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บทคัดย่อ

	 ศนูย์เตอืนภยัทางธรุกจิภาคเหนอืได้จดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ของ
จังหวัดเชียงใหม่	โดยส�ารวจข้อมูลของผู้ประกอบการ	SMEs	เป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส	3	ปี	พ.ศ.	2552	เป็นต้นมา	ส�าหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่	 ประกอบด้วย	 6	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มการผลิตผ้าทอและ									
เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ	กลุ่มการผลิตหัตถกรรมจากไม้	กลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	กลุ่มการบริการซ่อมบ�ารุงรถยนต์	กลุ่ม
การบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่	และกลุม่การบรกิารธรุกจิทีพ่กัส�าหรบันกัท่องเทีย่วมกีารเผยแพร่ผลดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิ
ต่อสาธารณชนในจงัหวดัและในระดบัประเทศ	โดยแสดงทัง้ในภาพรวม	แบ่งตามประเภทอตุสาหกรรม	และแบ่งตามองค์ประกอบ
ของธุรกิจ	เช่น	ยอดขายโดยรวม	การใช้ก�าลังการผลิต	ต้นทุนการประกอบการ	ก�าไรสุทธิ	การจ้างงาน	และการลงทุนเพิ่ม	ดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจนี้มีคุณสมบัติเด่นในการเป็นตัวชี้น�า	 และแสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 สามารถใช้เป็นระบบ
เตอืนภยัทางธรุกจิล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส	ซึง่จะช่วยให้ผูป้ระกอบการหรอืผูว้างแผนเชงินโยบายเพือ่ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม	มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจหรือก�าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstract

	 Business	Warning	Center	(Northern	Region)	has	been	conducting	Chiang	Mai	Small	and	Medium	Sized	
Enterprises	Sentiment	Index	since	the	third	quarter	of	2009.	The	survey	was	conducted	using	quarterly	data	
collect	from	the	repeated	samples	of	small	and	medium	sized	enterprises	(SMEs)	in	six	major	industries	of	
Chiang	Mai	province.	Those	industries	include	hand-weaving	cloth,	wood	handicraft,	processed	agricultural	
products,	vehicle	maintenance,	 food	and	beverage,	and	 tourist	accommodation.	The	 index	 is	quarterly	
published	locally	and	nationally	and	categorized	by	overall	SME’s	sentiment	and	by	industries.	There	are	
6	dimensions	included	and	presented	in	the	index	consisting	of	total	sales,	operation	capacity,	operation	
cost,	net	profit,	labor	hiring,	and	investment.	This	sentiment	index	is	classified	as	a	leading	indicator	presenting	
the	changes	of	business	direction,	which	can	be	used	as	an	early	warning	system	on	a	quarter	basis.	The	
index	can	be	beneficial	to	users	such	as	SME	entrepreneurs	and	policy	makers	responsible	for	promoting	
SMEs	in	rendering	them	information	for	better	business	decisions	and	more	efficient	policy-making.

บทน�ำ

	 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเป็นเครื่องมือที่สร้างจากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นส�าหรับ
วเิคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกจิอย่างเป็นระบบ	อนัแปลผลจากผลกระทบของภาคเศรษฐกจิจรงิ	(Real	Sector)	สามารถใช้เป็น
ระบบเตอืนภยัล่วงหน้าทางเศรษฐกจิได้	ผลการส�ารวจดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจินัน้สามารถแสดงถงึปัญหา	อปุสรรค	และความ
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ต้องการของบริษัท	 ดังนั้น	 การจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการก�าหนดกลยุทธ์จัดท�า
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค	 ภาครัฐและเอกชน
สามารถติดตามภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมจากข้อมูล
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
	 ประเทศไทยเริม่จดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิตัง้แต่
ปี	พ.ศ.	2540	โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส�ารวจความเชือ่
มัน่ทางธรุกจิ	(Business	Sentiment	Survey)	เป็นประจ�าทกุ
เดือนส�าหรับกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีทุนจด
ทะเบียน	200	ล้านบาทขึ้นไป	(สมศจี	ศิกษมัต,	2553)	ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นบรษิทัทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรพัย์	ในปัจจบุนั	ผูป้ระกอบ
การทั้งประเทศที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	มีอยู่	2.91	ล้าน
ราย	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99	สร้างการจ้างงานสูงเกือบ	
ร้อยละ	80	(ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม,	 2551)	 ดังนั้น	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมี
ส่วนส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิไทยอย่างยิง่	และมบีทบาท
ในการสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง	
อย่างไรก็ตาม	การพัฒนา	SMEs	ไทยยังพบอุปสรรคที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งคือ	 ข้อจ�ากัดในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของ														
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	 เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเหตุการณ์	 ด้วยเหตุนี้	 จึงได้ก่อ
ตัง้ศนูย์เตอืนภยัทางธรุกจิขึน้ภายใต้ความร่วมมอืกบัส�านกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)
	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจภาค
เหนือเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของภาคเหนอื	จงึมกีารส�ารวจข้อมลูจากผูป้ระกอบการ	SMEs	
ในจังหวัดเชียงใหม่และจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
ของจังหวัดเชียงใหม่	โดยจัดท�ารายงานเป็นรายไตรมาส	เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และ					
ผู้ประกอบการในภาคเหนือ	ในการนี้	ผู้ประกอบการสามารถ
ใช้ข้อมูลจากการจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจประกอบ
การตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
นอกจากนัน้	ผูท้ีเ่กีย่วข้องหรอืผูก้�าหนดนโยบายทัง้ภาครฐัและ
เอกชนสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการติดตามภาวะธุรกิจและ
เศรษฐกจิโดยรวมของจงัหวดัเชยีงใหม่	ท�าให้เหน็ภาพรวมของ
ภาวะเศรษฐกิจ	 อีกทั้งสามารถน�าข้อมูลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
การประกอบการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์และเลือกความ
ส�าคัญของการด�าเนินนโยบาย	น�าไปสู่การพัฒนาและกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง	

	 บทความชิ้นนี้ต้องการน�าเสนอข้อมูลเดียวกับการจัด
ท�าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง	 และ
ขนาดย่อมกลุ่มธุรกิจหลักในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อท�าให้ทราบ
แนวโน้ม	(Long	Term	Trend)	รวมทัง้ผลการศกึษา	ความเชือ่
มัน่ทางธรุกจิของผูป้ระกอบการ	SMEs	โดยดชันปีระกอบด้วย	
แนวโน้มความเชื่อมั่นทางธุรกิจ	 แยกตามองค์ประกอบของ
ธุรกิจ	เช่น	ยอดขายโดยรวม	การใช้ก�าลังการผลิต	ต้นทุนการ
ประกอบการ	ก�าไรสุทธิ	การจ้างงาน	และการลงทุนเพิ่ม	แนว
โน้มความเชือ่มัน่ทางธรุกจิแยกตามประเภทกลุม่อตุสาหกรรม
ของธุรกิจ	 โดยเก็บรวบรวมจ�านวนตัวอย่างทั้งสิ้น	 400	 ราย	
แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก	6	กลุ่ม	ดังนี้	กลุ่มการผลิตผ้า
ทอและเครือ่งนุง่ห่มจากผ้าทอ	กลุม่การผลติหตัถกรรมจากไม้	
กลุ่มการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	 กลุ่มการบริการซ่อมบ�ารุง
รถยนต์	 กลุ่มการบริการอาหาร	 และเครื่องดื่มและกลุ่มการ
บริการธุรกิจที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยว	 การคัดเลือกกลุ ่ม
อุตสาหกรรมและการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมโดยจะพิจารณา
จากอุตสาหกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจในจังหวัด
เชยีงใหม่	ทัง้นี	้บทความนีแ้บ่งการน�าเสนอออกเป็น	3	ส่วนคอื	
(1)	ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ	(2)	สถานการณ์ความเชื่อมั่น
ของธุรกิจ	และ	(3)	บทสรุป

ดัชนีควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจ

	 การจดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิทางเศรษฐกจิของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของศนูย์เตอืนภยัทางธรุกจิ
ภาคเหนอืได้องิรปูแบบการค�านวณดชัน	ีและการวเิคราะห์ผล
เช่นเดยีวกบัการจดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของธนาคาร
แห่งประเทศไทย	 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในระบบสัญญาณ
เตอืนภยัล่วงหน้าทางเศรษฐกจิ	แต่การส�ารวจข้อมลูในการจดั
ท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิทางเศรษฐกจิของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม	 มีการปรับแบบส�ารวจเพื่อให้สอดคล้อง
กบัรปูแบบการด�าเนนิงานของธรุกจิ	และครอบคลมุในประเดน็
ที่ส�าคัญด้านศักยภาพของกิจการตามองค์ประกอบของธุรกิจ
ทีใ่ช้เป็นตวัแปรในการท�าดชัน	ีซึง่ลกัษณะค�าถามประกอบด้วย
ดชันทีัง้สิน้	6	ประเดน็	ดงันี	้1)	ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านก�าไรสทุธิ	
คือ	 ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อผลก�าไรที่คาดว่าจะได้
รับในช่วง	3	เดือนข้างหน้า	2)	ดัชนีความเชื่อมั่นด้านยอดขาย
โดยรวม	คอื	ความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการต่อยอดขายสนิค้า
และบรกิารโดยรวมทีค่าดว่าจะขายได้ในช่วง	3	เดอืนข้างหน้า	
3)	ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านต้นทนุประกอบการ	คอื	ความเชือ่มัน่
ของผูป้ระกอบการต่อค่าใช้จ่ายในการประกอบธรุกจิทีจ่ะเกดิ
ขึ้นในช่วง	3	เดือนข้างหน้า	4)	ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการจ้าง
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งาน	คือ	ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อภาวะการจ้างงาน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วง	 3	 เดือนข้างหน้า	 5)	 ดัชนีความเชื่อ
มั่นด้านการลงทุนเพิ่ม	คือ	ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อ
การขยายการลงทนุในช่วง	3	เดอืนข้างหน้า	และ	6)	ดชันคีวาม
เชื่อมั่นด้านการใช้ก�าลังการผลิต	 คือ	 ความเชื่อมั่นของผู ้
ประกอบการต่ออัตราการใช้ก�าลังการผลิตในช่วง	3	เดือนข้าง
หน้า
	 ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจนั้นต้องน�ามาค�านวณดัชนี
เพื่อแปลงข้อมูลเชิงคุณภาพ	 (Qualitative)	 ให้เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณ	 (Quantitative)	 ในการจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเลือกใช้วิธีดัชนี
การกระจาย	(Diffusion	Index)	ซึง่มคีณุสมบตัเิด่นในการเป็น
ตัวชี้น�า	 (Leading	 Indicator)	 และแสดงทิศทางการเติบโต	
(Growth)	ของภาวะธุรกิจ	โดยให้ค่าคะแนน	=	1	ส�าหรับ	ค�า
ตอบที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	“เพิ่มขึ้น”	หรือ	“ดี
ขึ้น”	ส�าหรับค�าตอบ	“เท่าเดิม”	ให้คะแนน	=	0.5	และ	ให้
คะแนน	=	0	“ลดลง”	หรือ	“แย่ลง”	จากนั้น	ค�านวณคะแนน
ที่ได้ตามวิธีดัชนีการกระจาย	 (Diffusion	 Index)	 โดยน�า
คะแนนทั้ งหมดมารวมกันและหารด ้วยจ�านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด	แล้วคูณด้วย	100	จะได้ดัชนีของแต่ละ
องค์ประกอบธุรกิจดัชนีจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ	 100	 และค่าต�่า
สุดเท่ากับ	0	ตามสูตรการค�านวณ	ดังนี้

	 โดยที่	SMEs	SIi	 =		ค่าดัชนีของค�าถาม	i
	 	 Pi,	n	 =		คะแนนที่ให้บริษัท	n	
	 	 	 	 ที่ตอบค�าถาม	i
	 	 N	 =		จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
	 	 	 	 ทั้งหมด
 
	 ขัน้ต่อไปคอืการวเิคราะห์ผลของดชันคีวามเชือ่มัน่ทาง
ธุรกิจเพื่อแสดงทิศทางความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ	
โดยใช้เส้นค่า	 50	 (Break	 Even	 Point)	 เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา	ค่าดัชนีที่ได้อาจมีค่าต�่ากว่า	50	เท่ากับ	50	หรือสูง
กว่า	50	ซึ่งมีวิธีการอ่านค่าดัชนี	ดังนี้
	 SMEs	SI	<	50	หรือดัชนีมีค่าน้อยกว่า	 50	แสดงว่า				
ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจในองค์ประกอบแย่ลง
	 SMEs	 SI	 =	 50	 หรือดัชนีมีค่าเท่ากับ	 50	 แสดงว่า								
ผู ้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจในองค์ประกอบนั้น
ทรงตัว	ไม่เปลี่ยนแปลง

	 SMEs	 SI	 >	 50	หรือดัชนีมีค่ามากกว่า	 50	 แสดงว่า				
ผูป้ระกอบการมคีวามเชือ่มัน่ว่าธรุกจิในองค์ประกอบนัน้ดขีึน้
ซึ่งค่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านต้นทุนประกอบการเป็นด้านที่มี
เกณฑ์ในการอ่านค่าดัชนีผกผันไปจากค่าดัชนีด้านอื่นๆ

สถำนกำรณ์ควำมเชือ่มัน่ของธรุกจิ ดชันคีวำมเชือ่มัน่ทำง

ธุรกิจของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไตรมำส 3 

ปี พ.ศ. 2552 ถึงไตรมำส 4 ปี พ.ศ. 2555

	 ในที่นี้ได้รวบรวมผลการจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อน�าเสนอเป็นตัวอย่าง	 โดยแบ่งการแสดงผลเป็น	
3	รูปแบบ	ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม

ภาพที่ 1	ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม
ที่มา:	 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)

	 ภาพที่	1	แสดงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจผู้ประกอบ
การ	 SMEs	 ในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม	 พบว่า	 ภาวะ
เศรษฐกจิโดยภาพรวมในจงัหวดัเชยีงใหม่ของไตรมาสแรกและ
ไตรมาสสุดท้ายของทุกปีค่อนข้างอยู ่ในสถานการณ์ที่ดี	
เนื่องจากค่าดัชนีของไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ระดับมากกว่า	 50	
ยกเว้นไตรมาสที่	4	ของปี	พ.ศ.	2554	ค่าดัชนีปรับตัวลดลงต�่า
กว่าระดับที่	50	เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว	ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของ
ประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาค	 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ					
ผูป้ระกอบการลดลง	อย่างไรกต็าม	ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิ
ของไตรมาสแรกของปี	 พ.ศ.	 2555	 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า
ไตรมาสที	่1	ของทกุๆ	ปี	เนือ่งจากการจดังานมหกรรมพชืสวน
โลกเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ปลายปี	 พ.ศ.	 2554	 จนถึงเดือน
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    ปีที่ 33 ฉบับที่ 2  

เมษายน-มิถุนายน 2556

มนีาคม	พ.ศ.	2555	ส่งผลให้ผูป้ระกอบการในหมวดธรุกจิต่างๆ	
มคีวามเชือ่มัน่ในธรุกจิมากขึน้โดยเฉพาะผูป้ระกอบการหมวด
ธุรกิจบริการที่พักแรมส�าหรับนักท่องเที่ยว
	 	 ทั้งนี้	 ตามสามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่า	 ภาวะ
เศรษฐกจิของเชยีงใหม่จะมกีารขยายตวัในช่วงไตรมาสสดุท้าย
ของปีมากที่สุดจนถึงไตรมาสแรกของปีถัดไป	 เนื่องจาก												
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า	 จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้นอีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นมีการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น	
ส่วนไตรมาสที่	 2	 และไตรมาสที่	 3	 ค่าดัชนีความเชื่อมั่นทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงเนื่องจากเข้า
สูฤ่ดฝูนซึง่เป็นช่วงทีจ่�านวนนกัท่องเทีย่วลดลง	(Low	Season)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ตามองค์ประกอบของธุรกิจ
	 การรวบรวมข้อมูลในระดับองค์ประกอบของธุรกิจ	
ท�าให้ได้ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้น	ท�าให้ทราบทิศทาง
แนวโน้มความเชื่อมั่นทางธุรกิจในแต่ละองค์ประกอบว่า
สอดคล้องกันหรือมีทิศทางไปในทางตรงกันข้าม	 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจส�าหรับวางแผนนโยบายทาง
เศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค

ภาพที ่2	ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิในภาพรวมแยกตามองค์
ประกอบของธุรกิจ
ที่มา:	 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)
 
	 ในทีน่ีข้อยกตวัอย่างผลการจดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทาง
ธุรกิจในภาพรวมแยกตามองค์ประกอบของธุรกิจในไตรมาส	
3	และ	4	ของปี	พ.ศ.	2555	มาเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง	
ดังเช่นในภาพที่	2	พบว่า	ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาพ
รวมของไตรมาสที่	4	ปี	พ.ศ.	2555	ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม	 ค่าดัชนีปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่	 3	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 ช่วงเดือนกรกฎาคม	 ถึงเดือน
กนัยายน	เมือ่พจิารณาตามองค์ประกอบของธรุกจิ	พบว่า	ดชันี

แยกตามองค์ประกอบ	ปรบัตวัในทศิทางทีเ่พิม่ขึน้ทกุด้านและ
อยู่ในระดับที่มากกว่า	50.0	สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
มีความเชื่อมั่นในระดับที่ดีต่อสถานการณ์ทางธุรกิจในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี	พ.ศ.	2555	ในระดับที่ดี	โดยดัชนีความ
เชือ่มัน่ด้านก�าไรและด้านยอดขายของผูป้ระกอบการโดยรวม
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	 73.8	 และ	 74.0	 ตาม
ล�าดบัจากความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบทีค่าดการณ์ว่ายอดขาย
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการ
จ้างงานและการใช้ก�าลงัการผลติปรบัตวัเพิม่ขึน้ตามอยูท่ีร่ะดบั	
56.8	 และ	 75.3	 ตามล�าดับ	 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นด้านการ
ลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	 61.8	 แสดงให้เห็นว่าภาว-
การณ์การลงทนุในไตรมาสสดุท้ายของปีมกีารขยายตวัและอยู่
ในระดับที่ดี	อย่างไรก็ตาม	นโยบายการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่า	
300	บาท	ของรัฐบาลส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นและมีผล	
กระทบต่อต้นทุนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งราคา
น�้ามัน	ค่าไฟฟ้า	อัตราภาษีต่างๆ	ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	ท�าให้
ผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลในเรือ่งต้นทนุสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้	ส่งผล
ให้ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านต้นทนุปรบัตวัเพิม่สงูอยูท่ีร่ะดบั	90.8

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่แยกตามประเภทของ
อุตสาหกรรม
	 การจดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิผูป้ระกอบการใน
จังหวัดเชียงใหม่	นอกจากจะจัดท�าดัชนีในภาพรวม	และตาม
องค์ประกอบของธุรกิจแล้ว	 ยังต้องท�าดัชนีแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมด้วยดังตัวอย่างภาพที่	3	-	8
	 การแสดงผลในรปูแบบนีใ้ห้ภาพการวเิคราะห์ความเชือ่
มัน่ทางธรุกจิทีช่ดัเจนขึน้ตามข้อมลูของผูป้ระกอบการในแต่ละ
อตุสาหกรรม	ท�าให้ทราบถงึปัญหา	อปุสรรคและความต้องการ
ของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม	 ข้อมูลที่ได้นี้จะเอื้อ
ต่อการก�าหนดนโยบาย	 หรือวางแผนกลยุทธ์ทั้งในเศรษฐกิจ
จุลภาคและมหภาค	ทั้งกับภาครัฐและเอกชน
	 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
หลัก	6	กลุ่ม	ดังนี้	กลุ่มการผลิตผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มจากผ้า
ทอ	กลุ่มการผลิตหัตถกรรมจากไม้	กลุ่มการผลิตสินค้าเกษตร
แปรรูป	 กลุ่มการบริการซ่อมบ�ารุงรถยนต์	 กลุ่มการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม	 และกลุ่มการบริการธุรกิจที่พักส�าหรับ
นกัท่องเทีย่ว	ซึง่ล้วนเป็นอตุสาหกรรมทีเ่ป็นกจิกรรมหลกัทาง
เศรษฐกจิในจงัหวดัเชยีงใหม่	เพือ่เป็นตวัอย่างในการแสดงผล
ของดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ	 ขอยกตัวอย่างในไตรมาส	 3	
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และ	4	ปี	พ.ศ.	2555	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ภาพที ่3	ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิหมวดการผลติผ้าทอและ
เครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ
ที่มา: รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)
 
	 ภาพที่	 3	 แสดงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจหมวดการ
ผลิตผ้าทอและเครื่องนุ่งห่มจากผ้าทอ	 พบว่า	 ดัชนีความ							
เชื่อมั่นด้านก�าไรและด้านยอดขายปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่	3	ปี	พ.ศ.	2555	อยู่ที่ระดับ	90.8	เท่า
กนั	ผูป้ระกอบการมคีวามคาดหวงัว่าก�าไรและยอดขายจะเพิม่
ขึน้	เนือ่งจากไตรมาสสดุท้ายของปีนีค้าดว่าจะมจี�านวนนกัท่อง
เทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตซิึง่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัเพิม่ขึน้
กว่าหลายๆ	เดอืนทีผ่่านมา	ส่งผลให้ดชันคีวามเชือ่มัน่ด้านการ
จ้างงาน	 การใช้ก�าลังการผลิต	 และการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น
อยูท่ีร่ะดบั	56.6,	89.5	และ	61.8	ตามล�าดบั	และค่าดชันคีวาม
เชื่อมั่นด้านต้นทุนธุรกิจยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่
ทีร่ะดบั	94.7	เนือ่งจากผูป้ระกอบการมคีวามเหน็ว่า	ค่าใช้จ่าย
ด้านต้นทุนทั้งค่าน�้ามัน	ค่าวัตถุดิบในการผลิต	และค่าแรงงาน
มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพที ่4	ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิหมวดการผลติหตัถกรรม
จากไม้
ที่มา:	 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)
 

	 ภาพที่	 4	 แสดงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจหมวดการ
ผลิตหัตถกรรมจากไม้	 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านก�าไรและ
ด้านยอดขายปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่	3	ปี	พ.ศ.	2555	อยู่ที่ระดับ	67.6	เท่ากัน	ผู้ประกอบการมี
ความเชือ่มัน่ว่าก�าไรและยอดขายจะเพิม่ขึน้	เนือ่งจากเข้าสูฤ่ดู
หนาวหรอืฤดกูาลท่องเทีย่ว	ท�าให้จ�านวนนกัท่องเทีย่ว	ทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาตซิึง่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัเพิม่ขึน้กว่าหลายๆ	
เดอืนทีผ่่านมา	ส่งผลให้ดชันคีวามเชือ่มัน่	ด้านการจ้างงานการ
ใช้ก�าลงัการผลติและการลงทนุปรบัตวัเพิม่ขึน้อยูท่ีร่ะดบั	51.4,	
67.6	และ	54.1	ตามล�าดับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นด้านต้นทุน
ธุรกิจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ	 100.0	 แสดงให้เห็นว่า								
ผูป้ระกอบการผลติสนิค้าหตัถกรรมไม้ทกุรายได้รบัผลกระทบ
จากต้นทนุธรุกจิทีเ่พิม่สงูขึน้จากต้นทนุค่าแรงงานทีเ่พิม่ขึน้	ค่า
ใช้จ่ายในการผลิตด้านวัตถุดิบ	 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมถึง
ค่าน�้ามันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 5	 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจหมวดการผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูป
ที่มา:	 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)
 
	 ภาพที่	 5	 แสดงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจหมวดการ
ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	 พบว่าด้านก�าไรและด้านยอดขาย	
ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสที่	3	ปี	พ.ศ.	2555	อยู่ที่ระดับ	75.4	และ	76.2	ตาม
ล�าดบั	แสดงว่าผูป้ระกอบการมคีวามเชือ่มัน่ว่าภาวะเศรษฐกจิ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าไตรมาส
ที่ผ่านมา	 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานและการ
ใช้ก�าลังการผลิตปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	 50.0	
และ	 78.5	 ตามล�าดับ	 และมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น	 ซึ่ง
ดัชนีด้านการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	65.4	ส่วนดัชนี
ด้านต้นทุนธุรกิจยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ	 87.7	
เนือ่งจากผูป้ระกอบการมคีวามเชือ่มัน่ว่าวตัถดุบิซึง่เป็นสนิค้า
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ทางการเกษตรมีราคาสูง	 อีกทั้งป ัญหาสภาพอากาศที่
แปรปรวน	 และปัญหาอุทกภัย	 ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสูต่ลาดน้อยลง	ส่งผลให้ต้นทนุการผลติเพิม่สงูขึน้อย่างต่อ
เนื่อง

ภาพที่ 6	 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจหมวดบริการซ่อมบ�ารุง
รถยนต์
ที่มา:	 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)

	 ภาพที	่6	แสดงผลดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของกลุม่
ธุรกิจซ่อมบ�ารุงรถยนต์	พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านก�าไรและ
ด้านยอดขายคงทีอ่ยูท่ีร่ะดบั	50.8	เท่ากนัเมือ่เทยีบกบัไตรมาส
ที่	3	ปี	พ.ศ.	2555	อย่างไรก็ตามจากค่าดัชนี	แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านก�าไรและยอดขายอยู่ใน
ระดับที่ดี	 เนื่องจากค่าดัชนีอยู ่ในระดับที่มากกว่า	 50.0													
ผูป้ระกอบการเชือ่มัน่ว่ายงัคงมยีอดผูม้าใช้บรกิารในการตรวจ
สภาพรถยนต์	 และซ่อมบ�ารุงรถยนต์อย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการใช้ก�าลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่
ที่ระดับ	 54.2	 ส่วนดัชนีด้านการจ้างงานและด้านการลงทุน
ปรบัตวัในทศิทางทีล่ดลงอยูท่ีร่ะดบั	49.2	และ	50.8	ตามล�าดบั	
ในส่วนของดัชนีด้านการจ้างงานปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับต�่า
กว่า	50.0	สาเหตสุ่วนหนึง่มาจากการทีผู่ป้ระกอบการต้องแบก
รบัภาระต้นทนุทีอ่ยูใ่นระดบัสงูและค่าแรงขัน้ต�่าทีจ่ะต้องปรบั
เพิ่มขึ้นจึงท�าให้มีอัตราการจ้างงานเพิ่มลดลง	 ส�าหรับดัชนี
ความเชือ่มัน่ด้านต้นทนุทางธรุกจิปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง
อยู่ที่ระดับ	89.2

ภาพที ่7	ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิหมวดบรกิารอาหารและ
เครื่องดื่ม
ที่มา:	 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)
 
	 ภาพที	่7	แสดงผลดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของกลุม่
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม	 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นด้านก�าไร
และยอดขายปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่	 3	ปี	พ.ศ.	2555	อยู่ที่ระดับ	69.5	และ	70.0	ตามล�าดับ	
เนือ่งจากเข้าสูใ่นช่วงฤดหูนาวหรอืฤดกูาลท่องเทีย่ว	กลุม่ลกูค้า
ที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและลูกค้าชาวต่างชาติมี
จ�านวนเพิ่มขึ้น	 และลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้บริการร้าน
อาหารมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว	ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นด้าน
การจ้างงาน	การใช้ก�าลังการผลิต	และการลงทุนปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นตามอยู่ที่ระดับ	49.5,	72.0	และ	53.5	ตามล�าดับ
	 ส�าหรับดัชนีความเชื่อมั่นด้านต้นทุนธุรกิจปรับสูงขึ้น
อย่างต่อเนือ่งอยูท่ีร่ะดบั	91.5	เนือ่งจากผูป้ระกอบการมคีวาม
เห็นว่า	ต้นทุนธุรกิจในทุกๆ	ด้าน	มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ	
โดยเฉพาะต้นทนุด้านราคาวตัถดุบิทีใ่ช้ในการประกอบอาหาร	
เช่น	เนื้อหมู	ไข่ไก่	ผักสดต่างๆ	ราคาสูงขึ้น	ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 8	ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจบริการที่พักส�าหรับ
นักท่องเที่ยว
ที่มา:	 รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ	 SMEs	 ใน
จังหวัดเชียงใหม่	(ศูนย์เตือนภัยทางธุรกิจ,	2555)
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	 ภาพที	่8	แสดงผลจากการจดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทาง
ธุรกิจของธุรกิจบริการที่พักส�าหรับนักท่องเที่ยว	 พบว่าดัชนี
ความเชื่อมั่นด้านก�าไรและด้านยอดขายปรับตัวในทิศทางที่
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที	่ 3	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 อยู่ที่ระดับ	
86.5	 เท่ากัน	ผู้ประกอบการคาดหวังว่าก�าไรและยอดขายจะ
เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมาเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวหรือฤดู
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่	 (High	 Season)	 ซึ่งปกติ
แล้วช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีจะมจี�านวนนกัท่องเทีย่ว	ทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่น
ด้านการจ้างงาน	ด้านการใช้ก�าลงัการผลติ	และด้านการลงทนุ
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอยู่ที่ระดับ	75.0,	86.5	
และ	77.0	ตามล�าดับส่วนดัชนีความเชื่อมั่น	ด้านต้นทุนธุรกิจ
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ	88.0	ค่า
ดัชนีด้านต้นทุนธุรกิจยังคงอยู่ในระดับที่สูงพิจารณาได้ว่า								
ผู้ประกอบการยังประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนธุรกิจ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 จากการจดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปลาย								
ปี	พ.ศ.	2552	จนถึงไตรมาสที่	4	ปี	พ.ศ.	2555	พบว่าแนวโน้ม
ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะ
เป็นวงจรความเชื่อมั่น	 (Business	 Sentiment	 Cyclical	
Variation)	ของผูป้ระกอบการต่อภาวะเศรษฐกจิในแต่ละรอบ
ปี	กล่าวคอืภาวะเศรษฐกจิโดยภาพรวมในจงัหวดัเชยีงใหม่ของ
ไตรมาสแรกและไตรมาสสุดท้ายของทุกปีค่อนข้างอยู ่ใน
สถานการณ์ที่ดีเนื่องจากค่าดัชนีของไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่
ระดับมากกว่า	 50	 ซึ่งในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่าภาวะ
เศรษฐกิจของเชียงใหม่มีการขยายตัวในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปีมากที่สุดและค่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาพรวม
อยู ่ในระดับที่ดีจนถึงไตรมาสแรกของปีถัดไป	 เนื่องจาก												
ผู้ประการส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
	 อกีทัง้ผูค้นในท้องถิน่มกีารใช้สนิค้าอปุโภคบรโิภคมาก
ขึ้น	ส่วนในไตรมาสที่	2	และไตรมาสที่	3	ค่าดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการมีแนวโน้มหดตัวลงเนื่องจากเข้า
สูฤ่ดฝูนซึง่เป็นช่วงนอกฤดกูาลท่องเทีย่ว	(Low	Season)	ของ
จังหวัดเชียงใหม่	อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้	(Irregular)	ซึ่งอาจจะส่ง
ผลให้ค่าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิในแต่ละไตรมาสลดลง	เช่น	
ภาวะอุทกภัย	เป็นต้น

บทสรุป

	 จากตัวอย่างการรวบรวมผลที่ได้น�าเสนอมาที่นี้	 การ
จดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่	 จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจจากภาคเศรษฐกิจจริง	 ท�าให้ผู้ประกอบการ	
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	หรอืผูก้�าหนดนโยบาย	ทราบถงึภาพรวมของ
การเปลี่ยนแปลง	 ความต้องการ	 ปัญหา	 และแนวโน้มของ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละอตุสาหกรรมหลกั	
และการจัดท�าดัชนีความเชือ่มั่นทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในทุก
รายไตรมาส	 จะช่วยท�าให้ผู้ใช้ทราบถึงแนวโน้มความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการต่อภาวะเศรษฐกิจในแต่ละรอบ
ปีหรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	 และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจส�าหรับ	 SMEs	 จะเห็นได้ว่าการจัดท�า
ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมนั้น	ท�าให้มีเครื่องมือในการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจเพื่อ
ใช้เป็นระบบในการเตือนภัยทางธุรกิจล่วงหน้า	 (Early	
Warning	System)	ช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถใช้ส่วนหนึง่
ของข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และการจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจทาง
เศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของศูนย์
เตือนภัยทางธุรกิจภาคเหนือได้อิงรูปแบบการค�านวณดัชนี	
และการวิเคราะห์ผลเช่นเดียวกับการจัดท�าดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย	 แต่ได้จ�ากัดขอบเขต
ของกลุ่มตัวอย่างให้แคบลง	 คือเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัเชยีงใหม่	เพือ่ทีจ่ะได้เป็น
ภาพดัชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
	 อย่างไรกต็าม	การจดัท�าดชันคีวามเชือ่มัน่นีไ้ด้รวบรวม
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่ด�าเนินกิจการภายในจังหวัด
เชียงใหม่	ดังนั้นค่าดัชนีที่ได้จึงสะท้อนภาวะความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น	 และไม่ได้มีการจัด
เกบ็รวบรวมข้อมลูจากอตุสาหกรรมทกุกลุม่	ดงันัน้ค่าดชันอีาจ
จะไม่สามารถน�าไปอ้างองิกบักลุม่อตุสาหกรรมอืน่ๆ	ได้	แต่ค่า
ดัชนีสามารถสะท้อนภาวะความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาพรวม
ของจังหวัดเชียงใหม่ได้	 เนื่องจากกลุ ่มตัวอย่างเป็นกลุ ่ม
อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่
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