
ดัชนีคาดการณภาวะธุรกจิ 
 
วัตถุประสงค 
1.  เพื่อคาดการณและสํารวจความเปนไปของธุรกิจของประเทศในระยะสั้น 
2.  เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ วางแผนและดําเนินกิจการตาง ๆ ทางเศรษฐกิจของ 
      รัฐบาลและเอกชนในระยะสั้น 
3.   เพื่อใชเปนตัวแปรในการจัดทําดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกจิ 
 
วิธีการจัดทําดชัน ี
1.  การสํารวจ 
ขอมูลที่ใชในการจัดทําดัชน ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารธุรกิจสาขาตาง ๆ ในหวัขอ
ตอไปนี ้

1)  ภาวะธุรกิจทั่วไป 
2)  ภาวะธุรกิจในประเภทเดยีวกัน 
3)  ผลประกอบการของธุรกิจ 
4)  คาใชจายหลักตอหนวยสินคาหรือบริการ 
5)  การจางงาน 
6)  การขยายกจิการ 

ในแตละหวัขอจะถามเปน 3 ลักษณะ คือ 
1)  เทียบไตรมาสนี้กับไตรมาสเดียวกันของปที่แลว 
2)  เทียบไตรมาสนี้กับไตรมาสที่แลวของปเดียวกัน 
3)  การคาดการณไตรมาสหนา 

คําตอบที่ใหเลือกแตละหัวขอคือ 
1)  ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น 
2)  ไมเปลี่ยนแปลง 
3)  ไมด/ีลดลง 

 
2.  การจัดกลุมจังหวัดและประเภทธุรกิจ 

2.1 การจัดกลุมจังหวดัแบงเปน 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวดั ไดแก กรุงเทพฯ สมทุรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี  

นครปฐม  และ นนทบุรี 



 2

ภาคกลาง 13 จังหวดั ไดแก สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี  ลพบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี 
สิงหบุรี  สุพรรณบุรี  สมุทรสงคราม อางทอง ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ         
และ นครนายก 

ภาคเหนือ 17 จังหวดั ไดแก เชียงราย เชยีงใหม ลําปาง ตาก พิษณุโลก แพร เพชรบูรณ    
                                     นครสวรรค   อุตรดิตถ ลําพูน นาน พะเยา แมฮองสอน อุทัยธานี สุโขทัย    
                                     พิจิตร และ กําแพงเพชร 
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี  ตราด ฉะเชิงเทรา และ สระแกว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี หนองคาย ขอนแกน นครราชสีมา  

มุกดาหาร สุรินทร รอยเอ็ด อุดรธานี  ศรีสะเกษ กาฬสินธุ  บุรีรัมย ยโสธร    
ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม หนองบัวลําภู เลย อํานาจเจริญ  และ  
มหาสารคาม 

ภาคใต 14 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี ตรัง ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ นราธิวาส ยะลา  
ชุมพร พังงา  ระนอง สตูล พัทลุง และ ปตตานี 

 
       2.2  การจัดกลุมประเภทธุรกิจ 
                คัดเลือกตัวอยางธรุกิจในแตละจงัหวัดโดยแบงเปน 6 สาขา คือ 

1)   สาขาเกษตรกรรม 
2)   สาขาอุตสาหกรรม 
3)   สาขาพาณิชยกรรม 
4)   สาขาการกอสราง 
5)   สาขาการเงินและประกนัภัย 
6)   สาขาบริการ 

 
          เจาหนาที่ในแตละจังหวัดเปนผูคัดเลือกตัวอยางธรุกิจตาง ๆ ประมาณจงัหวัดละ 30 ราย ตาม
โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product)   เฉล่ียยอนหลัง 3 ป  
และจัดประเภทธุรกิจตามโครงสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   โดยใชระบบ ISIC : International 
Standard Industrials Classification of All Economic Activities ขององคการสหประชาชาติ ซ่ึง
สํานักงานสถิติแหงชาติไดจดัพิมพรายงานไว 

 
3.  ความถี่ในการสํารวจ 

ดําเนินการสํารวจทุก ๆ 3 เดอืน 
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4.  ระยะเวลาการสํารวจ 
เดือนสุดทายของแตละไตรมาส โดยสงแบบสอบถามใหแกเจาหนาทีใ่นสัปดาหแรกของ  

เดือน และเมื่อเจาหนาที่รวบรวมแบบสอบถามแลว ใหสงกลับภายในสิน้เดือนของไตรมาสนั้น ๆ 
 ไตรมาสที่ 1 สํารวจเดือนมีนาคม 
 ไตรมาสที่ 2 สํารวจเดือนมิถุนายน 
 ไตรมาสที่ 3 สํารวจเดือนกันยายน 
 ไตรมาสที่ 4 สํารวจเดือนธันวาคม 
 
5.  การประมวลผลและการคํานวณดัชน ี

ทําเปน 2 ลักษณะ คือ 
1)   การคิดสัดสวนรอยละ 

เปนการประมวลผลโดยนําผลการสํารวจมาคํานวณรอยละของผูตอบในแตละคําตอบ (ดขีึ้น 
ไมเปลีย่นแปลง และไมด)ี 

      2)   การคํานวณดัชน ี
เปนการนําผลการสํารวจที่ไดมาจัดทําเปนดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซ่ึงเปน  

ดัชนีที่แสดงเฉพาะทิศทางของภาวะธุรกิจ (ดีขึ้น ไมเปล่ียนแปลง หรือไมดี) 
 
การคํานวณดชันีมีขัน้ตอนดังนี ้

1)   แปลงขอมูลเชิงคุณภาพใหเปนขอมูลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ดังนี้ 
ถาตอบวา ดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้น   จะใหคะแนนเทากับ 1 
ถาตอบวา ไมเปล่ียนแปลง   จะใหคะแนนเทากับ 0.5 
ถาตอบวา ไมดีหรือลดลง   จะใหคะแนนเทากับ  0 

2)    นํารอยละของผูตอบวาดบีวกกบัรอยละของผูตอบวาไมเปลี่ยนแปลงที่คูณดวย 0.5   
      จะไดดัชนขีองแตละคาบเวลา  ดัชนจีะมีคาสูงสุดเทากับ 100 และต่าํสุดเทากับ 0 

 
  

 
การอานคาดัชนี 
  ถาด
  ถาด
  ถาด
สูตร  ดัชน ี= %ดี + 0.5 (%ไมเปล่ียนแปลง)
ัชนีอยูใกลแนวเสน  100  แสดงวานกัธุรกิจคาดวาธุรกิจจะดีขึ้น 
ัชนีอยูใกลแนวเสน    50 แสดงวานกัธุรกิจคาดวาธุรกิจไมเปล่ียนแปลง 
ัชนีอยูใกลแนวเสน    0 แสดงวานกัธุรกิจคาดวาธุรกิจไมด ี
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หากระดับดัชนีเหนือเสน 50 แสดงวาภาวะธุรกิจยังคงขยายตวั ทั้งนี้ถาดัชนีตัดแนวเสน 50 
ลงมา หมายถึงวา ภาวะธุรกจิไมดีหรือชะลอตัว 
 หากระดับดัชนีต่ํากวาเสน 50 แสดงวาเปนชวงเศรษฐกิจชะลอตัว ถาคาดัชนีตัดแนวเสน 50 
ขึ้นไป แสดงวาภาวะธุรกิจจะดีขึ้นหรือฟนตัว 
 

……………………… 
 

     
 
 
 


