
 
 
 
 

กระบวนการจดัทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค) 

 
 

สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา 
 
 
 
 
 

 



กระบวนการจดัทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 

ขอกําหนด 

1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1   ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว 

1.2   เจาหนาท่ีใหบริการขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และประทับใจ 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

2.1   พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485  มี

หนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชีพ 

2.2   พระราชกิจจานุเบกษา  กฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2553  

เลมท่ี 127  ตอนที่ 22 ก  หนา 8  ขอ 12 

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

3.1 จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ตามระเบียบวิธีทางสถิติและเศรษฐศาสตร 

3.2 จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ตามมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

 

 





 

แผนผังข้ันตอนกระบวนการจัดทาํดชันีความเชื่อมัน่ผูบริโภค 

ระยะเวลา (วนั) ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

 
7 วัน/ครั้ง/การทําดัชนี 

  

 
45 วัน/ครั้ง/เมือ่มีการปรับปรุง 

 

 

 
45 วัน/ครั้ง/เมือ่มีการปรับปรุง 

 

 

 
45 วัน/ป 

 

 

 
5 วัน/เดือน 

 

 

 
8 วัน/เดือน 

 

 

16 วัน/เดือน 

 

 

1.5 วัน/เดือน 

 

 

 

2.5 วัน/เดือน 

 

 

1.5 วัน/เดือน 

 

 

 
 

กําหนดวัตถุประสงค 

จัดเก็บและบนัทึกลงฐานขอมูล 

       ไมถูกตอง 

ศึกษา วิเคราะหโครงสรางของประชากรเพื่อจัดทาํกรอบตัวอยาง 

จัดทาํคูมือการจัดเก็บขอมูลความเชื่อม่ันผูบริโภคสําหรบัเจาหนาที่จัดเก็บขอมูล 

สํารวจขอมูล 

   ถูกตอง 

บร
ิกา
รข
อมู

ลด
ัชนี

คว
าม
เช
ื่อม

ั่นผ
ูบร

โิภ
ค 

(ต
ลอ

ดท
ั้งเด

ือน
) 

ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล 

   ขอมูลถูกตอง 

   ขอมูลไมถูกตอง 

ประมวลผล/ตรวจสอบ 

บริการและเผยแพร 

จัดทาํโครงสราง 

วิเคราะห/จัดทํารายงาน 
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1. วัตถุประสงค 
2. ขอบเขต 
3. คําจํากัดความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. เอกสารอางอิง 
8. แบบฟอรมที่ใช 
9. เอกสารบันทึก 

 

จัดทําโดย ตรวจสอบโดย อนุมัติโดย 

 
 

.................................................. 

(นางสาวกนกวรรณ  กนกกลุชัย) 
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ 

 
 

...................................................... 

(นางสาวสมจติร  เดิมธรณินทร) 
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ 

 
 

......................................................... 

(นางวภิาดา  ตรีสัตย) 
ผูอํานวยการสํานักดัชนเีศรษฐกิจการคา 

 

ประวัติการแกไข 
 

วันที่บังคับใช แกไขครั้งที ่ ขอความ 

25 พฤษภาคม  2552 
26 มกราคม  2553 
27 มิถุนายน 2553 
12  กรกฎาคม  2553 

00 
01 
02 
03 

เอกสารออกใหม 
แกไขรายละเอยีด 
จัดเรียงลําดับหัวขอใหม 
แกไข ปก เลขหนาและ Flowchart 
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1. วัตถุประสงค 
  ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค  
 
2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้เปนรายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของ
ประเทศทุกขั้นตอน   ตั้งแตขั้นตอนแรกคือ  การกําหนดวัตถุประสงคจนถึงขั้นตอนสุดทาย  คือ ประมวลผล
และเผยแพรดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
 
3.    คําจํากัดความ 
 3.1  ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค คือ เครื่องมือช้ีวัดและเตือนภัยทางเศรษฐกิจลวงหนาโดยจัดทําขอมูล
เปนรายเดือนเพื่อใหสามารถติดตามอํานาจซื้อของผูบริโภคที่สงผลตอ การผลิต การจางงานและปริมาณ             
การใชจายของประชาชน ในแตละชวงเวลา สะทอนใหเห็นถึงความตองการในสินคาและบริการ อยาง
ใกลชิดและทันเหตุการณ  ทั้งนี้ถาผูบริโภคสวนใหญเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจจะใชจายอยางเต็มกําลัง ซ่ึงจะ
สงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม แตถาผูบริโภคสวนใหญไมเชื่อมั่นก็จะลดการใชจายหรือระมัดระวังการใชจาย 
ซ่ึงจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหชะลอตัวลง 
 3.2   แบบสํารวจความเชื่อม่ันผูบริโภค  หมายถึง  แบบที่ใชสอบถามขอมูลความเชื่อมั่นผูบริโภคโดย
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณทั่วไปของเศรษฐกิจและธุรกิจ  รายได โอกาสหา
งานทําและการใชจายสินคาอุปโภค-บริโภคที่จําเปนตอการครองชีพ โดยแบงตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได 
 
4. ความรับผิดชอบ  
          4.1  ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
         4.2  หัวหนากลุม 
         4.3  นักวิชาการพาณิชย 
         4.4  ลูกจางเหมาบริการ 
         4.5  เจาหนาที่สวนภูมิภาค 
         4.6  เจาหนาที่จัดเก็บขอมูล 
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5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับที่

ระ
ยะ
เวล

า

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง

1

7 ว
น/
คร
ง/ก

าร
ทํา
ดัช

น ศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําดัชนีความ

เช่ือมั่นผูบริโภค

ผูอํานวยการสํานักฯ 1. โครงการจัดทําดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค

หัวหนากลุม 2. คูมือการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค

นักวิชาการพาณิชย 3. The Conference  Board U.S.A.

2

45
 วน

/ค
รง

/เม
ื่อม

ีกา
รป

รบ
ปร

ง จัดทําโครงสรางเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงค

การจัดทําโครงสรางพิจารณาจากขอมูลสถิติ

โครงสรางการสํารวจภาวะการทํางานของ

ประชากรระดับจังหวัด ขอมูลผลิตภัณฑมวล

รวมจังหวัดและรายไดตอหัวของกลุมประชากร

 รวมทั้งขอมูลสถิติอื่นๆ

ผูอํานวยการสํานักฯ 1. โครงการจัดทําดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค

หัวหนากลุม 2. คูมือการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค

นักวิชาการพาณิชย 3. โครงสรางการสํารวจภาวะการทํางานของ

    ประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

4. ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและรายได
      ตอหัวของกลุมประชากร

5. ขอมูลประชากรจากหนวยงานตางๆ

3

45
 วน

/ค
รง

/เม
ื่อม

ีกา
รป

รบ
ปร

ง จัดทํากรอบตัวอยางโดยพิจารณาจากโครงสราง

ของประชากรจากขอมูลสถิติโครงสรางการ

สํารวจภาวะการทํางานของประชากรระดับ

จังหวัด ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและ

รายไดตอหัวของกลุมประชากร รวมทั้งขอมูล

สถิติอื่นๆ

ผูอํานวยการสํานักฯ 1. โครงการจัดทําดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค

หัวหนากลุม 2. คูมือการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค

นักวิชาการพาณิชย 3. โครงสรางการสํารวจภาวะการทํางานของ

    ประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

4. ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและรายได
      ตอหัวของกลุมประชากร

5. ขอมูลประชากรจากหนวยงานตางๆ

4

45
 วน

/ป


จัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลโดยพิจารณาจาก

ขอมูลสถิติตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ระดับประเทศ/จังหวัด ขอมูลทาง                

ดานภูมิศาสตร เขตการปกครอง เพ่ือจัดทํา

สัดสวนประชากรและการสุมตัวอยางในเขต

พ้ืนที่การจัดเก็บเพื่อใหถูกตองตามหลักสถิติ

และเศรษฐศาสตร

หัวหนากลุม 1. โครงการจัดทําดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค

นักวิชาการพาณิชย 2. คูมือการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค

3. โครงสรางการสํารวจภาวะการทํางานของ

    ประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ

4. ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและรายได
      ตอหัวของกลุมประชากร

5. ขอมูลประชากรจากหนวยงานตางๆ
5

5 ว
น/
เด
ือน

ทําการสํารวจขอมูลโดยการสอบถามโดยวิธี

ออกสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตาม

แหลงจัดเก็บตางๆที่กําหนดไวในคูมือ     การ

จัดเก็บฯ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดเก็บขอมูลความเช่ือมั่นผูบริโภค

ลูกจางเหมาบริการ 2. ปฎิทินการปฏิบัติงานฯ

เจาหนาที่สวนภูมิภาค 3. แบบสอบถามความเชื่อมั่นผูบริโภค

เจาหนาที่จัดเก็บขอมูล

6

8 ว
น/
เด
ือน

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยอาศัย

ความชํานาญประสบการณและ                    

ความเชี่ยวชาญจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดเก็บขอมูลความเช่ือมั่นผูบริโภค

ลูกจางเหมาบริการ 2. คูมือการใชปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for

    Windows

3. แบบสอบถามความเชื่อมั่นผูบริโภค

7

16
 วน

/เด
ือน

จัดเก็บเก็บและบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดเก็บขอมูลความเช่ือมั่นผูบริโภค

ลูกจางเหมาบริการ 2. แบบสอบถามความเชื่อมั่นผูบริโภค

8

1.5
 วน

/เด
ือน

ประมวลผลขอมูลพรอมทั้งตรวจสอบเพื่อให

ไดขอมูลที่ถูกตอง

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดเก็บขอมูลความเช่ือมั่นผูบริโภค

2. คูมือการใชปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for

    Windows

3. แบบสอบถามความเชื่อมั่นผูบริโภค

9

2.5
 วน

/เด
ือน วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประมวลผลเพื่อ

จัดทํารายงานเพื่อบริการและเผยแพร

หัวหนากลุม              

นักวิชาการพาณิชย

1. รายงานดัชนีความเช่ือมั่นผุบริโภค

10

1.5
 วน

/เด
ือน

บริการและเผยแพรดัชนี โดยผานชองทางการ

บริการตางๆ รวมทั้งตอบขอซักถามตางๆแก

ผูสนใจ

หัวหนากลุม 1. รายงานดัชนีความเช่ือมั่นผุบริโภค

นักวิชาการพาณิชย 2. www.price.moc.go.th

จัดทําโครงสราง

   ศึกษา วิเคราะหโครงสรางของประชากร 

เพ่ือจัดทํากรอบตัวอยาง

สํารวจขอมูล

ประมวลผล/ตรวจสอบ

จัดเก็บและบันทึกลงฐานขอมูล

วิเคราะห/จัดทํารายงาน บริ
กา
รข
อม

ูลด
ัชน

ีคว
าม

เชื่
อม

ั่นผู
บริ

โภ
ค 

 (ต
ลอ

ดท
ั้งเ
ดือ

น)

ขอมูลถูกตอง

ขอมูลไมถูกตอง

กําหนดวัตถประสงค

ตรวจสอบ/รวบรวม

ขอมูล

บริการและเผยแพร

ถูกตอง

ไมถูกตอง

   จัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลความเช่ือมั่นผูบริโภค       

สําหรับเจาหนาที่ที่จัดเก็บขอมูล
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6. มาตราฐานการปฏิบัตงิาน 
 6.1 กําหนดวัตถปุระสงค 
                   นักวิชาการพาณิชย เปนผูกําหนดวัตถุประสงคในการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค โดย
ศึกษาถึงประโยชนที่ไดจากการจัดทําดัชนีฯ เพื่อสะทอนใหเห็นอํานาจซื้อของประชาชนที่เกิดขึ้นจริงในแต
ละชวงเวลา ใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา สําหรับเปนแนวทางในการวางแผนและนโยบายเศรษฐกิจของ
ภาครัฐและเอกชน  โดยระยะเวลาที่ใชศึกษาจัดทํา จํานวน  7 วัน/ คร้ัง/การจัดทําดัชนี 
 
  6.2  จัดทําโครงสราง 
                   การจัดทําโครงสรางดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงค สําหรับดัชนี          
ความเชื่อมั่นผูบริโภค นักวิชาการพาณิชยเปนผูศึกษาวิเคราะห  จัดทําโครงสราง จากขอมูลสถิติโครงสราง
การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรระดับจังหวัด (สํานักงานสถิติแหงชาติ) และขอมูลผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัดและรายไดตอหัวของกลุมประชากร รวมทั้งขอมูลสถิติอ่ืนๆ จากหลายๆหนวยงาน เพื่อจัดทํา
โครงสราง  โดยใชระยะเวลาในการศึกษาและจัดทําโครงสรางจํานวน  45 วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง               
 
 6.3   ศึกษา วิเคราะหโครงสรางของประชากรเพื่อคัดเลือกกรอบตัวอยาง 

      นักวิชาการพาณิชยเปนผูศึกษา วิเคราะห โดยการนําขอมูลสถิติโครงสรางการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากรระดับจังหวัด (สํานักงานสถิติแหงชาติ) และขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
และรายไดตอหัวของกลุมประชากร รวมทั้งขอมูลสถิติอ่ืนๆ จากหลายๆหนวยงาน โดยใชระยะเวลา  45  
วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง 

 
 6.4  จัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนคีวามเชื่อม่ันผูบริโภคสาํหรับเจาหนาท่ีจัดเก็บ
ขอมูล 

       นักวิชาการพาณิชยเปนผูศึกษา คนควาและรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑมวล
รวมระดับประเทศ/จังหวัด ภายในประเทศ รวมทั้งขอมูลทางดานภูมิศาสตรทั้งประเทศ  เพื่อการจัดทํา
สัดสวนประชากรและการสุมตัวอยางในเขตพื้นที่การจัดเก็บตามหลักสถิติสําหรับจัดทําคูมือการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคใหเจาหนาที่สํานักงานพาณิชยจังหวัดและผูรับจางจัดเก็บ ทั้ง
สวนกลางและในภูมิภาคตางๆไดเขาใจถึงจุดประสงคและวิธีการจัดเก็บขอมูลความเชื่อมั่นผูบริโภค เปน
มาตรฐานการจัดเก็บขอมูลเดียวกัน โดยใชระยะเวลา  45  วัน/ป 
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 6.5   สํารวจขอมูล 
              นักวิชาการพาณิชย  เจาหนาที่สวนภูมิภาค ลูกจางเหมาบริการ คือ เจาหนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม เปนผูทําการสํารวจ สอบถามโดยวิธีออกสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตามแหลงจัดเก็บ
ตางๆที่ไดกําหนดไว ในคูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคฯ รวมทั้ง จากการ
สอบถามผานทางโทรศัพทและจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยใชระยะเวลา 5 วัน/เดือน 

 
  6.6   ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล 

       กอนการจัดเก็บและบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล นักวิชาการพาณิชยตองตรวจสอบ                 
ความถูกตองของขอมูล  ซ่ึงตองใชความละเอียดรอบคอบ รอบรู และประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบความถูกตองขอมูล  รวมทั้งตองมีความชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองและ
ความสอดคลองของขอมูลดวยเทคนิคสถิติ  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชย  ใชระยะเวลาใน                
การตรวจสอบขอมูล จํานวน  8 วัน/เดือน 

 
  6.7  จัดเก็บและบันทึกลงฐานขอมูล 

     นักวิชาการพาณิชย และลูกจางเหมาบริการ  เปนผูปฏิบัติหนาที่ในการจัดเก็บและบันทึกลง
ฐานขอมูล  เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม ฝกฝน ชํานาญงาน  มีปฏิภาณ  ไหวพริบ มีความละเอียด
รอบคอบ รวมทั้งประสบการณในการจัดเก็บและบันทึกลงฐานขอมูล  โดยใชระยะเวลา 16 วัน/เดือน 
 
 6.8  ประมวลผลและตรวจสอบ 

       นักวิชาการพาณิชย ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลดัชนี ซ่ึงมีการตรวจสอบโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  อีกครั้ง  กอนที่จะจัดทํารายงานนําเสนอ ตอผูบริหาร โดยใชระยะเวลา 1.5 วัน/
เดือน 

 
 6.9  วิเคราะห/จัดทํารายงาน 

       นักวิชาการพาณิชย วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประมวลผลเพื่อจัดทํารายงานพรอม
นําเสนอในรูปกราฟและตารางซึ่งทําเอกสารนําเสนอตอผูบริหาร  โดยทําเอกสารเผยแพรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งทํา  Excel file โดย upload  ขึ้น website  รวมทั้งสงผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส  
โดยใชระยะเวลา 2.5  วัน/เดือน 
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 6.10  บริการและเผยแพร 
          เจาหนาที่ทุกคน มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนี โดยตามตารางปฏิทินกําหนดเวลา

เผยแพรรายงานขาวดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคที่ชัดเจนคือทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยผานชองทางบริการ
เว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  www.price.moc.go.th   โดยนักวิชาการพาณิชย  upload  ขึ้นเวบ็ไซต
เพื่อใหผูใชบริการสามารถ download เปน Excel file และ Acrobat file  ได และเผยแพรใหหนวยงานตางๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานขาวดัชนีไปยังกลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส  เอกสารและแผนพับ  ใชระยะเวลาดําเนินการ 1.5 วัน/เดือน   

 
7.  เอกสารอางอิง 
 7.1   คูมือการจัดทําดัชนีความชื่อมั่นผูบริโภค 
 7.2   คูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคสําหรับเจาหนาที่สํานักงานพาณิชย
จังหวัด 
 7.3  คูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคสําหรับเจาหนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 
 7.4  สถิติโครงสรางการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรระดับจังหวัด (กองคลังขอมูลและสนเทศ
สถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ)  
 7.5   โครงการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค 
 7.6   ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและรายไดตอหัวของกลุมประชากร 
 7.7   แบบสอบถามความเชื่อมั่นผูบริโภค  
 7.8   ปฎิทินการปฎิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
 7.9   คูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
 7.10   The Conference Board (ประเทศสหรัฐอเมริกา)         
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8. แบบฟอรมท่ีใช 
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9. เอกสารบันทึก 
 
 

 
 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานดัชนีความเชื่อมั่น 
    ผูบริโภค 

 

นักวิชาการพาณิชย 
 

1. แฟมเอกสาร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3.   www.price.moc.go.th 

5 ป เรียงตาม ป พ.ศ. 

2. แบบสํารวจความเชื่อมั่น 
    ผูบริโภค 

 

นักวิชาการพาณิชย 
 

 1. ตูเอกสารกลุมดัชน ี          
วัฏจักรเศรษฐกิจ 

 

3 ป 
 

เรียงตาม ป พ.ศ. 
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