณการผลิตในอนาคต

3.การค านวณค่าดัชนี ในการค านวณค่าดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรม จะพิจารณาในกรณีที่ตอบว่า “ดี” และ   “แย่” ส่วนผู้ที่ตอบว่า “ไม่เปลี่ยนแปลง/ปานกลาง” จะไม่น ามาค านวณ
ด้วย สูตรในการค านวณเป็นดังนี้

ซึ่งค่าของดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตสาหกรรมจะมคี่าอยูร่ะหว่าง 0-200 โดยมีค่ากลางเท่ากับ 100 คะแนน การอ่านค่าดัชนีเป็นดังนี้

ค่าดัชนี = 100 + (% ของผู้ตอบว่า “ด”ี - +% ของผู้ตอบว่า “แย่”)

ค่าดัชนีสูงกว่า 100 ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าภาวะการณ์ด้านนั้น  ๆจะดีขึ้นหรืออยู่ในระดับดี

ค่าดัชนีเท่ากับ 100 ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าภาวะการณ์ด้านนั้น  ๆไม่เปลี่ยนแปลงหรือทรงตัวอยูใ่นระดับปานกลาง

ค่าดัชนีต่ ากว่า 100 ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าภาวะการณ์ด้านนั้น  ๆจะแย่ลงหรืออยู่ในระดับไม่ดี
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1.ศึกษาทบทวนกรอบแนวทาง
หรือแนวคิดในการจัดท าดัชนี

- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
- ดัชนีอื่นๆ

ระเบียบวิธีการศึกษา
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ในการศึกษาครั้ งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ในประเภทของการวิจัยแบบส ารวจ (Survey
Research) ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน (Structured
Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-
Face Interview) และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone
Interview) เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลต่อเนื่องกันทุกเดือน และ
มีการประสานกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีการหากลุ่ม
ตัวอย่างใหม่เพื่อทดแทนกลุ่มตัวอย่างเดิมในกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง
เดิมไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถามใน
เดือนนั้นๆ และการด าเนินการสัมภาษณ์จะสอบถามให้แล้วเสร็จ
ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน 

2. การส ารวจภาคสนามรายเดือน 

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

ส าหรับการส ารวจ ในปี 2562 สุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการ SME
กระจายตามภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการผลิต ที่ประกอบการ
ธุรกิจอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ขนาดตัวอย่างในการส ารวจไม่น้อย
กว่า 2,400 ตัวอย่าง/เดือน ในพื้นที่ใน 6 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย 
กรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล ภาคกลาง  ภาค เหนื อ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกิจการ โดยจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative)เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของตน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน จะเป็นค าถามในเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยจะเป็นการถามความรู้สึกในด้านต่าง  ๆ
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการเงินของกิจการ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และการคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง  ๆที่มีผลกระทบกับกิจการ เป็นเหตุผลประกอบการอธิบายดัชนี แสดงถึงปัจจัยต่าง  ๆซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่
น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม โดยจะถามผู้ประกอบการว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อกิจการของผู้ประกอบการหรือไม่ และมีผลกระทบใน
ระดับใด โดยค าถามในส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่าง  ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเดือนตามที่ สสว. ก าหนดร่วมกันกับ
ที่ปรึกษาเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ของ SME ในช่วงเวลานั้นๆ คาดการณ์สถานการณ์อนาคตที่ส่งผลต่อ SME และเก็บรวบรวมข้อมูล 
SME ในประเด็นด้านนโยบายที่ส าคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการน าเสนอต่อภาครัฐ
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4.ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME 

1.ตรวจสอบข้อมูลและการให้รหัสข้อมูลทุกแบบสอบถาม คณะที่ปรึกษาจะตรวจสอบแบบสอบถามและการให้รหัสทุกแบบสอบถาม ความ
ถูกต้องของแบบสอบถาม ส าหรับข้อมูลที่เป็นการพรรณนาจะถูกก าหนดในรูปรหัสของตัวเลข เพื่อการค านวณโดยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ คณะที่
ปรึกษาจะได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องของค าตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ และมีการตรวจสอบการลงรหัสและการ
ป้อนข้อมูลของค าตอบในแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแล้วเสร็จประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนที่ท าการ
ส ารวจ 

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

2.การประมวลผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ประเด็นเพิ่มเติม จากค าถามที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ แล้ว
น ามาจัดสร้างเป็นดัชนี (Index) ในส่วนของประเด็นการส ารวจเพิ่มเติมคณะที่ปรึกษาจะท าการประมวลผลและ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยใช้เทคนิคทางสถิติต่างๆ อาทิ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการจัดอันดับ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแล้วเสร็จประมาณปลายสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนถัดไปเพื่อให้ทาง สสว. 
สามารถรายงานผลต่อสาธารณะได้ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป
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4.ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (ต่อ)

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

3.วิธีการค านวณดัชนีความเชื่อมั่น ส าหรับดัชนีความเชื่อมั่น
SME ประกอบด้วย 3 ดัชนี คือ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้า 
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการ และดัชนีความเชื่อมั่นภาคการ
ผลิต โดยดัชนีดังกล่าวจะประมวลผลในลักษณะของการคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ โดยข้อค าถามที่ใช้ในการค านวณดัชนีจะ
ให้คะแนนผลการตอบ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 
SMEของประเทศจะใช้ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้า 
ภาคบริการ และภาคการผลิต มาค านวณโดยถ่วงน้ าหนักจาก
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME โดยมีรายละเอียดดังนี2้

สูตรในการค านวณหาค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการผลิต 
จะใช้สูตรเดียวกันแต่มีองค์ประกอบในการค านวณที่แตกต่างกันไป ดังนี้

2การให้คะแนนในองค์ประกอบด้านต้นทุนจะให้คะแนนในลักษณะผกผันคือ ถ้าตอบว่าเพ่ิมขึ้นให้คะแนน 0 ลดลงให้คะแนน 1

ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น ให้คะแนน 1

เท่าเดิม/คงเดิม ให้คะแนน 0.5

แย่ลง/ลดลง ให้คะแนน 0

ภาคการค้า
(5 องค์ประกอบ)

• ยอดจ าหน่าย
• ก าไร
• ต้นทุน
• การจ้างงาน
• การลงทุน

ภาคบริการ
(5 องค์ประกอบ)

• ยอดจ าหน่าย
• ก าไร
• ต้นทุน
• การจ้างงาน
• การลงทุน

ภาคการผลิต
(6 องค์ประกอบ)

• ยอดค าสั่งซื้อ
• ก าไร
• ต้นทุนการ

ประกอบการ
• การจ้างงาน
• สินค้าคงคลัง
• ปริมาณการผลิต

= X  100

ดัชนีความเชื่อมั่น
• ภาคการค้า
• ภาคบริการ
• ภาคการผลิต

ผลรวมของคะแนนนับในแต่ละข้อค าถาม

จ านวนนับทั้งหมดของแต่ละข้อค าถาม



15

4.ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (ต่อ)

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

สูตรในการค านวณหาค่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ภาพรวมจะใชสู้ตร ดังนี้

โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 100 ซึ่งการแปรผลของดัชนีเป็นดังนี้ 

2การให้คะแนนในองค์ประกอบด้านต้นทุนจะให้คะแนนในลักษณะผกผันคือ ถ้าตอบว่าเพ่ิมขึ้นให้คะแนน 0 ลดลงให้คะแนน 1

ดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ SME 

ของประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่น
• ภาคการค้า
• ภาคบริการ
• ภาคการผลิต

=
สัดส่วน GDP SME 

จ าแนกตามภาคการค้า 
บริการ และการผลิต

x

ค่าดัชนีสูงกว่า 50 ผู้ประกอบการ SME มีความเห็นว่าภาวะของธุรกิจในช่วงเวลานัน้ จะดีขึ้นหรืออยูใ่นระดับดี

ค่าดัชนีเท่ากับ 50 ผู้ประกอบการ SME มีความเห็นว่าภาวะของธุรกิจในช่วงเวลานัน้ ไม่เปลี่ยนแปลงหรือทรงตัวอยูใ่นระดับปานกลาง

ค่าดัชนีต่ ากว่า 50 ผู้ประกอบการ SME มีความเห็นว่าภาวะของธุรกิจในช่วงเวลานัน้ จะแย่ลงหรืออยูใ่นระดับไม่ดี
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1. รายงานวิเคราะห์รายเดือน
2. รายงานวิเคราะห์รายไตรมาส
3. รายงานวิเคราะห์รายปี
4. วิเคราะห์เชื่อมโยงกับดัชนีของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. บทสรุปการน าเสนอข้อมูล

5. การเขียนรายงานและบทวิเคราะห์ภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME เป็นรายเดือน รายไตรมาส 
และรายปี 

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)
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1.สรุปผลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME 
เชื่อมโยงกับดัชนีของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ SME พร้อม
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและข้อเสนอแนะต่อ SME

6. การจัดท า Infographic 

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

การจัดประชุมระดมความคิด (Focus group) และ/
หรือสัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชน 
กลุ่มตัวแทน SME หรือสมาคมในพื้นที่ จ านวน 2 พื้นที่
และจัดท ารายงานสรุปผลการประชุมในแต่ละครั้ง

7. การจัดประชุมระดมความคิด (Focus group) และ/
หรือสัมภาษณ์เชิงลึก
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ที่ปรึกษาจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ (Press) และด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ ร ายงานผลดั ชนี ความ เชื่ อมั่ น
ผู้ประกอบการ SME ให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการส ารวจ โดยผ่านช่องทาง E-mail เฉพาะกลุ่มที่
ให้ความสนใจรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในทุกเดือน

8. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ (Press) และด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายงาน

ระเบียบวิธีการศึกษา (ต่อ)

ที่ปรึกษาจะจัดท าข้อมูลการส ารวจ และการประมวลผลดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบ Soft file (Excel) 
โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเป็นอนุกรมเวลา เพื่อ
ความสะดวกในการเผยแพร่ของ สสว. ในรูปแบบข้อมูลอนุกรม
เวลา โดยที่ปรึกษาจะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ สสว. เป็น
ประจ าในทุกเดือน

9. จัดท าข้อมูลการส ารวจ และการประมวลผลดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบ Soft file (Excel)



กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
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1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้า 
ภาคบริการ และภาคผลิต ทั้งประเทศ

3.ผู้ที่สนใจทั่วไปทีต่ิดตามภาวะของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

2.หน่วยงานในการจัดท านโยบายและแผนงาน
ในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



ข้อเสนอเพิ่มเติม
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1. การน าเสนอผลการวิเคราะห์
ส่วนที่ 5 (ประเด็นเพิ่มเติม) ใน
รูปแบบ Power point

2. บทวิเคราะห์รายปีดัชนีความเชื่อมั่นผู้
ประกอบ SME ของประเทศ ภาคการค้า 
ภาคบริการ และภาคการผลิต

3.การประชาสัมพันธ์ผลดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้ประกอบการ SMEของประเทศ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ
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1.ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการของ SME ทั้ง 6 ภูมิภาคและผลวิเคราะห์เป็นรายเดือน
และรายไตรมาส ที่มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือ

2.ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของ SME ทั้ง 6 ภูมิภาคและผลวิเคราะห์เป็นรายเดือน 
และรายไตรมาสที่มีความชัดเจนและน่าเชื่อถือ

3.ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ของประเทศและผลวิ เคราะห์ เป็นรายเดือน 
และรายไตรมาสที่มีความชัดเจนถูกต้องและน่าเชื่อถือ

4.มีบทวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ที่เชื่อมโยงกับดัชนีของหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และบทวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ประกอบการ SME ในประเด็นที่น่าสนใจเป็นรายเดือน 
ทีม่ีความชัดเจนและน่าเชื่อถือ

5.มีองค์ความรู้และฐานข้อมูลการติดตาม และวิเคราะห์เตือนภัยสถานการณ์เศรษฐกิจของ SME
ทันสมัยถูกต้องไว้เผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

6.ผู้ประกอบการ SME สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและบทวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับ SME ในการวางแผนธุรกิจได้



งวดที่ 1
6 ม.ค. - 20 ม.ค. งวดที่ 2

21 ม.ค. - 5 มี.ค.
งวดที่ 3

6 มี.ค. - 30 เม.ย.

กรอบและแผนการด าเนินงาน
จัดท าดัชนีฯ, 20 ม.ค.

ส ารวจและรายงานบทวิเคราะห์เดือนต.ค. 
– ธ.ค. 62 ไตรมาสที่ 4/62 และรายปี 62, 

5 มี.ค.

ส ารวจและรายงานบทวิเคราะห์เดือน
ม.ค. - มี.ค. 63 และไตรมาสที่ 1/63, 

30 เม.ย.

6 ม.ค. 63 21 ม.ค. 63 5 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 6 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 5 เม.ย. 63 20 เม.ย. 63

แผนการด าเนินงาน
สรุปแผนการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME รายเดือน ปี 2563



ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และแผนการด าเนินงาน
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ตัวอย่างผลงานของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
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โครงการจ้างปรึกษาด าเนินการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูล เพื่อ
จัดท าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก
และผลส ารวจความคิดเห็น (Poll) 2560

โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการ
จัดท าดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้า

และบริการรายเดือนปี 2562

โครงการจ้างทีป่รึกษาจัดท าดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME 
ของประเทศ รายเดือน ปี 2562



ตัวอย่างผลงานของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ (ต่อ)
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โครงการหอการค้า Poll โครงการดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย


