
 
 
 
 

กระบวนการจดัทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ) 

 
 

สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา 

 
 



 

กระบวนการจดัทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกจิ 

ขอกําหนด 

1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1   ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซดไดสะดวกรวดเร็ว 

1.2   เจาหนาที่ใหบริการขอมูลไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว และประทับใจ 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

2.1   พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485  มี

หนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชพี 

2.2   พระราชกิจจานุเบกษา  กฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2553  

เลมที่ 127  ตอนท่ี 22 ก  หนา 8  ขอ 12 

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

3.1 จัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ  ตามระเบียบวิธีทางสถิติและเศรษฐศาสตร 

3.2 จัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ  ตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธรุกิจ 

ระยะเวลา (วัน) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
3 วัน/ครั้ง/การจัดทําดัชน ี

 

 

 
30 วัน/ครั้ง/เมือ่มีการปรับปรุง 

 

 

 
30 วัน/ครั้ง/เมือ่มีการปรับปรุง 

 

 

 
10 วัน/ป 

 

 

 
8 วัน/ไตรมาส 

 

 

 
30 วัน/ไตรมาส 

 

 

 
30 วัน/ไตรมาส 

 

 

 
1 วัน/ไตรมาส 

 

 

 
3 วัน/ไตรมาส 

 

 

15 วัน/ไตรมาส 

 

 

 

 

ศึกษาโครงสรางเศรษฐกจิมหภาค 

ศึกษา  วิเคราะหโครงสรางของประชากรเพื่อคัดเลือกกรอบตัวอยาง 

จัดทาํคูมือการจัดเก็บขอมูลภาวะธรุกจิ 

สํารวจขอมูลในกรงุเทพฯและจัดสงเอกสารใหสวนภูมิภาคจัดเก็บ 

จัดเก็บและบนัทึกขอมูลลงฐานขอมูล 

ประมวลผลดัชนีดชันีคาดการณภาวะธุรกิจ 

บร
ิกา
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กําหนดวัตถุประสงค 

จัดสงเอกสารเผยแพรดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 

วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 

ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล 
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1. วัตถุประสงค 
    ระเบียบปฎิบัตฉิบับนี้จัดทําขึน้เพื่อเปนมาตรฐานในการจดัทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
 
2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัตงิานฉบับนี้เปนรายละเอยีดครอบคลุมการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจของประเทศ
ทุกขั้นตอน ตัง้แตขั้นตอนแรกคือการกําหนดวัตถุประสงคจนถึงขั้นตอนสุดทายคือ จัดสงเอกสารเพื่อเผยแพร 
 

3. คําจํากัดความ 
 3.1  ดัชนคีาดการณภาวะธุรกิจ : เปนเครื่องชีว้ัดเศรษฐกิจลวงหนาระยะสัน้ซึ่งแสดงทิศทางแนวโนม
ของเศรษฐกิจที่จะเกดิขึ้น จากการสอบถามความคิดเหน็ของนักธุรกิจและผูประกอบการคาทั่วประเทศ  ซ่ึงใช
เปนขอมูลช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแตละชวงเวลา มีการจัดทําเปนรายไตรมาสอยางตอเนื่อง เพื่อใช
เปรียบเทียบเหตุการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการใชเปนเครือ่งเตือนภยัทางเศรษฐกิจ
ประเภทหนึ่งใหกับประเทศไทย 
 
 3.2  ภาวะธรุกิจท่ัวไป  : ทัศนคตขิองผูประกอบธุรกิจ  ที่มีตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ณ 
เวลาใด เวลาหนึ่ง  เปนเครื่องสะทอนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผูประกอบการ  ทั้งระดับประเทศและ
ระดับภูมภิาค  คือ  กรุงเทพและปริมณฑล   ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
และภาคใต 
  หากนักธุรกิจสวนใหญตอบแบบสอบถามวาภาวะเศรษฐกิจดี  สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของนักธุรกิจตอ
เศรษฐกิจไทย  ณ เวลานั้น ๆ  ซ่ึงจะมีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจใหขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 
  อยางไรก็ตาม  เมื่อนักธุรกจิไมเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกจิของประเทศ  จะมีผลใหขาดความเชื่อมั่นใน
การขยายกิจการ  ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดภาวะชะลอตัวลงของเศรษฐกิจได 
 
 3.3  ภาวะธุรกิจของทาน :  หมายถึง  ทัศนคติของผูประกอบธุรกิจที่มีตอภาวะธุรกิจทีก่ําลังดําเนินการ 
การไดรับขอมูลความคิดเห็นจากผูประกอบธุรกิจในแตละประเภทธุรกิจ   จะสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นใน
การดําเนินธุรกิจ  ในแตละชวงเวลาของธรุกิจทั้ง  6 สาขา คือ เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  
กอสราง การเงินและบริการ เปนภาพสะทอนบรรยากาศของธุรกิจในแตละสาขา   ในแตละชวงเวลาที่เกิดขึ้น 
 
 
 



ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร สด.07.02 

หนวยงาน  : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ) แกไขคร้ังที่ 03 

 

เร่ือง         : การจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ หนาที่ 3/11          
 

 

 3.4  ผลประกอบการ  :  หมายถึง  ความคิดเหน็ของผูประกอบการ  ในเรือ่งเกี่ยวกับ  ผลการดําเนิน
ธุรกิจ  การผลิตสินคาและบริการ  ขนาดของธุรกิจ  แนวโนมธุรกิจ  จํานวนลูกคา รายได  กําไร  ขาดทุน เพื่อ
ทราบทิศทางแนวโนมภาวะธรุกิจโดยรวมของประเทศ  รายสาขาและรายภูมภิาค  ซ่ึงเปนตัวช้ีวัด
ความสามารถในการแขงขนัในการดําเนินธุรกิจอีกทางหนึ่ง 
  
 3.5  ตนทุนตอหนวย : ตนทนุในการดําเนินธุรกจิของผูตอบแบบสอบถาม  ณ ชวงเวลาตาง ๆ  มกีารเปลีย่นแปลง
ไปในทศิทางใด  เพื่อตดิตามประสิทธิภาพการดําเนนิงานของธุรกิจ 
 
 3.6  การจางงาน  :  หมายถึง  จํานวนแรงงานที่ไดรับการจางงานของธุรกิจ ในแตละชวงเวลา       ซ่ึงการจางงานที่
เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาสะทอนใหเหน็ถึงสภาพเศรษฐกจิอีกทางหนึง่ดวย 
    หากมกีารจางงานเพิม่ขึ้น  ช้ีใหเห็นวาความตองการของสินคาและบรกิารเพิ่มขึน้  แสดงวามกีารขยายตัว
ในสาขาธุรกิจหรือภูมภิาคนั้น 
    หากมกีารจางงานลดลง  ช้ีใหเหน็วาความตองการของสนิคาและบรกิารลดลง  แสดงวาสาขาธุรกิจหรือ
ภูมภิาคนัน้  กาํลังประสบปญหาในการดาํเนินธรุกิจ 
 
 3.7  การขยายกิจการ   :  ความคดิเห็นของผูประกอบการในการขยายกจิการหรือลดขนาดของกิจการ  
สะทอนใหเหน็แนวโนมทิศทางของธุรกิจในสาขาหรือภมูิภาคนั้น  กลาวคือ  หากนักธุรกิจสวนใหญมีการ
ขยายกจิการเพิม่ขึ้น  แสดงวานักธุรกิจมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจจึงขยายการลงทุน  ซ่ึงจะสงผลใหเศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตัวอยางตอเนือ่ง  ขณะเดียวกันหากนักธุรกิจสวนใหญลดขนาดของกิจการลง  แสดงถึงความไม
เชื่อมั่นในการขยายการลงทนุของนักธุรกจิ  ซ่ึงจะสงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมหดตวัอยางตอเนื่อง 
 
 3.8  เปรียบเทียบระหวางป  : ไตรมาสปจจุบันเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน    แสดง
ใหเห็นทิศทางเศรษฐกิจทีเ่กดิขึ้นจริง    เนือ่งจากเปนขอมูลที่กําจัดฤดกูาลออกไปแลว 
 
 3.9  เปรียบเทียบกับไตรมาสทีผ่านมา  : ใชแสดงทิศทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแตละไตรมาสที่เกิดขึ้น  
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะมีฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ   ในการนําเสนอจะตองกําจัดฤดูกาลของขอมูลออกไปกอนจึง
จะเห็นทิศทางเศรษฐกิจทีแ่ทจริง 
 
 3.10   คาดการณอนาคต 3 เดือนขางหนา : เปนขอมูลที่สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคาเผยแพรและใชเปน
เครื่องเตือนภยัเบื้องตนทางเศรษฐกิจเพราะเปนขอมูลที่นักธุรกิจคาดคะเนวาจะเกดิขึ้นในอนาคต 
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 3.11 แบบสํารวจภาวะธุรกิจ  หมายถึง  แบบที่ใชสอบถามความคิดเห็นจากผูประกอบการเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกจิทั่วไปและธุรกิจที่ดําเนินการอยู ไดแก ผลประกอบการ ตนทุน การจางงาน และการขยาย
กิจการ 
 
4. ความรับผดิชอบ 
        4.1  ผูอํานวยการสํานักดัชนเีศรษฐกิจการคา 
        4.2  หัวหนากลุม 
        4.3  นักวิชาการพาณิชย 
 4.4  ลูกจางเหมาบริการ 
        4.5  เจาหนาที่สวนภูมิภาค 
 
   
    



ั

               ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร  สด.07.02

               หนวยงาน  : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ) แกไขคร้ังท่ี 03

               เร่ือง  : การจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ หนาท่ี  5/11     

5.    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับท่ี
ระ
ยะ
เวล

า
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง

1

3 ว
น/
ครั้
ง/ก

าร
ทํา
ดัช

นี กําหนดวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการ

จัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

2

30
 วัน

/ค
รั้ง

/เม
ื่อม

ีกา
รป

รับ
ปร

ุง ศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจมหภาค เพื่อใชใน

การกําหนดโครงสรางประชากรใหสอดคลอง

กับโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นักวิชาการพาณิชย     1. คูมือการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

    2. ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) 

    และจังหวัด(GPP)

    3.ขอมูลผูจดทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจ

    4.ขอมูลการจัดหมวดหมูธุรกิจ(สสช.)

    5.ขอมูลผูจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

3

30
 วัน

/ค
รั้ง

/เม
ื่อม

ีกา
รป

รับ
ปร

ุง ศึกษา วิเคราะหโครงสรางของประชากรเพื่อ

จัดทํากรอบตัวอยางเพื่อการสํารวจ

นักวิชาการพาณิชย     1. คูมือการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

    2. ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) 

    และจังหวัด(GPP)

    3.ขอมูลผูจดทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจ

    4.ขอมูลการจัดหมวดหมูธุรกิจ(สสช.)

    5.ขอมูลผูจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

4

10
 วัน

/ป


จัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนี

คาดการณภาวะธุรกิจเพื่อจัดสงใหเจาหนาที่ใน

สวนภูมิภาคจัดเก็บขอมูลไดตรงตาม

วัตถุประสงค

นักวิชาการพาณิชย     1. คูมือการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

    2. ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) 

และจังหวัด(GPP)

5

8 ว
ัน/
ไต

รม
าส

สํารวจขอมูลพรอมกันทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค

นักวิชาการพาณิชย     1. คูมือการจัดเก็บขอมูลดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

เจาหนาที่ในสวน     2. แบบสอบถามภาวะธุรกิจ

ภูมิภาค     3. ปฎิทินการปฎิบัติงานฯ

6

30
 วัน

/ไต
รม

าส

ตรวจสอบขอมูลแบบสอบถามที่ไดรับกับ

ฐานขอมูลเดิมและเพิ่มเติมผูตอบแบบรายใหม  

รวบรวมขอมูลเพื่อการบันทึกขอมูล

นักวิชาการพาณิชย     1. คูมือการจัดเก็บขอมูลดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

เจาหนาที่ในสวน     2. คูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for

ภูมิภาค Windows

7

30
 วัน

/ไต
รม

าส

บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูป Oracle 

และจัดเก็บแบบสอบถามรายจังหวัด

นักวิชาการพาณิชย     1. แบบสอบถามดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ

ลูกจางเหมาบริการ
เจาหนาที่ในสวน
ภูมิภาค

8

1 ว
ัน/
ไต

รม
าส

ประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป Oracle ได

ดัชนีโดยรวมประเทศ  รายสาขาและรายภูมิภาค

นักวิชาการพาณิชย 1. รายงานการศึกษาขอมูลที่ใชประมวลผล

9

3 ว
ัน/
ไต

รม
าส

วิเคราะหคาดัชนีที่ประมวลผลไดเพื่อจัดทํา

รายงานดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจรายไตรมาส

นักวิชาการพาณิชย 1.รายงานดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจรายไตรมาส

10

15
 วัน

/ไต
รม

าส

จัดเตรียมเอกสารและจัดสงใหผูประกอบการ

ทั่วประเทศทางไปรษณียและอีเมล  รวมถึง

บริการขอมูลทางโทรศัพทแกผูใชขอมูล

เจาหนาที่ทุกคน 1. เว็บไซต  www.price.moc.go.th

2. รายงานดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ(ไทย/อังกฤษ)

ศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจมหภาค

ศึกษา วิเคราะหโครงสรางประชากร

จัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลภาวะธุรกิจ

สํารวจขอมูลในสวนกลางและภูมิภาค

ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล

จัดเก็บและบันทึกขอมูล

บร
ิกา
รข

อม
ูลด

ัชน
ณภ

าว
ะธุ
รก

ิจ
ีคา
ดก

าร

กําหนดวัตถุประสงค

บริการ/เผยแพร

วิเคราะห/จัดทํา

รายงาน

ประมวลผลดัชนี
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6. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 6.1  กําหนดวัตถปุระสงค 

   นักวิชาการพาณิชย เปนผูกําหนดวัตถุประสงคในการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
เพื่อการพยากรณเศรษฐกิจในระยะสั้น ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการตอเศรษฐกิจ 
และธุรกิจที่ดําเนินการอยู ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (3 เดือน ขางหนา)  ใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 
สําหรับเปนแนวทางในการวางแผนและนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชนใชเวลา 3 วัน/คร้ัง/การ
ทําดัชนี 

 
 6.2  ศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจมหภาค 

   การจัดทําโครงสรางดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทํา
ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจจึงศึกษาวิเคราะหโครงสรางเศรษฐกิจจากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (GPP) รวมถึงขอมูลสถิติการจดทะเบียนธุรกิจและขอมูล
สถิติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงสรางดัชนีโดยใชระยะเวลาในการศึกษาและจัดทําโครงสราง
จํานวน  30 วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 
 6.3  ศึกษา วิเคราะหโครงสรางของประชากรเพื่อคัดเลือกกรอบตัวอยาง 
    นักวิชาการพาณิชยเปนผูศึกษา  คนควา รวบรวม โดยการนําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมรายจังหวัด (GPP) มาหาสัดสวนในแตละสาขาธุรกิจ 
โดยแบงออกเปน 6 สาขา  โดยจดักรอบตัวอยางตาม TSIC โดยใชระยะเวลา  30  วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง
  
 6.4  จัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดชันีคาดการณภาวะธุรกิจสําหรับเจาหนาท่ีจัดเก็บ 
    นักวิชาการพาณิชยเปนผูจัดทําคูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนคีาดการณภาวะธุรกิจ
เพื่อใหเจาหนาที่ทั้งสวนกลางและในภูมภิาคตางๆไดเขาใจถึงจุดประสงคและวิธีการจดัเก็บขอมูลคาดการณ
ภาวะธุรกิจ เปนมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลเดียวกัน โดยใชระยะเวลา  10  วัน/ป 
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 6.5  สํารวจขอมูล 
   นักวิชาการพาณิชย  เจาหนาที่สวนภูมภิาค  โดยกําหนดการวางแบบสอบถามในสัปดาหที่ 2 

ในเดือนสุดทายของแตละไตรมาส  โดยในสวนกรุงเทพฯ นักวิชาการพาณิชยในสวนกลางเปนผูทําการ
สํารวจ    โดยการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียและจดหมายอเีล็กทรอนิกส  สวนในภูมภิาค ใหเจาหนาที่
สวนภูมภิาคปฏิบัติงานสํานักงานพาณิชยจังหวดัเปนผูทาํการสํารวจโดยการวางแบบสอบถามความคิดเห็น  
นักธุรกิจในสาขาตาง ๆ โดยจํานวนที่ตองการใหจดัเก็บในแตละสาขาธุรกิจเปนไปตามคูมือการจัดเก็บขอมูล
เพื่อการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกจิฯ  โดยใชระยะเวลา 8 วัน/คร้ัง/ไตรมาส    
 
 6.6  ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล 
   กอนการจดัเกบ็และบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล นักวิชาการพาณิชย ตองตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล  โดยตรวจสอบรายละเอียดในสวนของขอมูลของผูตอบแบบสอบถามมีความสอดคลองกับขอมูล
เดิมหรือไม  และสวนของคําตอบในการคาดการณภาวะธรุกิจตรวจ   หากแบบสอบถามมีความผิดปกติให
แยกเปนแบบเสียเพื่อความถกูตองในการประมวลผล    รวมทั้งตองมีความชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบ
ความถูกตองและความสอดคลองของขอมูลดวยเทคนิคสถิติ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชย ใช
ระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูล จํานวน  30 วัน/ไตรมาส     
 
 6.7  จัดเก็บและบันทึกลงฐานขอมูล 

  นักวิชาการพาณิชย  เจาหนาที่ในสวนภูมิภาคและลูกจางเหมาบริการ  เปนผูปฏิบัติหนาที่ใน
การจัดเก็บและบันทึกลงฐานขอมูล   เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม ฝกฝน ชํานาญงาน  มีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งประสบการณในการจัดเก็บและบันทึกลงฐานขอมูล  โดยใช
ระยะเวลา 30 วัน/ไตรมาส 
     
 6.8   ประมวลผล 
    นักวิชาการพาณิชย ใชโปรแกรม  SPSS for Windows เพื่อตรวจความคลาดเคลื่อนทางสถิติ 
ใชระยะเวลา 3 วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง สวนการประมวลผลคาดัชนีฯ เพื่อจัดทํารายงานใชโปรแกรม
สําเร็จรูป Oracle  กอนที่จะจัดทํารายงานนําเสนอตอผูบริหาร โดยใชระยะเวลา 1 วัน/ไตรมาส 
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 6.9  วิเคราะห/จัดทํารายงานและตรวจสอบ 

   นักวิชาการพาณิชย วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประมวลผลเพื่อจัดทํารายงานพรอมนําเสนอ
ในรูปกราฟและตารางซึ่งทําเอกสารนําเสนอตอผูบริหาร  โดยทําเอกสารเผยแพรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งทํา  Excel file โดย upload  ขึ้น website  รวมทั้งสงผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส  
โดยใชระยะเวลา 3  วัน/ไตรมาส 

                  
 6.10  บริการและเผยแพร 

   เจาหนาที่ทุกคน มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนี โดยตามตารางปฏิทินกําหนดเวลาเผยแพร
รายงานขาวดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจที่ชัดเจนคือทุกวันที่ 25 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและ
ตุลาคม โดยผานชองทางบริการเว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  www.price.moc.go.th   โดย
นักวิชาการพาณิชย  upload  ขึ้นเว็บไซตเพื่อใหผูใชบริการสามารถ download เปน Excel file และ Acrobat 
file  ได และเผยแพรใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานขาวดัชนีไปยัง
กลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  เอกสารและแผนพับ  ใชระยะเวลาดําเนินการ 15 
วัน/เดือน   

  
7. เอกสารอางอิง 
        7.1  คูมือการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
      7.2    คูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสําหรับเจาหนาที่สวนภูมิภาค 
        7.3    ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GDP,GPP) 
       7.4  ขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา) 
       7.5  ขอมูลธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
        7.6  ขอมูลการจัดหมวดหมูธุรกจิ (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
 7.7  แบบสอบถามคาดการณภาวะธุรกิจ 
 7.8  ปฏิทินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
 7.9  คูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
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8. แบบฟอรมท่ีใช  
 8.1  แบบสอบถามภาวะธุรกิจไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 (ตัวอยางไตรมาส 2/2553) 
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8.2 แบบสอบถามภาวะธุรกิจ ไตรมาส  3 (ตัวอยางไตรมาส 3/2553) 
 

 

 



ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร สด.07.02 

หนวยงาน  : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ) แกไขคร้ังที่ 03 

 

เร่ือง         : การจัดทําดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ หนาที่ 11/11          
 

 

9. เอกสารบันทึก 
 

 
ชื่อเอกสาร 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
สถานที่จัดเก็บ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการจัดเก็บ 

 
รายงานดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจ 
  
 

นักวิชาการณพาณิชย 
 

1.  ตูเอกสารสวนกลางกลุม
ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร 

3 ป 
 

เรียงตามป พ.ศ. 
 

 

แบบสอบถามภาวะธุรกิจ นักวิชาการณพาณิชย 
 

1.  ตูเอกสารสวนกลางกลุม
ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 
2.  เครื่องคอมพิวเตอร 

3 ป เรียงตามป พ.ศ. 
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