
 
 
 
 

กระบวนการจดัทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(ดัชนภีาวะธุรกจิสงออก และดชันีคาดการณภาวะธุรกจิสงออก) 
 
 

สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา 
 

 

 



 

กระบวนการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก 

ขอกําหนด 

1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1   ดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออกมีความถูกตองแมนยํา 

1.2   ดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออกเผยแพรไดตรงตามกําหนดไว คือ   

       ภายในวันที่ 27 ของแตละเดือน 

1.3   ลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

2.1   พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485  

มีหนาที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชีพ 

2.2   พระราชกิจจานุเบกษา  กฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 

2553  เลมท่ี 127  ตอนที่ 22 ก  หนา 8  ขอ 12 

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

3.1 จัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

3.2 จดัทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก ตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผงัขั้นตอนกระบวนการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออก 

และดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก 

ระยะเวลา (วนั) ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

 
7 วัน/ครั้ง/การจัดทําดัชนีฯ 

 

 

 
90 วัน/ครั้ง/การปรับปฐาน 

 

 

 
25 วัน/คร้ัง/การคัดเลือกตวัอยาง 

 

 

 
5 วัน/เดือน 

 

 

 
5 วัน/เดือน 

 

 

 
10 วัน/เดือน 

 

 

 
2 วัน/เดือน 

 

 

  
1 วัน/เดือน 

 

 

2 วัน/เดือน 

 

 

 

2 วัน/เดือน 

 

 

 

วิเคราะหและจัดทํา
รายงานดัชนีฯ 

กําหนดปฐาน และจัดทาํโครงสรางการสงออก 

คัดเลือกตัวอยาง 

ศึกษาวิเคราะหเพือ่คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ 

สํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยการสงไปรษณยี แฟกซ และอีเมล 

จัดเก็บ/บันทึกขอมูลลงฐานขอมูล 

ประมวลผลดัชนีฯ โดยใช SPSS 

และ Oracle 
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กําหนดวัตถุประสงค 

บริการและเผยแพร 

ตรวจสอบความ  
ถูกตอง 

ถูกตอง 
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ถูกตอง 





ระเบียบปฏิบตัิงาน เลขท่ีเอกสาร สด.07.03 

หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ) แกไขคร้ังที่ 03 

 

เร่ือง  : การจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก หนาที่ 2/12          
 

 

1. วัตถุประสงค 
    ระเบียบปฎิบัติฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนี
คาดการณภาวะธุรกิจสงออก 
 
2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัตงิานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีภาวะธุรกจิสงออกและดชันีคาดการณ
ภาวะธุรกิจสงออกทุกขั้นตอน  ตั้งแตขั้นตอนแรก  คือ  การกําหนดวัตถุประสงค  จนถึงขั้นตอนสุดทาย  คือ  
การเผยแพรดชันี 
 
3. คําจํากัดความ 

              ดัชนภีาวะธุรกิจสงออก คือ  เครื่องมือที่จัดทําขึน้เพื่อดแูนวโนมการสงออก คําสั่งซื้อลวงหนา สินคา
คงคลัง  และการจางงาน ตลอดจนความคิดเห็นปญหาอุปสรรคในการสงออก และขอเสนอแนะที่ผูสงออก
ตองการจากภาครัฐ โดยใชขอมูลเชิงคุณภาพที่มิใชตวัเลขการสงออกอยางแทจริง  แตเปนการสอบถามความ
คิดเห็นของผูสงออกในประเด็นขางตน แลวแปลงขอมูลเชิงคุณภาพเหลานั้นใหเปนขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อ
คํานวณดัชนกีารกระจาย (Diffusion Index) โดยใชเปนดัชนีช้ีนําภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญตัวหนึ่ง ทีจ่ะใชเปน
เครื่องมือช้ีวัดและเตือนภัยทางเศรษฐกิจลวงหนา โดยจดัทําเปนดัชนีรายเดือน เพื่อใหสามารถติดตามภาวะ
เศรษฐกิจดานสงออกไดอยางใกลชิดและทนัเหตุการณ รวมทั้ง สําหรับเปนแนวทางในการวางแผนและ
นโยบายเศรษฐกิจของภาครฐัและเอกชนดานการสงออกของประเทศไทย 

             ดัชนคีาดการณภาวะธุรกิจสงออก คือ เครื่องมือที่จัดทําขึน้เพื่อใชคาดการณภาวะการสงออกและ
ความสามารถในการแขงขนัของผูประกอบการสงออกในระยะ 3 เดอืนขางหนา และประเทศหลกัที่สงออก 
โดยจัดทําในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ซ่ึงจะเพิ่มคําถามในประเด็นการคาดการณ
ความสามารถในการสงออก และความสามารถในการแขงขัน สําหรับวิเคราะห วางนโยบาย และแกไข
ปญหาดานการสงออกลวงหนาไดอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพตอไป 
             ยอดรวมสินคาสงออก  (Total Export)  หมายถึง  มูลคา(หรือ ปริมาณ) การขายสุทธิ ที่หักสินคา
สงคืนแลว ณ เดือนที่ทําการสํารวจ ยอดรวมสินคาสงออกเปนเครื่อง   ช้ีวัดถึงสภาวะการสงออกในปจจุบนั  
ถามูลคายอดรวมการสงออกเพิ่มขึ้น  แสดงถึงภาวะการสงออกขยายตัวซ่ึงหมายถึงประเทศมีรายไดจากการ
สงออกเพิ่มขึ้น 
             คําสั่งซื้อสินคาสงออก  (New Export Orders)  หมายถึงขอมูลที่ไดจาก เอกสารหรือสัญญาคําสั่งซื้อ
สินคาสงออกที่ไดรับเขามาใหมในแตละเดือนของธุรกิจ ในรอบระยะเวลาที่ทําการสํารวจโดยมรีะยะเวลา
การสงมอบแลว 
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            คําสั่งซื้อสินคาสงออกถูกจัดใหเปนตัวช้ีนํา (leading indicator) ภาวะการสงออก  เนื่องจากแสดงถึง
ภาวะการสงออกในอนาคต    โดยทัว่ไปผลผลิตอุตสาหกรรมจะเปนตัววดัความความแข็งแกรงของภาคการ
ผลิตของประเทศ     ในขณะที่ยอดคําสั่งซื้อใหมจะเปนตวัวดัความแข็งแกรงของภาคการผลิตในอนาคต  และ
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังตองพึ่งพารายไดจากการสงออก  ดังนั้นการสามารถคาดการณการขยายตวั    
หรือหดตวัในอนาคต   จะสามารถนํามาคาดการณการขยายตวั หรือ หดตัวของเศรษฐกิจของประเทศ 
             สินคาคงคลงั (Inventories)    หมายถึง  สินคาที่อยูในคลังสินคารายเดือนเพือ่รอการผลิตตอหรือขาย  
สินคาคงคลังหมายรวมถึงวตัถุดิบ  สินคากึ่งสําเร็จรูป  และสินคาสําเร็จรูป 
             การจางงาน (Employment)  หมายถึง   จํานวนลูกจางทีป่ฎิบัติงานในแตละเดือนในการวัดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   การจางงานเตม็ที่มักจะแสดงถึงการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ   ดังนัน้ในหลาย
ประเทศที่จัดทําดัชนีวัฎจักรธุรกิจ การจางงานจะเปนตัวแปรที่เปนดัชนีพองเศรษฐกิจ (coincident 
indicators) 
             คาดการณภาวะการสงออก (Export  Expectation) เปนการถามความคิดเหน็ของผูประกอบธุรกิจวา
ภาวะการสงออกของธุรกิจในอีก 3 เดือนขางหนาจะเปนอยางไร (ดีขึ้น/ไมเปลี่ยนแปลง/แยลง) 
             คาดการณความสามารถในการแขงขัน (Competitive Expectation)   โดยพิจารณาจากปจจัยทางดาน
ราคา  ตนทุน  การใชแรงงาน  การใชเทคโนโลยี  การใชวัตถุดิบภายในประเทศ  
             แบบสอบถามภาวะธรุกิจสงออก (รายเดือน) สอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการสงออกเปน
รายเดือน เกีย่วกับยอดรวมสินคาสงออก คําสั่งซื้อสินคาสงออก สินคาคงคลัง การจางงาน ปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการสงออก รวมทั้งขอเสนอแนะที่ผูสงออกตองการจากภาครัฐ 
             แบบสอบถามภาวะธรุกิจสงออก (รายไตรมาส) สอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการสงออกเปน
รายไตรมาส ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ซ่ึงจะเพิ่มคําถามในประเดน็การคาดการณ
ความสามารถในการสงออก และความสามารถในการแขงขนัของผูสงออกใน 3 เดือนขางหนา รวมทั้ง
ประเทศหลักที่ผูประกอบการสงสินคาออก 

             การจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกเปนดัชนีที่คํานวณจากความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจสงออก
เปนสําคัญ     ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดเกบ็ขอมูลอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ รวมทัง้เปนไปตามหลักวิชาการ
สถิติ โดยการสุมตัวอยางเพือ่คัดเลือกตัวแทนสําหรับการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง เพื่อเปรียบเทยีบแนวโนม
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาไดอยางถูกตอง ครบถวน และทันเหตกุารณ  ซ่ึงจะเปนประโยชนใน
การใชเปนเครือ่งเตือนภยัทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งใหกบัประเทศไทย 
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4. ความรับผดิชอบ 
        3.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
        3.2 หัวหนากลุมดัชนวีฏัจักรเศรษฐกจิ 
        3.3 นักวชิาการพาณิชย 
        3.4 ลูกจางเหมาบริการ 
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               ระเบียบปฏิบัติงาน เลขท่ีเอกสาร  สด.07.03

               หนวยงาน  : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ) แกไขคร้ังท่ี 03

               เร่ือง  :  การจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก หนาท่ี  5/12      

5.    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับท่ี
ระ
ยะ
เวล

า
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง

1

7 ว
ัน/
คร

ง/ก
าร
จด

ทา
ดัช

นีฯ กําหนดวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางและ

เปาหมายในการจัดทําดัชนีฯ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและ

    ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก

2

90
 วัน

/ค
รั้ง

/ก
าร
ปร

ับป
ฐา
น พิจารณาปที่ภาวะเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เพื่อใช

เปนปฐานของการสงออกเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

รวมทั้งจัดทําโครงสรางการสงออก เพื่อรองรับ

การจัดเก็บขอมูลฯ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและ

    ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก

2. ฐานขอมูลผูสงออกของกรมศุลกากร

3. การคัดเลือกตัวอยาง ป 2549-2551 เพื่อการสํารวจ

จัดเก็บขอมูลสําหรับการจัดทําดัชนีฯ

3

25
 วน

/ค
รั้ง

/ก
าร
คัด

เล
ือก

ตว
อย

าง คัดเลือกตัวอยางผูสงออกใหถูกตองตามหลัก

สถิติและเศรษฐศาสตร

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและ

    ดัชนีคาดการณภาวะธุรกจิสงออก

2. การคัดเลือกตัวอยาง ป 2549-2551 เพื่อการสํารวจ

จัดเก็บขอมูลสําหรับการจัดทําดัชนีฯ

4

5 ว
ัน/
เด
อน

คัดเลือกผูสงออกเพื่อเปนตัวแทนในการจัดเก็บ

ขอมูลการสงออก

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและ
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5

5 ว
ัน/
เด
อน

สํารวจขอมูลการสงออกโดยใชแบบสอบถาม

เพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและ

    ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก

2. การคัดเลือกตัวอยาง ป 2549-2551 เพื่อการสํารวจ

จัดเก็บขอมูลสําหรับการจัดทําดัชนีฯ

6

10
 วัน

/เด
อน

จัดเก็บและบันทึกขอมูลดานการสงออกลงใน

ฐานขอมูล

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและ

และลูกจางเหมา-     ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก

บริการ

7

2 ว
ัน/
เด
อน

ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล 

โดยวิธีการสุม (Random)

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและ
    ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก

8

1 ว
ัน/
เด
อน

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS และ Oracle) เพื่อ

ประมวลคาดัชนีฯ

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และ Oracle

9

2 ว
ัน/
เด
อน

วิเคราะหคาดัชนีฯ และจัดทํารายงานดัชนีภาวะ

ธุรกิจสงออก/ดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก

นักวิชาการพาณิชย 1. รายงานดัชนีภาวะธุรกิจสงออก(รายเดือน) และ      

รายงานดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก              (ราย

ไตรมาส)

10

2 ว
ัน/
เด
อน

ทําการเผยแพรดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนี

คาดการณภาวะธุรกิจสงออก ตามชองทางการ

ประชาสัมพันธตางๆ

นักวิชาการพาณิชย 1. www.price.moc.go.th

2. รายงานดัชนีภาวะธุรกิจสงออก

3. รายงานดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก

กําหนดปฐาน และจัดทํา

โครงสรางการสงออก

คัดเลือกตัวอยาง

ศึกษาวิเคราะหเพ่ือคัดเลือก

ตัวแทนแหลงจัดเก็บ

   สํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถาม    โดย

การสงไปรษณย แฟกซ และอีเมล

จัดเก็บ/บันทึกขอมูลลงฐานขอมูล

ประมวลผลดัชนีฯ โดยใช 

SPSS และ Oracle

บริ
กา
รข
อมู

ลด
ัชนี

ภา
วะ
ธุร
กิจ

สง
ดัช

นีค
าด
กา
รณ

ภา
วะ
ธุร
กิจ

สง
ออ

ก
ออ

กแ
ละ

ถูกตอง

ผิด

กําหนดวัตถุประสงค

บริการและเผยแพร

ตรวจสอบความถูกตอง

วิเคราะหและ

จัดทํารายงาน

ถูกตอง

ผิด
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6. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 6.1  กําหนดวัตถปุระสงค 

   นักวิชาการพาณิชย กําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนี
คาดการณภาวะธุรกิจสงออก เพื่อใชเปนเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศดานการสงออก ดัชนีที่จัดทํา
สามารถบอกทิศทางและแนวโนมการสงออกที่เกิดขึ้นในประเด็นยอดรวมสินคาสงออก คําสั่งซื้อสินคา
สงออกลวงหนา ปริมาณสินคาคงคลัง และการจางงานของธุรกิจสงออกของไทย พรอมทั้งคาดการณ
ภาวการณสงออกและความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการสงออกในระยะ 3 เดือนขางหนา โดยใช
เวลาศึกษาจัดทําในแตละครั้งประมาณ 7 วัน 

 
 6.2  กําหนดปฐาน และจัดทําโครงสรางการสงออก 

   นักวิชาการพาณิชยเปนผูพิจารณากําหนดปฐาน  เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดทํา
โครงสรางการสงออก สําหรับการสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําดัชนีฯ ตอไป ทั้งนี้ใชขอมูลคาสงออกเฉลี่ย 3 ป 
ยอนหลัง ใชเวลาในการกําหนดปฐาน และจัดทําโครงสรางการสงออก 3 เดือนตอคร้ัง 

 เพื่อใหการจัดทําดัชนีฯ  เปนไปตามวัตถุประสงคและสะทอนทิศทางการสงออกไดอยาง
ถูกตองและมปีระสิทธิภาพ  มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การกําหนดปฐาน โดยมีสมมติฐานในการดําเนินการ คือ 

                       - เปนปที่มีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และทั่วโลกเปนไปอยางปรกติ 

  - ไมมีเหตุการณผิดปรกติเกิดขึ้น ไดแก ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงผิดปรกติ ภาวะ
สงคราม    ฯลฯ 

            - มีขอมูลพื้นฐาน คือ มูลคาการสงออกของประเทศไทย ที่ถูกตองครบถวนสมบูรณ 

            หากใชปใดปหนึ่งเปนปฐาน โอกาสจะเกิดความคลาดเคลื่อนตามหลักสถิติในการคัดเลือก
รายการสินคา และตัวแทนการสํารวจขอมูลมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง ทําใหดัชนีฯ ที่จัดทําขึ้นไมสะทอน
ภาวะการสงออกอยางชัดเจน จึงใชขอมูล มูลคาการสงออกเฉลี่ย 3 ป เปนเกณฑในการจัดทําปฐาน และ
คัดเลือกรายการสินคา 

     2. การจัดทําน้ําหนัก พิจารณาจากสัดสวนมูลคาสินคาสงออกเฉลี่ย 3 ป เพื่อหาความสําคัญ
ของประเภทสินคา หมวดสินคา กลุมสินคา และชื่อสินคาสงออก 
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             รายการสินคาที่คัดเลือกไวมีสัดสวนมูลคาสูง ลงไปนอย ตามสัดสวนรายการสินคาสงออก
ทั้งหมด ทั้งนี้รายการสินคาทัง้หมดที่คัดเลือกไวตองมีมูลคารวมไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาการสงออก
ทั้งหมด เพื่อใชคัดเลือกตัวแทนสินคาตัวอยางที่จะทําการสํารวจตอไป 

            3. การจัดหมวดหมูหรือแยกประเภท แบงประเภทสินคาไว 4 ประเภท คือ            
                   1. สินคาอุตสาหกรรม 
                   2. สินคาเกษตรกรรม (กสิกรรม, ปศุสัตว, ประมง) 
                   3. สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 
                   4. สินคาแรและเชื้อเพลิง 
            4. การคัดเลือกรายการสินคา 

                   เมื่อไดรายการสินคาในการจัดทําน้ําหนักแลว จึงศึกษาผูสงออกตามรายการสินคา
เหลานั้น เพื่อคัดเลือกบริษัทที่เปนตัวอยางสํารวจ โดยมีขอกําหนดเลือกทุกบริษัทที่ตกอยูในรอยละ 80 
ของแตละรายการสินคา สวนบริษัทอีกรอยละ 20 ทําการสุมตัวอยางอยางมีระบบ จากนั้นนําขอมูลทั้ง 2 
มารวมกัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนในการจัดทําฐานขอมูลการสํารวจตอไป 

 
 6.3  คัดเลือกตัวอยาง    

 นักวิชาการพาณิชย  คดัเลือกตัวอยางที่จะทําการสํารวจจากบริษัทสงออกทั่วประเทศ  โดย
แบงเปน 2 สวน สวนแรก พิจารณาทุกบริษัทที่มีมูลคาการสงออกมากกวา 500 ลานบาทขึ้นไป  และสวนที่
สอง คัดเลือกแบบเจาะจงกับบริษัทที่มีมูลคาการสงออกต่ํากวา 500 ลานบาท   เพื่อใหสามารถสะทอน
ภาวะการสงออกไดชัดเจนและใกลเคียงกบัความเปนจรงิมากที่สุด มูลคาการสงออกของตัวอยางทั้งหมดเมื่อ
รวมกันแลวมมีูลคารอยละ 80 ของมูลคาการสงออกของไทย โดยใชเวลาศึกษาจดัทาํ 25 วัน เมื่อมีการจัดทํา
โครงสรางน้ําหนัก   
 
 6.4  ศึกษาวิเคราะห เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ 
    นักวิชาการพาณิชย  ศกึษาและวิเคราะหโดยการนํารายการสินคา  สงออกและรายชือ่ผูสงออก
ตามรหัสพิกัดศุลกากรมาคัดเลือกหาตัวแทนเพื่อกําหนดแหลงจัดเก็บ  โดยพิจารณาจากมูลคาสงออกและการ
กระจายตัวตามภาคและจังหวัดตางๆ อยางเหมาะสม  แลวเลือกบริษัทโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling) โดยเนนไปที่จังหวัดใหญหรือเขตนิคมอุตสาหกรรมตางๆ  ใชเวลาในการศึกษา 5 วนั/เดือน 
 
 



ระเบียบปฏิบตัิงาน เลขท่ีเอกสาร สด.07.03 

หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ) แกไขคร้ังที่ 03 

 

เร่ือง  : การจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก หนาที่ 8/12          
 

 

 6.5  สํารวจขอมูล 

 นักวิชาการพาณิชย  ทําการสํารวจขอมูลผูสงออกโดยการแจกแบบสอบถามผานทางโทรสาร  
ไปรษณยี  และอีเมล  เพื่อขอความรวมมือผูสงออกกรอกขอมูลเกี่ยวกบัทิศทางมูลคาการ    สงออก  คําสั่งซื้อ
ลวงหนา  สินคาคงคลัง  และการจางงาน  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสงออกใชเวลาสํารวจ 5 
วัน 
 
 6.6  จัดเก็บ/บันทึกขอมูลลงฐานขอมูล 

              นักวิชาการพาณิชย  บันทึกขอมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม Oracle ใชเวลาในการ
จัดเก็บ/บนัทึกขอมูลลงฐานขอมูล 10 วัน/เดอืน 
 
 6.7  ตรวจสอบความถูกตอง 
        กอนการประมวลผลดัชนีฯ  นักวิชาการพาณิชยตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
แบบสอบถามอยางละเอียด  ไดแก  รหัสแบบสอบถาม  รายช่ือผูตอบแบบสอบถาม  ตําแหนง  เบอรโทรศัพท      
เบอรโทรสาร   ความเห็นของแนวโนมมลูคาและปริมาณเกีย่วกับยอดรวมสินคาสงออก   คําสั่งซื้อลวงหนา  
สินคาคงคลัง  และการจางงานของผูสงออก  รวมทั้งความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใชเวลาในการตรวจสอบ 
2 วัน/เดือน 
 
 6.8   ประมวลผลดชันีฯ 

 นักวิชาการพาณิชย  ประมวลผลดัชนีฯ  โดยโปรแกรม SPSS  เพื่อทดสอบความคลาดเคลื่อน
ทางสถิติ ใชเวลาในการประมวลผล 4 วัน/คร้ัง เมื่อปรับปรุงปฐาน  และใชโปรแกรมสําเร็จรูปในรูปแบบของ
คาดัชนีและความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  ใชเวลาในการประมวลผลดัชนฯี 1 วัน/เดือน 
 
 6.9  วิเคราะหและจัดทํารายงาน 

        นักวิชาการพาณิชย ตรวจสอบและวิเคราะหคาดัชนี   โดยพิจารณาแนวโนมของสถานการณ       
สงออกในแตละหมวดสินคา  ซ่ึงตองติดตามสถานการณเกีย่วกับภาวะการสงออก  และภาวะเศรษฐกิจ    ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงจําเปนตองมีความรอบรู และการติดตามสถานการณขาวสารอยางใกลชิด 
เพื่อนํามาประกอบวิเคราะหและสรุปภาวการณสงออกตอไป  โดยจัดทํารายงานทั้งภาษาไทย และภาษา 
อังกฤษ โดยใชเวลา 2 วัน/เดอืน 

 
 



ระเบียบปฏิบตัิงาน เลขท่ีเอกสาร สด.07.03 

หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ) แกไขคร้ังที่ 03 

 

เร่ือง  : การจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก หนาที่ 9/12          
 

 

 6.10  บริการและเผยแพร 

 นักวิชาการพาณิชย  ทําการเผยแพรดัชนีฯ ภายในวันที่ 27 ของแตละเดือน   ผานชองทาง
บริการเว็บไซตของสํานักดชันีเศรษฐกจิการคา  www.price.moc.go.th   โดยการ  upload  ขึ้นเว็บไซตเพื่อให
ผูใชบริการสามารถ download เพื่อใชประโยชนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว   
                        นอกจากนี้ไดนําเสนอรายงานดัชนีฯ ใหผูบริหารกระทรวงพาณิชยรับทราบ  รวมทั้งจัดสง
ใหกับผูสงออกที่ตอบแบบสอบถามและกลุมผูใชขอมูลผานทางไปรษณีย  โทรสาร  และอีเมล  โดยใชเวลา
ดําเนินการ 2 วนั 

 
7. เอกสารอางอิง 
        7.1   คูมือการจัดทําดัชนีภาวะธุรกิจสงออกและดัชนีคาดการณภาวะธุรกิจสงออก 
        7.2   คูมือการฝกอบรมเจาหนาที่  “โครงการจัดทําดชันีคาดการณภาวะธุรกิจการสงออก”  
        7.3   การคัดเลือกตัวอยาง ป 2545-2547 เพื่อการสํารวจจัดเก็บขอมูลสําหรับการจัดทําดัชนีคาดการณ   
                ภาวะ ธุรกิจสงออกและดัชนีภาวะธุรกิจสงออก 
        7.4   เอกสารประเมิน  เร่ือง  “ดัชนีภาวะธุรกิจสงออก และดัชนีคาดการณภาวะธรุกิจสงออก” 
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8. แบบฟอรมท่ีใช 
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9. เอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

รายงานดัชนภีาวะธุรกิจ   
สงออกรายเดอืน  และ
รายงานดัชนีคาดการณ
ภาวะธุรกิจสงออกราย
ไตรมาส 
 

นักวิชาการพาณิชย 1. ตูเอกสาร 
2. เครื่องคอม       
    พิวเตอร 

3 ป เรียงตาม ป พ.ศ. 

แบบสอบถามภาวะธุรกิจ 
สงออกรายเดอืนและ ราย
ไตรมาส 

นักวิชาการพาณิชย 
 
 

 

1. ตูเอกสาร 
2. เครื่องคอม       
    พิวเตอร 
 

3 ป เรียงตาม ป พ.ศ. 
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