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บทที่ 1 

 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs 

 
การศึกษาทบทวนการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ SMEs โดย

การทบทวนข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
 

1.1 การศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ  

1.1.1 ประเภทของดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 
หน่วยงานในประเทศไทยที่มีการสร้างดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพบว่า แต่ละหน่วยงานมีการน าตัวแปรที่
เกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศที่แตกต่างกันในบางกลุ่มตัวแปร ดังนี้ 
1) ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Index)  

เป็นดัชนีที่แสดงทิศทางเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีคลื่นวัฏจักรสอดคล้องกับระยะเวลา         
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง  

จากการทบทวนข้อมูลการสร้างดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการสร้างดัชนีนี้ แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของ
องค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการสร้างดัชนี โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบของ     
ตัวแปรที่ใช้ในการสร้างดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ ดังนี้ 

(1) มูลค่าการน าเข้าสินค้า ณ ราคาคงที่ 
(2) มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ 
(3) ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์ 
(4) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(5) ยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ณ ราคาคงที่ 

ส่วนส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการสร้าง
ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ ดังนี้ 

(1) มูลค่าการน าเข้าสินค้า ณ ราคาคงที่ 
(2) ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์ 
(3) ปริมาณการผลิตเบียร์ 
(4) ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ 
(5) ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพ่ือการพาณิชย์ 
(6) ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ 
(7) ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(8) ภาษีศุลกากร 
(9) ดัชนียอดขายปลีก 
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จากการทบทวนข้างต้น พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มกีารใช้องค์ประกอบของตัวแปรที่เหมือนกันเพียง 3 ตัวแปร คือ 

(1) มูลค่าการน าเข้าสินค้า ณ ราคาคงที่ 
(2) มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ 
(3) ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์ 

ทั้งนี้ ตัวแปร นิยาม/ค าอธิบาย และแหล่งข้อมูล ที่จะใช้ในการศึกษาการจัดท าดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ 
มีดังนี้ 

รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
มูลค่าการน าเข้าสินคา้  - คือมูลค่าของสินค้าที่เคลื่อนย้ายจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาใน

ราชอาณาจักรไทย ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยครอบคลุม
สินค้าทุกรายการที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งแบ่งเป็นรายการประเภทสินค้าที่น าเข้าตาม รหัสพิกัดศุลกากร 
HS-2007 โดยสะท้อนถึงการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
โดยปกติสินค้าจากต่างประเทศจะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้
ภายในประเทศ เช่น สินค้าทุน เครื่องจักร เทคโนโลยี วัตถุดิบ 
สินค้าฟุ่มเฟื่อย ดังนั้นหากมูลค่าการน าเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้น 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนจะมีอ านาจซื้อสินค้าสูงขึ้น ทั้งที่เป็น
สินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
นอกจากนี้ เมื่อตลาดในประเทศขยายตัว จะกระตุ้นให้ผู้ผลิตท า
การลงทุนมากขึ้น ท าให้ต้องมีการซื้อเครื่องจักรและสินค้าทุน 
ตลอดจนวัตถุดิบต่างๆจากต่างประเทศมากขึ้นด้วย จึงกล่าวได้ว่า 
เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ประเทศจะมีความต้องการซื้อ
สินค้าเข้ามากขึ้น ทั้งที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทุน
และวัตถุดิบเพื่อการผลิตต่างๆ การน าเข้าจึงผันแปรไปในทิศทาง
เดียวกันกับการขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจ 

- กรมศุลกากร 
- Compiled by 

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (BOP Basis) 
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รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
มูลค่าการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที่  

- คือมูลค่าของภาษีที่เก็บจากการบริโภคสินค้าและบริการของ
ประชาชน โดยจัดเก็บผ่านผู้ประกอบการจดทะเบียนฯ ที่เป็น
ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก
มูลค่าของสินค้าหรือบริการเฉพาะส่วน ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอน
ของการขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จะขึ้นอยู่กับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในการซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ  ซึ่งหากเศรษฐกิจขยายตัว จะท าให้ประชาชน
สามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมากขึ้น ซึ่ง
กระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆทั้งทางด้าน
การผลิต และการลงทุน จึงท าให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากด้วย แต่ถ้าเศรษฐกิจหดตัว ก็จะท าให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆลดลง 
ส่งผลให้การผลิต และการลงทุนลดลง รัฐบาลก็จะจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต่ าลงด้วย จึงสรุปได้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะมี
ทิศทางเปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจ 
ดังนั้นมูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงสะท้อนถึงอุปสงค์
ภายในประเทศ ที่มาจากการบริโภคและการล งทุน ซึ่งมี
ความสัมพันธ์พ้องกับวัฏจักรธุรกิจ 

- กรมสรรพากร 

ปริมาณจ าหน่ายรถยนต ์ - ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศ ครอบคลุมถึงรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ด้วย ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์เป็นปัจจัยที่
สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ ณ เวลานั้น  เพราะปริมาณ         
การจ าหน่ายรถยนต์ แสดงถึงการบริโภคสินค้าคงทน ซึ่งสะท้อน
ถึงอ านาจซื้อของผู้บริโภค ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว 
อ านาจซื้อของผู้บริโภคจะมากขึ้น  ท าให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์
เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม ช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจหดตัว อ านาจ
ซื้อของผู้บริโภคจะน้อยลง  ท าให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ลดลง จึง
สรุป ได้ ว่ ายอดจ าหน่ ายรถยนต์ ในประเทศจะมีทิศทาง
เปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจใน
ทิศทางเดียวกัน 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- Toyota ประเทศไทย 
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รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม - เป็นเครื่องชี้วัดระดับการผลิตและทิศทางของภาคอุตสาหกรรม 

โดยประเภทกิจกรรมอุตสาหกรรมจ าแนกตาม ISIC (กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าอ้างอิงตามส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  โดยปกติ
ผลผลติอุตสาหกรรมมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกบั  
วัฏจักรเศรษฐกิจ คือ ถ้าผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน หมายความ
ว่ามูลค่าผลิตผลทางดา้นอุตสาหกรรมในปีนั้นก็มากขึ้น ซึ่งแสดง
ว่าเศรษฐกิจในปีนัน้จะมีแนวโนม้ขยายตัว แต่ถ้าผลผลติ
อุตสาหกรรมลดลง มูลค่าผลิตผลทางดา้นอุตสาหกรรมในปีนัน้ก็
น้อยลง แสดงว่าเศรษฐกิจในปนีัน้มีแนวโน้มชะลอตัว 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรรม 

ยอดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน ณ ราคาคงที ่

- คือเงินฝากชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ แสดงถึงปริมาณเงินฝากที่มีสภาพ
คล่องทางการเงินสูง สามารถน าออกมาใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว 
โดยส่วนใหญ่พบว่าสถานประกอบการในธุรกิจต่างๆ จะใช้บัญชี
เงินฝากกระแสรายวันในการบริหารทางการเงินของธุรกิจ ดังนั้น
จึงท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า หากมียอดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันจ านวนมาก แสดงว่าธุรกิจต่างๆ มีการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเป็นปัจจัยด้านบวก
ต่อสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลานั้นๆ 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
ปริมาณการผลิต
ปูนซีเมนต ์

 

ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งครอบคลุมในส่วนของ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
และซีเมนต์ผสมที่ด าเนินการผลิตในประเทศไทย ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์
สะท้อนถึงกิจกรรมการการก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการก่อสร้าง
เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น กล่าวคือ ในช่วงที่
เศรษฐกิจขยายตัว การลงทุนทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐจะเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้การก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภคและ
นักลงทุนมีความมั่นใจ ที่จะลงทุนสร้างหรือขยายที่อยู่อาศัย หรือสถาน
ประกอบการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับกับความต้องการใน
การอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น ท าให้ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น ส่วนใน
ทางตรงกันข้ามในช่วงที่เศรษฐกิจชลอตัว การลงทุนทั้งของภาคเอกชนและ
ภาครัฐจะลดลง ภาคการก่อสร้างและภาคอสังหาริมทรัพย์จะซบเซา ส่งผลให้
ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ลดลง จึงสรุปได้ว่าปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์มี
ความสัมพันธ์กับการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ปริมาณการผลิต
ยานพาหนะเพื่อ
การพาณิชย ์

 

การผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งผลิตในประเทศไทย ส านักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นต้นแบบในการศึกษาแบบจ าลอง
ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ ได้นิยามค าศัพท์ของยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ 
ครอบคลุมรถบรรทุกปิกอัพน้ าหนักบรรทุก 1 ตัน เฉพาะขับเคลื่อน 2 ล้อ 
(Space cab) เท่านั้น ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์สะท้อน
ถึงปัจจัยด้านการลงทุน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลานั้นๆ โดย หากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณการผลิต
สินค้ามากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และจะมีการลงทุน
ในสินค้าทุนเพิ่มมากขึ้น หากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง หรือซบเซา ส่งผลให้มี
ปริมาณการผลิตสินค้าน้อยลง เพราะไม่มีอุปสงค์ของผู้บริโภคเกิดขึ้น จะท า
ให้ผู้ผลิตมีการลงทุนในสินค้าทุนลดลงด้วย จึงสรุปได้ว่าปริมาณการผลิต
ยานพาหนะเพื่อใช้ในการพาณิชย์มีความสัมพันธ์กับการขยายตัวหรือหดตัว
ทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ปริมาณการผลิต
รถจักรยานยนต ์

 

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ครอบคลุมรถ จักรยานยนต์
โมเพ็ค และรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งเครื่องช่วย อาจพ่วงด้วยรถพ่วงข้าง
หรือไม่ก็ตาม ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ เป็นตัวแปรที่สะท้อนถึง
อ านาจซื้อของผู้บริโภค ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ 
ดังนั้นปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์จึงมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวหรือ
หดตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
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ปริมาณการผลิต
เบียร์ 

 

- ปริมาณการผลิตเบียร์ ที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด โดยไม่นับรวมเบียร์สด 
ปริมาณการผลิตเบียร์เป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงความต้องการบริโภคเบียร์ 
ซึ่งเป็นไปตามกฏของอุปสงค์และอุปทาน เนื่องจากเบียร์จัดว่าเป็นสินค้า
ฟุ่มเฟือย ดังนั้นปริมาณการผลิตเบียร์จึงสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลานั้นๆได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ในภาวะที่
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ผู้บริโภคจะบริโภค
สินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้น และจะท าให้ปริมาณการผลิตเบียร์สูงขึ้น 
ในทางตรงกันข้าม ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรืออยู่ในช่วงหดตัว 
ประชาชนจะระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ท าให้การบริโภคของ
ประชาชนลดน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเบียร์ลดลง จึงสรุปได้ว่า
ปริมาณการผลิตเบียร์มีความสัมพันธ์กับการขยายตัวหรือหดตัวทาง
เศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ภาษีศุลกากร - คือภาษีที่เรียกเก็บจากการสั่งสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อสกัดกั้น
การไหลบ่าของสินค้าจากต่างประเทศที่จะเข้ามาภายในประเทศ ซึ่ง
สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆของประเทศ โดยช่วงที่
เศรษฐกิจขยายตัว ประชาชนและนิติบุคคลจะจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค
บริโภค เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  จึงท าให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีศุลกากรได้มาก
ขึ้น แต่ถ้าเศรษฐกิจหดตัว ก็จะท าให้การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค
บริโภค เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆน้อยลง การน าเข้าสินค้าก็จะลดลง รัฐก็
จะจัดเก็บภาษีศุลกากรได้ต่ าลงด้วย จึงสรุปได้ว่าภาษีศุลกากรจะมีทิศทาง
เปลี่ยนแปลงไปตามการขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจ 

- กรมศุลกากร 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจาก
การประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจ
เฉพาะเร่ิมใช้บังคับใน พ.ศ.2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- มูลค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นตัวสะท้อนถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อ
อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะได้
จ านวนมาก แสดง ให้ เห็นว่ าผู้ บริ โภคมี การท าธุ รกรรมการค้ า
อสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะท า
ธุรกรรมการค้าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นนั้น จะต้องเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอยู่
ในช่วงเฟื่องฟู ผู้บริโภคมีรายได้ที่แท้จริงสูง สามารถมีเงินเหลือเพื่อจับจ่าย
ใช้สอยในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จึงแสดงให้เห็นว่ามูลค่าการจัดเก็บ
ภาษีธุรกิจเฉพาะมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ 

- ธุรกิจที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ ได้แก ่
(1) การธนาคาร ตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณชิย์ หรือกฎหมาย

เฉพาะ  
(2) การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

(3) การรับประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชวีิต  

- กรมสรรพากร 
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รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
(4) การรับจ าน า ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงรับจ าน า  
(5) การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณชิย์ เช่น การให้กู้ยืม

เงินค้ าประกนั แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่ง
เงินไปตา่งประเทศด้วยวิธีตา่ง ๆ 

(6) การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร 
ดัชนียอดขายปลีก 

 

- ประมวลผลจากขอมูลยอดขาย ครอบคลุมกิจกรรมในหมวดคาปลีก และ
ยอดขายรถยนต ซอมรถยนต และน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต  โดยดัชนี
ยอดขายปลีกเป็นตัวแปรที่บ่งชี้ถึงยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อน
ภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับภาวะ
เศรษฐกิจ กล่าวคือ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว ก าลังซื้อของผู้บริโภค
จะมากขึ้น จะท าให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคต่างๆได้เพิ่มขึ้น ท าให้ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจหดตัว ก าลังซื้อของผู้บริโภคจะน้อยลง   ท าให้
ยอดขายปลีกลดลง จึงสรุปได้ว่าดัชนียอดขายปลีกมีความสัมพันธ์กับ   
การขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน  

- กรมสรรพากร 
(ข้อมูล lag ประมาณ 2 
เดือน) 
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2) ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index)  

เป็นดัชนีที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ภาวะเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึ้นใช้คาดการณ์ทิศทาง
ของเศรษฐกิจล่วงหน้า 3-5 เดือน 

พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี      
การสร้างดัชนีนี้ แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการสร้างดัชนี โดย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการสร้างดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น 
ดังนี้ 

(1)  ดัชนีราคาหุ้น 
(2)  พ้ืนที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตเทศบาล 
     ทั่วประเทศ 
(3)  มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ 
(4)  มูลค่าการส่งออก 
(5)  จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
(6)  ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ 
(7)  ดัชนีราคาน้ ามันแปรผกผัน 

ส่วนส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ในการสร้าง
ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น ดังนี้ 

(1)  ดัชนีราคาหุ้น 
(2) พ้ืนที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
(3) มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ 
(4)  มูลค่าการส่งออก 
(5)  จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
(6) ปริมาณเงินตามความหมายแคบ 

ทั้งนี้ พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี 
การใช้องคป์ระกอบของตัวแปรที่เหมือนกัน 4 ตัวแปร คือ 

(1) ดัชนีราคาหุ้น 
(2)  มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ 
(3)  มูลค่าการส่งออก 
(4)  จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ตัวแปร นิยาม/ค าอธิบาย และแหล่งข้อมูล ที่จะใช้ในการศึกษาการจัดท าดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจ
ระยะสั้น (Short Leading Index) มีดังนี้ 

 

รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 
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รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

ดัชนีราคาหุ้น 
(ราคาปิด ณ สิ้น
เดือน) 

- เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ (หุ้นทุน) ที่ท า   
การซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถชี้น าเศรษฐกิจ
ในระยะสั้นได้ เนื่องจากราคาหุ้นสะท้อนการคาดการณ์ระดับเงินปันผล ซึ่งผู้
ลงทุนคาดว่าจะได้รับในอนาคต คือบริษัทจะจ่ายเงินปันผลมาก เมื่อบริษัทมี
ก าไรมาก ท าให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฯ ก็จะมีความสามารถในการท าก าไรมาก
ขึ้น จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากข้ึน ราคาหุ้นก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัว
สูงขึ้น  ซึ่งก็จะส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้า
เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ แย่ลง บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดฯ ก็จะมี
ความสามารถในการท าก าไรได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อเงินปันผลที่อาจ
ได้รับน้อยลงหรือไม่ได้รับเงินปันผล ราคาหุ้นก็จะมีแนวโน้มลดลง  ซึ่งก็จะ
ส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นลดลงด้วย จึงสรุปได้ว่าดัชนีราคาหุ้นมีความสัมพันธ์
กับการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกัน และจาก
การศึกษาของ (Mauro อ้างถึงใน การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย, 2552) รายงานว่าราคาหลักทรัพย์สามารถพยากรณ์ภาวะ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ได้ 

- ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

พื้นที่ก่อสร้างได้รับ
อนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และใน
เขตเทศบาลทั่ว
ประเทศ 

- พื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างได้ เป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่น
ของผู้ลงทุนก่อสร้างว่าเศรษฐกิจก าลังจะขยายตัว หากกิจกรรมก่อสร้าง
เพิ่มข้ึน แสดงว่าผู้ลงทุนก่อสร้างมีความเชื่อม่ันที่มากขึ้นว่าเศรษฐกิจก าลงัจะ
ขยายตัว จึงท าการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิตที่คาดว่าจะ
สูงขึ้น เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง พบว่ากิจกรรม
การก่อสร้างท าให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้เป็นจ านวนมาก จาก
การศึกษาของ (Wigren and Wilhelmsson อ้างถึงใน การพยากรณ์     
วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย, 2552) ซึ่งท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้จ่ายในกิจกรรมก่อสร้างกับการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตก จ านวน 14 ประเทศ พบว่าการขยายตัวของ
เศรษฐกิจมีความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร(หรือผลกระทบรูป 
Granger Causality) ต่อการใช้จ่ายในกิจกรรมการก่อสร้างโดยรวม 

- ส านักผงัเมือง 
- ส านักงานเขต

กรุงเทพมหานคร 
- เทศบาลทั่วประเทศ

(รวบรวมโดย 
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) 

มูลค่าทุนจด
ทะเบียนธุรกิจราย
ใหม่ 

- เป็นตัวแปรที่ เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ เป็นการชี้น า      
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจก าลังจะ
ขยายตัว จึงมีความต้องการในสินค้าและบริการที่มากขึ้น ท าให้ผู้ผลิตราย
เดิมท าการผลิตมากขึ้น และมีผู้ค้ารายใหม่เข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยผู้ค้า
รายใหม่ต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจ
รายใหม่จ าแนกตาม จ านวนธุรกิจ และมูลค่า จ าแนกและแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
อ้างอิงตาม TSIC 

 
 

- กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
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รายการตัวแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บ
ข้อมูล 

มูลค่าการส่งออกที่
แท้จริง (ในรูปเงิน
บาท) 

- มูลค่าของสินค้าที่เคลื่อนย้ายออกจากราชอาณาจักรไทย ในช่วงระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง โดยครอบคลุมสินค้าทุกรายการที่มีการเคลื่อนย้ายออกจาก
ราชอาณาจักร โดยใช้ดัชนีราคาส่งออกเป็นตัวปรับ โดยมูลค่าการส่งออกที่
แท้จริง สามารถชี้น าได้ว่าภาวะเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร เนื่องจาก
การส่งออกสินค้าและบริการของประเทศจะท าให้ประเทศได้รับรายได้
เงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ส่งออก และบุคคลอื่นๆ
ที่มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าส่งออกก็สามารถน ารายได้นั้นไปจับจ่ายใช้สอย
เป็นการเพิ่มกระแสการหมุนเวียนของรายได้-รายจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้ระดับ
รายได้ประชาชาติสูงขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ใน
ระยะที่การส่งออกของประเทศมีปัญหา ท าให้การส่งออกลดลง ประเทศ
ได้รับเงินตราต่างประเทศลดลง ท าให้กระแสการใช้จ่ายในกระแส         
การหมุนเวียนของรายได้-รายจ่ายลดลง ระดับรายได้ประชาชาติจึงลดลง 
การขยายตัวของเศรษฐกิจจึงลดลง  

- กรมศุลกากร 
- Complied by 

ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (BOP Basis) 

ดัชนีราคาน้ ามัน
แปรผกผัน 
(โอมาน) 

- เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน
การผลิตของธุรกิจ เนื่องราคาน้ ามันเป็นต้นทุนที่ส าคัญของธุรกิจ หากราคา
น้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น จะกระทบต่อต้นทุนรวมของธุรกิจให้สูงขึ้น ส่งผลให้
ภาคธุรกิจหดตัวลงได้ 

- (FIBER) 
Foundation for 
International 
Business and 
Economic 
Research 

จ านวน
นักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ 

- จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่เข้ามาในประเทศไทย สามารถ
สะท้อนถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมี
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจ านวนมาก ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยว
เป็นตัวชี้ถึงรายได้ที่ประเทศได้รับจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ที่ส่งผล
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ และ (Khan et al. อ้างถึงใน การ
พยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย , 2552) ได้อธิบายไว้ว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
เกิดขึ้นได้ผ่านทางช่องทาง 3 ช่องทาง คือ 1.Direct-Multiplier Effect เกิด
จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวท าให้ธุรกิจและครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทันที 2.Indirect-Multiplier Effect เกิดจากการที่ธุรกิจและครัวเรือนมีการ
ใช้จ่าย และจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น เกิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3.Induced-Multiplier Effect เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นท าให้ธุรกิจและ
ครัวเรือนใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากภาคธุรกิจอื่นที่ไกลตัวออกไป 
ท าให้เกิดรายได้ต่อเนื่องไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่ไกลตัวออกไปด้วย 

- กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา 

ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง 
ณ ราคาคงที ่

- ปริมาณเงินตามความหมายกว้างประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์และธนบัตร 
เงินฝากกระแสรายวัน และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ  ที่ใช้ดัชนีราคา
ผู้บริโภคชุดทั่วไปเป็นตัวปรับ จากการศึกษาเชิงประจักษ์ พบว่าปริมาณเงิน
ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจ สังเกตได้จากการใช้

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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นโยบายการเงินแบบขยายตัว ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว เนื่องจากปริมาณเงินที่มากขึ้น จะท าให้
อัตราดอกเบี้ยต่ าลง และจูงใจให้ผู้บริโภคและนักลงทุน ใช้จ่ายเงินมากขึ้น 
ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานได้ต่อไป  

ปริมาณเงินตาม
ความหมายแคบ 

 

- คือปริมาณของทรัพย์สินทางการเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน คือ ธนบัตรและ
เหรียญในมือประชาชน ( ไม่รวมธนาคารพาณิชย์ ) และเงินฝากรายวัน ( 
เงินฝากเผื่อเรียก ) ของภาคเอกชน ( ไม่รวมเงินที่อยู่ในมือของธนาคารกลาง
และกระทรวงการคลัง ) ซึ่งสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของเงิน โดยการเพิ่ม
ปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว เนื่องจากปริมาณ
เงินที่มากขึ้น จะท าให้อัตราดอกเบี้ยต่ าลง และจูงใจให้ผู้บริโภคและนัก
ลงทุน ใช้จ่ายเงินมากข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด  การจ้างงานได้ต่อไป 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

 

3) ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง (Medium-run Leading Index)  
 
เป็นดัชนีที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ภาวะเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึ้น ใช้คาดการณ์ทิศทาง

ของเศรษฐกิจล่วงหน้า 9-11 เดือน จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมี
การใช้องค์ประกอบของตัวแปรในการสร้างดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง ประกอบด้วย      
ตัวแปร 7 ตัว คือ 
(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
(2) ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจสหรัฐอเมริกา 
(3) ส่วนกลับของดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจญี่ปุ่น 
(4) อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง 
(5) มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ 
(6) พ้ืนที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
(7) ส่วนกลับของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารโดยเฉลี่ย 

 

ทั้งนี้ ตัวแปร นิยาม/ค าอธิบาย และแหล่งข้อมูล ที่จะใช้ในการศึกษาการจัดท าดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจ
ระยะกลาง (Medium-run Leading Index) มีดังนี้ 
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รายการตวัแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
อัตราการขยายตัวของ
ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง 

- ปริมาณเงินตามความหมายกว้างประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์และธนบัตร 
เงินฝากกระแสรายวัน และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ  ที่ใช้ดัชนีราคา
ผู้บริโภคชุดทั่วไปเป็นตัวปรับ จากการศึกษาเชิงประจักษ์ พบว่าปริมาณเงิน
ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจ สังเกตได้จากการใช้
นโยบายการเงินแบบขยายตัว ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัว เนื่องจากปริมาณเงินที่มากขึ้น จะท าให้
อัตราดอกเบี้ยต่ าลง และจูงใจให้ผู้บริโภคและนักลงทุน ใช้จ่ายเงินมากขึ้น 
ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานได้ต่อไป 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส่วนกลับของอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่าง
ธนาคารโดยเฉลี่ย 

- ส่วนกลับของอัตราดอกเบี้ย(ข้ามคืน) ให้กู้ยืมเงินระหว่างธนาคารโดยเฉลี่ย 
ซึ่งตัวแปรอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคารโดยเฉลี่ย เป็นตัว
แปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการลงทุนในอนาคต เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ย ถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางการเงินของการผลิต และการบริโภค ดังนั้น
เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ต้นทุนทางการเงินของ      การผลิตย่อมจะสูงขึ้น
ด้วย จึงส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุน หากพิจารณาในมุมมองของ
ผู้บริโภคเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ท าให้รายได้และความมั่งคั่งของผู้บริโภค
ลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการบริโภค ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคชะลอการ
บริโภค ผู้ผลิตจึงต้องปรับลดปริมาณผลผลิตด้วย นอกจากนั้น (Khan et al. 
อ้างถึงใน การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย , 2552) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่จ านวน 7 
ประเทศ แต่ไม่รวมประเทศไทย พบว่าระดับอัตราดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์ใน
เชิงลบต่อระดับผลผลิต 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรายใหม ่

- เป็นตัวแปรที่เช่ือมโยงกับความต้องการของผู้บริโภค ที่เป็นการช้ีน า    การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นว่าเศรษฐกิจก าลังจะ
ขยายตัว จึงมีความต้องการในสินค้าและบริการที่มากขึ้น ท าให้ผู้ผลิตราย
เดิมท าการผลิตมากข้ึน และมีผู้ค้ารายใหม่เข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยผู้ค้าราย
ใหม่ต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจราย
ใหม่จ าแนกตาม จ านวนธุรกิจ และมูลค่า จ าแนกและแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
อ้างอิงตาม TSIC 

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พื้นที่ก่อสร้างไดร้ับ
อนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

- พื้นที่ท่ีได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแปร
ที่สะท้อนถึงความเช่ือมั่นของผู้ลงทุนก่อสร้างว่าเศรษฐกิจก าลังจะขยายตัว 
หากกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้น แสดงว่าผู้ลงทุนก่อสร้างมี      ความเช่ือมั่น
ที่มากขึ้นว่าเศรษฐกิจก าลังจะขยายตัว จึงท าการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ คาดว่าจะสูงขึ้น  เมื่ อพิจารณาถึ ง
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง พบว่ากิจกรรมการก่อสร้างท าให้เกิด
การจ้างงานและสร้างรายได้เป็นจ านวนมาก จากการศึกษาของ (Wigren 
and Wilhelmsson อ้างถึงใน การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย, 2552) ซึ่งท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายในกิจกรรม
ก่อสร้างกับการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตก 
จ านวน 14 ประเทศ พบว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจมีความเป็นเหตุเป็น
ผลระหว่างตัวแปร (หรือผลกระทบรูป Granger Causality) ต่อการใช้จ่าย
ในกิจกรรมการก่อสร้างโดยรวม 

- ส านักผังเมือง 
 

http://www2.bot.or.th/FinMarkets/InterBank/interbank_th.asp
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รายการตวัแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคาสินค้า
วัตถุดิบอุตสาหกรรม
โลก 

- เป็นตัวสะท้อนต้นทุน โดยดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกนั้นอิง
ราคาสินค้าวัตถุดิบในตลาดสหรัฐ จึงเป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงอุปสงค์ของ
อุตสาหกรรมโลก เพราะการท่ีราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นนั้น ส่งผลให้
ต้นทุนของสินค้าปรับตัวสูงขึ้นด้วย ซ่ึงกระทบต่อภาคธุรกิจ คือ ถ้าดัชนี
ราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้กิจกรรมใน
ภาคธุรกิจชะลอตัวลง ดังนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลงของดัชนีราคา
สินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกนั้น จึงเป็นปัจจัยทางด้านมหภาคที่ชี้น าถึง
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีการศึกษาของ Selover 
(อ้างถึงใน การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย , 2552) ได้
ท าการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างวัฎจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย
และประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
สหรัฐอเมริกามีความเชื่อมโยงกัน 

- Foundation for 
International 
Business and 
Economic Research 
(FIBER) 
- International 

Monetary Fund (IMF) 

ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา 

- น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้น 
เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศไทย 
นอกจากนั้นยังมีการศึกษาของ Moneta and Ruffer (อ้างถึงใน       
การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย, 2552) ที่ระบุว่าวัฏจักร
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มีลักษณะของการเกิดขึ้นใกล้เคียงกัน เพราะ
ประเทศทั้งหลายมีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน และยังได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ในลักษณะเดียวกันด้วย ประกอบกับ 
Selover (อ้างถึงใน การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย , 
2552) ได้ท าการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างวัฏจักรเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีความสัมพันธ์กันผ่าน
กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ ท าให้สามารถสรุปได้ว่าภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคตของสหัฐอเมริกา มีความเป็นไปได้ที่จะชี้น าวัฏจักรธุรกิจของ
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ 

- Foundation for 
International 
Business and 
Economic Research 
(FIBER) 
- Federal Reserve Bank 

of Philadelphia 

ส่วนกลับของดัชนี
ชี้น าวัฏจักรธุรกิจ
ญี่ปุ่น 

- น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้น 
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้ลงทุนที่ส าคัญในประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนการลงทุนโดยตรงประมาณ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ของญี่ปุ่น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะชี้น าวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทยอย่าง
มีนัยส าคัญ เนื่องจากมีเหตุผลสนับสนุนจากการศึกษาของ Girardin, 
Moneta and Ruffer (อ้างถึงใน การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย, 2552)  ในเรื่องพฤติกรรมของวัฏจักรเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศในเอเชีย โดยรายงานว่าวัฏจักรของกลุ่มประเทศเหล่านี้ มี     
ความผูกพันกัน ประกอบกับการศึกษาของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ พบว่า เศรษฐกิจของประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่นนั้น 
มีความสัมพันธ์กันทิศทางตรงกันข้าม คือ เม่ือญี่ปุ่นเศรษฐกิจไม่ดี จะมี
การย้ายการลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย แต่เม่ือญี่ปุ่นเศรษฐกิจ
ดีสถานการณ์จะเป็นตรงกันข้าม 

- Foundation for 
International 
Business and 
Economic Research 
(FIBER) 
- Bank of Japan 
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4)  ดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) 
 
เป็นดัชนีที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการเตือนล่วงหน้าถึงความเสี่ยงทางด้านระดับราคา แยกเป็น 2 ดัชนี 

คือ ดัชนีอ้างอิงวัฏจักรเงินเฟ้อ (Reference Inflation Index) ค านวณขึ้นจากอัตราการขยายตัวของ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (ปี 2545 = 100) และดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) ซึ่ง
เป็นดัชนีที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงก่อนวัฏจักรเงินเฟ้อ โดยสามารถใช้คาดการณ์ทิศทางภาวะเงิน
เฟ้อล่วงหน้าได้ประมาณ 7-9 เดือน 

จัดท าโดยส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีการใช้องค์ประกอบของตัวแปร
ในการสร้างดัชนี ประกอบด้วย ตัวแปร 7 ตัว คือ 
(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
(2) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาน้ ามันโลก 
(3) ส่วนกลับของดัชนี Terms of Trade 
(4) อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง 
(5) อัตราการขยายตัวของอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
(6) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าน าเข้า 
(7) อัตราการขยายตัวของสิทธิเรียกร้องในประเทศ 

ทั้งนี้ ตัวแปร นิยาม/ค าอธิบาย และแหล่งข้อมูล ที่จะใช้ในการศึกษาการจัดท าดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ 
(Leading Inflation Index) มีดังนี้ 
รายการตวัแปร 

 
นิยาม/ค าอธิบาย 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคาสินค้า
วัตถุดิบ
อุตสาหกรรมโลก 

เป็นตัวสะท้อนต้นทุน โดยดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกนั้นอิง
ราคาสินค้าวัตถุดิบในตลาดสหรัฐ จึงเป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงอุปสงค์ของ
อุตสาหกรรมโลก เพราะการท่ีราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นนั้น ส่งผลให้ต้นทุน
ของสินค้าปรับตัวสูงขึ้นด้วย ซ่ึงกระทบต่อภาคธุรกิจ คือ ถ้าดัชนีราคาสินค้า
วัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้กิจกรรมในภาคธุรกิจ
ชะลอตัวลง ดังนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลงของดัชนีราคาสินค้า
วัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกนั้น จึงเป็นปัจจัยทางด้านมหภาคที่ชี้น าถึงสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีการศึกษาของ Selover (อ้างถึงใน 
การพยากรณ์วัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทย, 2552) ท่ีได้ท าการศึกษา
ความเชื่อมโยงระหว่างวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย และสหรัฐอเมริกามี    
ความเชื่อมโยงกัน 
 

- Foundation for 
International 
Business and 
Economic Research 
(FIBER) 
- International 

Monetary Fund (IMF) 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคา
น้ ามันโลก 

- เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน
การผลิตของธุรกิจ เนื่องราคาน้ ามันเป็นต้นทุนที่ส าคัญของธุรกิจ หากราคา
น้ ามันปรับตัวเพิ่มขึ้น จะกระทบต่อต้นทุนรวมของธุรกิจให้สูงขึ้น เม่ือต้นทุน
ของสินค้าและบริการเปลี่ยนไป จะกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ ส่งผล
ให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น 

- Foundation for 
International 
Business and 
Economic Research 
(FIBER) 
- IMF 
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รายการตวัแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
ส่วนกลับของดัชนี 
Terms of Trade 

- คือส่วนกลับของสัดส่วนของดัชนีราคาสินค้าส่งออกเทียบกับดัชนีราคา
สินค้าน าเข้า โดยภาวะเงินเฟ้อกับราคาสินค้าส่งออกและราคาสินค้าน าเข้า
มีความสัมพันธ์กันคือ หากส่วนกลับของดัชนี Terms of Trade เพิ่มขึ้น 
หรือ หมายถึงราคาสินค้าน าเข้าเพิ่มสูงกว่าราคาสินค้าส่งออก จะแสดงให้
เห็นว่าราคาสินค้าในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น จากต้นทุนการน าเข้าที่สูงขึ้น
กว่าราคาสินค้าที่ผลิตเพื่อขายในปรเทศและส่งออก ท าให้น่าจะมีแนวโน้มที่
ผู้ผลิตจะผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นให้กับผู้บริโภคในระยะต่อไป ซ่ึงก่อให้เกิด
แรงกดดันให้เงินเฟ้อปรับสูงขึ้น 

- ส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

อัตราการขยายตัว
ของปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง 

- ปริมาณเงินตามความหมายกว้างประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์และธนบัตร 
เงินฝากกระแสรายวัน และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ  ที่ใช้ดัชนีราคา
ผู้บริโภคชุดทั่วไปเป็นตัวปรับ จากการศึกษาเชิงประจักษ์ พบว่าปริมาณเงิน
ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจ สังเกตได้จากการใช้
นโยบายการเงินแบบขยายตัว ซ่ึงเป็นการเพิ่มเม็ดเงินลงไปสู่ภาคเศรษฐกิจ 
จะท าให้เศรษฐกิจขยายตัว เนื่องจากการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปสู่ภาคเศรษฐกิจ
นั้น จะท าให้อัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นต้นทุนในการกู้มา
บริโภค หรือลงทุนต่ าลง ซ่ึงเ ม่ือการบริ โภคที่ เพิ่มขึ้น จะท าให้ เกิด         
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน ดังนั้นหาก
เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ท าให้ระดับ
ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงเป็นสาเหตุให้ราคาของ
สินค้าปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราการขยายตัว
ของอัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

- อัตราการใช้ก าลังการผลิตเป็นเครื่องชี้ระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
โดยเปรียบเทียบภาคการผลิตจริงกับก าลังการผลิตสูงสุดของเครื่องจักรซ่ึง
สะท้อนถึงความเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของการผลิตเพื่อรองรับ
ความต้องการจากในประเทศและการส่งออก ดังนั้นหากอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีการเร่งการผลิต ซ่ึงเป็นสัญญาณของ
ภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงขยายตัว ซ่ึงหากอัตราการใช้ก าลังการผลิต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีได้ทัน แสดงให้
เห็นว่าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้นในตลาด จึงส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการ
ปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการคาดการณ์แนวโน้มของเงินเฟ้อ 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคาสินค้า
น าเข้า 

- ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ จากกฎของ
อุปสงค์และอุปทาน เมื่อราคาสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้น แสดงว่ามี
ความต้องการบริโภคสินค้าน าเข้าสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาสินค้าน าเข้า
ปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นการที่ผู้บริโภคมีความต้องการ
สินค้าน าเข้าเพิ่มมากขึ้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าในประเทศในช่วงเวลา
นั้นมีราคาสูงกว่า หรือใกล้เคียงกับสินค้าน าเข้า นอกจากนี้การที่อัตรา    
การขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าน าเข้าเพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงภาวะต้นทุน
ที่สูงขึ้นด้วย ซ่ึงในที่สุดจะส่งผ่านไปที่ภาวะเงินเฟ้อในประเทศ 

 
 

- ส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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รายการตวัแปร 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
แหล่งที่มาของข้อมูล /  

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 
อัตราการขยายตัว
ของสิทธิเรียกร้อง
ในประเทศ 

- เกิดจากสิทธิเรียกร้องจากรัฐบาลกลาง(สุทธิ)(เป็นรายการสินทรัพย์ทาง  
การเงินที่ธนาคารกลางมีต่อรัฐบาลกลาง หักด้วยรายการหนี้สินทางเงิน
ได้แก่ เงินสดในมือรัฐบาล เงินรับฝากของรัฐบาลกลาง และพันธบัตร ธปท.
ที่รัฐบาลกลางโดยกองทุนประกันสังคมเป็นผู้ถือ) รวมกับสิทธิเรียกร้องจาก
ภาคเศรษฐกิจอื่น (รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่ธนาคารกลางมีกับ
สถาบันรับฝากเงินอื่น) ซ่ึงสะท้อนถึงปริมาณสินเชื่อในประเทศ หากปริมาณ
สินเชื่อในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ก็แสดงว่ามีการใช้จ่ายสูงขึ้น จะส่งผลให้
เศรษฐกิจขยายตัว ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าสินเชื่อลดลง ก็แสดงว่ามี
การใช้จ่ายปรับตัวน้อย จะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว จึงจะสะท้อนว่า   
อุปสงค์มีค่อนข้างน้อย ท าให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มปรับลดลงในอนาคต 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคา
ผู้บริโภค 

- เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาด 
เม่ือดัชนีราคาปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อ (ค่าครองชีพที่สูงขึ้น) 
ซ่ึงหากผู้บริโภคมีรายได้คงที่ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะท าให้รายได้ที่แท้จริงมีระดับ
ที่ลดลง เม่ือรายได้มีระดับลดลงจะท าให้ความต้องการบริโภคสินค้าและ
บริการลดลงตามราคาสินค้าก็จะมีแนวโน้มปรับลดลงในระยะต่อไป 

- ส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หมายเหต ุ: อัตราการขยายตัวค านวณจากสดัส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลีย่ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา   
    แล้วปรับเป็นรายป ี

1.1.2 กระบวนการในการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ  
 

วิ ธี ก า ร จั ดท า ดั ช นี วั ฏ จั ก ร เ ศ รษฐกิ จ  ทั้ ง  4  ดั ช นี  คื อ  ดั ช นี พ้ อ ง วั ฏ จั ก ร ธุ ร กิ จ         
(Coincident Index) ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index) ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะ
กลาง (Medium-run Leading Index) ดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) ซึ่งจัดท าโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ ใช้วิธีการ เดียวกันกับศูนย์ศึกษาวัฏจักร
ธุรกิจระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดยมีความถี่ในการจัดท าดัชนี เป็นรายเดือน โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งองค์ประกอบของดัชนีต้องเป็นตัวแปรที่มี
คุณลักษณะดังนี้ 

1) มีนัยส าคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Significance) 
ข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแปรที่ดีนั้น ข้อมูลนั้นจะต้องแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เกิด 

สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ข้อมูลทุกตัวที่ถูกคัดเลือกขึ้นมานั้นจะต้องเป็นตัวแปรทาง
เศรษฐกิจ โดยพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ หรือสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์  ที่
ได้ท าการศึกษาไว้แล้ว ประกอบกับต้องเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมและสะท้อนภาวะเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน  
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2) มีความพร้อมมูลในทางสถิติ (Statistical Adequacy) 
ความพร้อมมูลทางสถิติของตัวแปรมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นหลักประกัน

ว่าข้อมูลนั้นมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงสูง สามารถชี้ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และช่วยให้มี
โอกาสในการพยากรณ์ในอนาคตได้ดีขึ้น โดยแยกเป็น 

 (1) ระบบการรายงาน (Reporting System) 
  ระบบการรายงานเป็นการพิจารณาว่าข้อมูลนั้นๆ มีการน าเสนอ 

รายงานโดยรวมทั้งหมด หรือน าเสนอเฉพาะบางส่วน โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับ จากน้อยไปมาก ดังนี้ 
- ข้อมูลนั้นเป็นการรายงานโดยภาพรวมทั้งระบบเศรษฐกิจ 
- ข้อมูลนั้นรายงานเฉพาะบางส่วน ไม่ครอบคลุมรายการ 
- ได้จากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้เป็นผู้จัดท าโดยตรง 

(2) กระบวนการจัดเก็บครอบคลุมทั้งระบบ (Coverage of process) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่น ามาศึกษาจะต้องมี     

การจัดเก็บจากทุกหน่วยนับ หรือจัดเก็บจากตัวอย่าง แต่ต้องมีวิธีการจัดเก็บที่เป็นระบบเป็นไปตามหลัก
วิชาการ ให้ความส าคัญเป็นล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

- เป็นข้อมูลที่เก็บจากทุกหน่วยนับ 
- เป็นข้อมูลที่จัดเก็บ โดยระบบสุ่มตัวอย่าง อย่างมีระบบ 
- เป็นข้อมูลจัดเก็บจากตัวอย่าง 
- เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยบังเอิญ 

(3) ระยะเวลาในการจัดเก็บ (Coverage of Time period) 
ข้อมูลที่สามารถชี้วัดเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ควรเป็นข้อมูลที่มี 

ความถี่ในการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ หากข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนของรายเดือนควรจะมีความถี่ใน    
การจัดเก็บทุกวัน ทุกสัปดาห์ ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่จัดเก็บเพียงวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ หรือของวัน แล้วใช้เป็น
ตัวแทนของรายเดือน 

(4) การอธิบายวิธีการจัดท า (Description of Method) 
 ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆจัดท าขึ้น จะต้องมีค าอธิบายวัตถุประสงค์ 

ในการจัดท าข้อมูลเพ่ืออะไร จัดเก็บโดยวิธีใด จากแหล่งใด มีความถี่แบบใด เพ่ือทราบความหมายของข้อมูล
นั้นๆ อย่างละเอียด การคัดเลือกตัวแปรในทางเศรษฐกิจเพ่ือจัดท าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจจ าเป็นต้องทราบ
รายละเอียดและค าจ ากัดความของตัวแปรนั้นอย่างชัดเจน 

(5) ความยาวของข้อมูล (Duration of series) 
 ความยาวของข้อมูลมีส่วนส าคัญมากในการจัดท าดัชนี เนื่องจากการศึกษา

ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อจัดท าเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ และพยากรณ์เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยวิธีการนี้ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs  

 

CA In te rnat iona l  I n fo rmat i on  Co . ,  L td .  ||  www.caii-thailand.com 1-18 
 

จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในอดีตเป็นหลักส าคัญ หากข้อมูลมีความยาวมากจะได้รับการพิจารณาก่อนข้อมูลที่มี    
ความยาวน้อยกว่า 

(6) ความต่อเนื่องของข้อมูล (Comparability over time) 
 ในการจัดเก็บของบางหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง หรือหากต่อเนื่องก็

อาจจะมีการปรับปรุงเพ่ิมลดบางสิ่งบางอย่างในแต่ละช่วงเวลา ให้ความส าคัญเป็นล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ 

- เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
- เป็นข้อมูลที่มีการปรับปรุง 1 ครั้ง 
- เป็นข้อมูลที่มีการปรับปรุง 2 ครั้ง 
- ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อย 15 ปี 

 
3) มีความมั่นคง (Conformity) 

ข้อมูลตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ถูกคัดเลือกข้ึนมานั้นจะต้องสามารถยืนยันพฤติกรรมใน
อดีตของข้อมูลได้ดี ไม่ว่าจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไปทางใด ตัวแปรที่คัดเลือกมาใช้จัดท าดัชนี
วัฎจักรเศรษฐกิจจะต้องมีความมั่นคงในรูปแบบของวัฏจักรเศรษฐกิจในอดีตมาโดยตลอด คือ ข้อมูลจะมี
ทิศทางเพ่ิมข้ึนเมื่ออยู่ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว ขณะเดียวกันหากเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอยข้อมูลนั้นจะต้อง
มีทิศทางลดลง 

4) มีระยะเวลาของวัฏจักร (Timing) 
    ในการศึกษาถึงพฤติกรรมของวัฏจักรเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ตัวแปร
บางตัวจะมีลักษณะน าเศรษฐกิจ ในขณะที่บางตัวคล้อยตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นปัจจัย
ส าคัญมากที่จะน าไปใช้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  พฤติกรรมของตัวแปรจะต้องเป็นไป
โดยปกติ และสม่ าเสมอ สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งท่ีเป็นตัวชี้น า ผกผัน ชี้ตาม และคล้อยตาม โดย
ปรากฎให้เห็นในช่วงวัฏจักรวกกลับ ที่มีช่วงความยาวที่วัดเฉลี่ยในแต่ละครั้ง การที่จะพิจารณาว่าเป็นตัวแปร
ชี้น าหรือชี้ตามภาวะเศรษฐกิจ ให้วัดจากการเปรียบเทียบช่วงเวลาแต่ละเดือนของวัฏจักรสูงสุดและต่ าสุด คือ 
ตัวชี้น าจะต้องวกกลับก่อนที่พฤติกรรมของเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น ส่วนตัวคล้อยตามก็จะเกิดหลังจากพฤติกรรม
ปกติเกิดขึ้นแล้ว สังเกตุจากการเกิดก่อนหรือหลังจุดวกกลับ 3 เดือนขึ้นไป  

5) มีความเป็นปัจจุบัน (Currency) 
    ข้อมูลตัวแปรที่น ามาศึกษาจะต้องเป็นปัจจุบัน คือ มีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วต่อเนื่อง ไม่ควรล่าช้าเกินไป  แยกเกณฑ์ในการให้คะแนนในความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ให้
ความส าคัญเป็นล าดับจากมากไปหาน้อย  
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6) มีความราบเรียบของข้อมูล (Smoothness) 
    ข้อมูลที่ใช้จัดท าเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ดี ควรจะมีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่
ราบเรียบ ไม่ผันผวนผิดปกติเกินไป เนื่องจากในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลมักจะมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นค่อนข้างมาก โดยการศึกษาความราบเรียบของข้อมูล ดูได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในแต่ละ
เดือนของข้อมูลชุดนั้น (Month-to-month changed) เรียกว่า Cyclical significance หรือ นัยส าคัญของ
วงจรวัฏจักร เป็นการค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของความผิดปกติของข้อมูล (Irregular) เมื่อ
เทียบกับวัฏจักร (Cyclical) ของข้อมูล โดยมีสูตรในการค านวณ คือ 

           

    โดย   = อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของความผิดปกติ 

           = อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของวัฏจักร 
 
MCD (Month for Cyclical Dominance) เป็นการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแต่

ละเดือนกับช่วงเดือนที่ผ่านมา เพ่ือแสดงถึงความแปรปรวนของข้อมูลว่ามีอิทธิพลเหนือวัฏจักรตัวเองกี่เดือน 
ในการจัดท าดัชนีวัฏจักรธุรกิจที่จะต้องน าข้อมูลตัวแปรต่างๆ มารวมกันเพ่ือสร้างเป็นแบบจ าลองเศรษฐกิจ   
ตัวแปรทุกตัวควรจะมีค่า MCD ต่ าเพ่ือว่าการพยากรณ์เศรษฐกิจในอนาคตจะแม่นย า เนื่องจากอิทธิพลของ
ความคลาดเคลื่อนหากมีมากกว่าวงจรวัฎจักรจะท าให้การพยากรณ์ในเดือนต่อไปมีความแม่นย าลดลง โดย
ก าหนดให้ค่า MCD ไม่ควรเกิน 5 
หมายเหตุ : จากการทบทวนข้อมูลพบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช้ขั้นตอนนี้ในการคัดเลือกองค์ประกอบ
ของดัชนี แต่ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ใช้ขั้นตอนนี้ในการคัดเลือกองค์ประกอบของดัชนี 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาวัฏจักร (Cycles) และจุดวกกลับ (Turning Points) เพื่อคัดเลือกตัวแปร 

ที่เหมาะสม 
การวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจใช้หลัก Growth Cycle Approach ซึ่งวิธีนี้สนใจ 

ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับแนวโน้มระยะยาว ถ้าในช่วงเวลาใดอัตรา       
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่ ากว่าค่าแนวโน้มระยะยาว แสดงว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงหดตัว แม้ว่า
ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกันถ้าอัตราการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง
กว่าแนวโน้มระยะยาว แสดงว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว 

    โดยทั่วไปข้อมูลตัวเลขจะมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นปัจจัยฤดูกาล
(Seasonal factor) แนวโน้ม(Trend) วัฏจักร(Cycles) และส่วนที่ผิดปกติ(Irregular components) ใน    
การวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจ จะต้องขจัดปัจจัยอ่ืนของข้อมูลให้เหลือเฉพาะค่าวัฏจักร แล้ววิเคราะห์หาจุด
วกกลับของค่าวัฏจักร โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Bry-Boschan(1971) โดยเริ่มจากการขจัด Irregular 
components ออก หาค่าแนวโน้ม แล้วน าค่าแนวโน้มมาปรับออกจากข้อมูลที่ปรับฤดูกาล โดยมีขั้นตอน   
การท างาน ดังนี้ 
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(1) ค านวณ Centred 75-month moving average เพ่ือขจัด Irregular 
variation ซึ่งจะได้ First-trend การใช้ระยะเวลา 75 เดือน เนื่องจากรอบ    
วัฏจักรหนึ่งๆจะไม่เกิน 6 ปี 

(2) ค านวณส่วนเบี่ยงเบนของข้อมูลจาก First trend และหา TPs และ Phases 
(ระยะจากจุดสูงสุด-จุดต่ าสุดถัดไป หรือจากจุดต่ าสุด-จุดสูงสุดถัดไป)อย่าง
ครา่วๆ 

(3) ค านวณ Phase averages ของข้อมูลในแต่ละ Phase ที่ได้จากข้อ 2 
(4) ค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของข้อมูลที่ได้จากข้อ 3 ทีละ 3 ช่วง (3-Phase 

moving average) 
(5) หาเส้นแนวโน้ม โดยเชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วง ที่ค านวณ

ได้จากข้อ 4 เข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ Slope หรือเส้นแนวโน้มค่าช่วงเฉลี่ย(Phase 
average trend) 

(6) ปรับเส้น Phase average trend ให้เรียบ โดยหา 12-month moving 
average  

การหาวัฏจักร และจุดวกกลับนั้น ระยะเวลาของวัฏจักรไม่ควรมีเวลาสั้นกว่า 15 
เดือน และ Phase ไม่ควรสั้นกว่า 6 เดือน หลังจากนั้นจึงก าหนดจุดสูงสุด(Peaks) และจุดต่ าสุด(Troughs) 
ช่วงขาขึ้น (Expansion phases) และช่วงขาลง (Contraction phases)  โดยส่วนของข้อมูลอนุกรมเวลาที่
เบี่ยงเบนออกจาก Phase average trend จะแสดงถึงลักษณะของวัฏจักร ส่วนที่ต่ ากว่าเส้นแนวโน้มแสดงถึง
ช่วงขาลง และส่วนที่อยู่เหนือเส้นแนวโน้มแสดงถึงช่วงขาขึ้นของเศรษฐกิจ  
 

 ขั้นตอนที่ 3: วิธีการสร้างดัชนีผสม 
   มีวิธีการ ดังนี้ 

1) ขจัดปัจจัยฤดูกาลออกจากองค์ประกอบทุกรายการ และขจัดอิทธิพลของราคาส าหรับ
องค์ประกอบที่เป็นมูลค่า ( Xi,t)  

    เป็นขั้นตอนในการขจัดความแปรปรวนของข้อมูล ได้แก่ ความแปรปรวนผิดปกติ 
ปัจจัยฤดูกาล วันท าการค้า ปีปฏิทิน ออกจากข้อมูลดิบที่ใช้ค านวณ โดยใช้โปรแกรม EZX-11, X-12-ARIMA 
หรือ Demetra 

โดยที่ Xi,t = ข้อมูลที่ปรับฤดูกาลและปัจจัยด้านราคาแล้วของอนุกรมเครื่องชี้ i ในเดือน t 
i = เครื่องชี้, t = เดือน 

หมายเหตุ :ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ X-12-ARIMA ในการขจัดความแปรปรวนของฤดูกาลแตส่ านกัดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ใช้ 2 โปรแกรมเพิ่มเข้ามา คือ EZX-11, Demetra เพื่อขจัดปัจจัยของวันท าการค้า และปีปฏิทิน 

2) หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลรายเดือนขององค์ประกอบ 
    ใช้หลักการท าสมมาตรข้อมูล เป็นการค านวณที่ท าให้อัตราการขยายตัว หรือหดตัว
ของทั้งการเพ่ิมขึ้นและลดลงเท่าๆกัน ซึ่งค่าที่ได้ออกมาจะมีความราบเรียบ ท าให้ค่าไม่ขึ้ นหรือลงเกินไปจาก
ความเป็นจริง  โดยใช้สูตร 
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                                (
                
           

 

)                                            

   หากข้อมูล Xi,t เป็นข้อมูลอัตราการขยายตัวหรืออยู่ในรูปร้อยละ จะใช้สูตร 
   Xi,t = Xi,t - Xi,t-1 

3) ปรับข้อมูลรายเดือนขององค์ประกอบที่ได้จากข้อ 2 ด้วยค่าความผันผวนขององค์ประกอบ
เอง ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีอิทธิพลเหนือองค์ประกอบอ่ืนๆ 

                                   
    

|  |
      เมื่อ  |  |  

∑ |    |
 
   

   
  

โดยที่  Si,t = เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้รายเดือนที่ปรับค่า   
       ความผันผวนแล้ว 

 N = จ านวนเดือน, |  |  ค่าความผันผวนขององค์ประกอบ i 

4) ค านวณหาค่าดัชนีผสม (Rt) โดยให้น้ าหนักของตัวแปรแต่ละตัวแปรเท่ากัน 

              
∑       
 
   

∑   
   

   

 โดยที่  Wi = น้ าหนักของ I, N=จ านวนองค์ประกอบ 
5) ดัชนีผสมมีการปรับค่าทุกตัว โดยจะมีการปรับค่าดัชนีผสมให้มีความเคลื่อนไหวของ

คลื่นวัฏจักรสอดคล้องกับดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ เพ่ือปรับขนาดของความเคลื่อนไหวของดัชนีให้
สอดคล้องกัน เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ 

จะได้ rt 

                                   
  

| |
        เมื่อ       

∑ |  |
 
   

∑ |  |
 
   

 

   โดยที่  F = standardized factor ของดัชนีที่สร้าง 
    P = standardized factor ของวัฏจักรของ reference series 

6) น า rt มาค านวณเป็นดัชนีสะสม (Cumulative Index) โดยมีการปรับฐานจากการอิงปี
แรกท่ีมีข้อมูล ได้ดังสูตรต่อไปนี้ 

                 [
      

      
]    ; t = 1, 2, 3, ….. 
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 ขั้นตอนที่ 4: น าดัชนีที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 มาทดสอบกับ reference series ว่ามีลักษณะชี้น า 
เศรษฐกิจ และพ้องกับเศรษฐกิจจริง 

  
ทั้งนี้ การใช้ดัชนีชี้น าส่งสัญญาณทิศทางเศรษฐกิจ เป็นดังนี้ 

1) การคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์สัญญาณเตือนจากดัชนีชี้น าว่า 
เศรษฐกิจก าลังเข้าสู่ช่วงถดถอย 2 ประการ คือ 

(1) ค่าดัชนีชี้น าเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน (6-month percent change) ต้องลดลง
มากกว่าร้อยละ 1 

(2) จ านวนองค์ประกอบของดัชนีชี้น าเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องปรับตัวลดลง 
2) การคาดการณ์เงินเฟ้อ ใช้เกณฑ์การพิจารณา คือ 

พิจารณา 6-month smooth growth rate ของดัชนีชี้น าเงินเฟ้อ ถ้าค่า 6-month 
smooth growth rate เป็นบวกและเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 2-3 เดือน เป็นสัญญาณชี้ว่าเงินเฟ้ออยู่
ในช่วงปรับตัวสูงขึ้น 

หมายเหตุ : การคาดการณ์เงินเฟ้อนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการจัดท า โดยจัดท าเฉพาะ   
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น 
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1.2  การศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs  
 

1.2.1 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (Business Expectation Index) 
 
เป็นดัชนีที่จัดท าขึ้นจากการสอบถามความคิดเห็นของนักธุรกิจทั่วประเทศ ต่อภาวะธุรกิจใน

ปัจจุบัน และคาดการณ์ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า โดยส ารวจเป็นรายไตรมาสจากนักธุรกิจ 6 สาขา คือ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ก่อสร้าง การเงินและบริการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า
ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวน ามาใช้เป็นข้อมูลทดสอบทิศทางจุดวกกลับของดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 

จากการทบทวนข้อมูลพบว่า ดัชนีที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจนั้น มี 2 
หน่วยงานที่ด าเนินการสร้างดัชนี้ประเภทนี้ คือ  

1) ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่าดัชนีคาดการณ์ภาวะ
ธุรกิจ (Business Expectation Index) และ 

2) ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Business 
Sentiment Index : BSI) โดยแต่ละส านัก มีรายละเอียดในการจัดท าดังนี้ 
 

1.2.1.1 ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (Business Expectation Index) ของส านักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีวิธีการจัดท า ดังนี้ 

1) ก าหนดหัวข้อในการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจสาขาต่างๆ ดังนี้ 
(1) ภาวะธุรกิจทั่วไป 
(2) ภาวะธุรกิจในประเภทเดียวกัน 
(3) ผลประกอบการของธุรกิจ 
(4) ค่าใช้จ่ายหลักต่อหน่วยสินค้าหรือบริการ 
(5) การจ้างงาน 
(6) การขยายกิจการ 

โดยในแต่ละหัวข้อจะสอบถามภาวะธุรกิจเป็น 3 ลักษณะ คือ 
(1) เทียบไตรมาสนี้กับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 
(2) เทียบไตรมาสนี้กับไตรมาสที่แล้วของปีเดียวกัน 
(3) การคาดการณ์ไตรมาสหน้า 

โดยค าตอบที่ให้เลือกในแต่ละหัวข้อ คือ 
(1) ดีขึ้น/เพ่ิมข้ึน 
(2) ไม่เปลี่ยนแปลง 
(3) ไม่ดี/ลดลง 

2) จัดกลุ่มจังหวัด และประเภทธุรกิจ  
(1)  การจัดกลุ่มจังหวัด แบ่งเป็น 
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี 
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- ภาคกลาง 13 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี 
เพชรบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง ชัยนาท 
ประจวบคีรีขันธ์ และนครนายก 

- ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ตาก พิษณุโลก แพร่ 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ล าพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย 
อุทัยธานี พิจิตร และก าแพงเพชร 

- ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี หนองคาย 
ขอนแก่น นครราชสีมา มุกดาหาร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี ศรีสะเกษ 
กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ยโสธร ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม หนองบัวล าภู เลย 
อ านาจเจริญ และมหาสารคาม 

- ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรัง ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช 
กระบี่ นราธิวาส ยะลา พังงา ชุมพร ระนอง สตูล พัทลุง และปัตตานี 

(2) การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ แบ่งเป็น 6 สาขา คือ 
(1) สาขาเกษตรกรรม 
(2) สาขาอุตสาหกรรม 
(3) สาขาพาณิชยกรรม 
(4) สาขาการก่อสร้าง 
(5) สาขาการเงิน และการประกันภัย 
(6) สาขาบริการ 

ทั้งนี้ การคัดเลือกจัดกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในแต่ละจังหวัดข้างต้น  เจ้าหน้าที่ในแต่ละจังหวัดจะ
เป็นผู้คัดเลือกตัวอย่างธุรกิจ ประมาณจังหวัดละ 30 ราย ตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
จังหวัด(GPP) เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี และจัดประเภทธุรกิจตามโครงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
ใช้ระบบ ISIC ขององค์การสหประชาชาติ 

3) ก าหนดความถี่ในการส ารวจ มีการส ารวจทุกๆ 3 เดือน 
4) ก าหนดระยะเวลาในการส ารวจ  

มีการส่งแบบสอบถามให้แก่เจ้าหน้าที่ในสัปดาห์แรกของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส 
และเม่ือเจ้าหน้าที่รวบรวมแบบสอบถามแล้ว ให้ส่งกลับภายในสิ้นเดือนของไตรมาสนั้นๆ 
- ไตรมาสที่ 1 ส ารวจเดือนมีนาคม 
- ไตรมาสที่ 2 ส ารวจเดือนมิถุนายน 
- ไตรมาสที่ 3 ส ารวจเดือนกันยายน 
- ไตรมาสที่ 4 ส ารวจเดือนธันวาคม 

 
5) ประมวลผลและการค านวณดัชนี 

(1) การคิดสัดส่วนร้อยละ เป็นการประมวลผลโดย น าผลการส ารวจมาค านวณร้อย
ละของผู้ตอบในแต่ละค าตอบ(ดีข้ึน ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ดี) 
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(2) การค านวณดัชนี เป็นการน าผลการส ารวจที่ได้มาจัดท าเป็นดัชนีการกระจาย 
(Diffusion Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงเฉพาะทิศทางของภาวะธุรกิจ(ดีขึ้น ไม่
เปลี่ยนแปลง ไม่ดี) โดยการค านวณดัชนีมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
- ถ้าตอบว่า ดีขึ้นหรือเพ่ิมข้ึน จะให้คะแนนเท่ากับ 1  
- ถ้าตอบว่า ไม่เปลี่ยนแปลง  จะให้คะแนนเท่ากับ 0.5  
- ถ้าตอบว่า ไม่ดีหรือลดลง    จะให้คะแนนเท่ากับ 0 

ขั้นตอนที่ 2 น าร้อยละของผู้ตอบว่าดี และผู้ตอบว่าไม่เปลี่ยนแปลง มาเข้า
สูตรดัชนีของแต่ละคาบเวลา 

โดย ดัชนี = %ของผู้ตอบว่าดี + 0.5 (%ของผู้ตอบว่า             
ไม่เปลี่ยนแปลง) 

- ถ้าดัชนีอยู่ใกล้แนวเส้น 100  แสดงว่านักธุรกิจคาดว่าธุรกิจจะดีข้ึน 
- ถ้าดัชนีอยู่ ใกล้แนวเส้น 50 แสดงว่านักธุรกิจคาดว่าธุรกิจ          

ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ถ้าดัชนีอยู่ใกล้แนวเส้น 0 แสดงว่านักธุรกิจคาดว่าธุรกิจไม่ด ี

 
1.2.1.2  ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (Business Sentiment Index : BSI) โดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีวิธีการจัดท าดังนี้ 
1) ก าหนดหัวข้อในการส ารวจความเชื่อม่ันทางธุรกิจ จากบริษัทขนาดกลางและ

ขนาดใหญท่ี่มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทข้ึนไป ในหัวข้อ 14 ข้อ ดังนี้ 
(1) สถานะเศรษฐกิจหรือผลประกอบการธุรกิจของท่าน 
(2) การผลิต/การค้า/การบริการในเดือนนี้ 
(3) การผลิต/การค้า/การบริการในอีก 3 เดือนข้างหน้า 
(4) ราคาขาย 
(5) การจ้างงาน 
(6) การลงทุน 
(7) ต้นทุนการประกอบการหรือการผลิต 
(8) สภาวะทางการเงินของท่านในเดือนนี้เทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(9) แนวโน้มตลาดการเงินในอีก 3 เดือนข้างหน้าเทียบกับเดือนนี้ 
(10)  ค าสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งหมด 
(11)  ภาวะการส่งออก 
(12)  ปริมาณสินค้าคงคลังเดือนนี้ 
(13)  ก าลังการผลิตในเดือนนี้ 
(14)  ภาวะเงินเฟ้อในอนาคต 
ซึ่ง ค าตอบที่ให้เลือกในแต่ละหัวข้อ คือ 
- เพ่ิมข้ึน 
- ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ลดลง 
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2) ก าหนดขนาดและประเภทของกลุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากบริษัทต่างๆ 
ประมาณ 1,500 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม และ         
ภาคบริการ โดย ภาคอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรม 9 หมวด คือ อาหาร 
ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอ กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ และ
อโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ และหมวดอ่ืนๆ ภาคบริการประกอบด้วย โรงแรม 
และภัตตาคาร โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ และภาคการค้า (ค้าปลีก และค้าส่ง) 

3) ก าหนดความถี่ในการส ารวจ มีการส ารวจทุกๆเดือน 
4) ก าหนดระยะเวลาในการส ารวจ ส่งแบบสอบถามไปในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

ก่อนหน้าที่ต้องการส ารวจ และขอให้บริษัทส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 9 ของ
เดือนที่ต้องการส ารวจ 

5) การค านวณดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ จากผลการส ารวจในแต่ละเดือนจะได้
ดัชนี 2 ตัว คือ ดัชนีเดือนล่าสุด และดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนถัดไป โดยการค านวณ
ดัชนี มีข้ันตอนดังนี ้

(1) ค านวณ diffusion index ของค าถามแต่ละข้อดังนี้ 

      ∑
    
 
    

 

   

 

          
โดยที่ BSIi = ค่าดัชนีของค าถาม i 

    Pi,n  = คะแนนที่ให้บริษัท n ที่ตอบค าถาม i 
    N    = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ซึ่งค านวณจากร้อยละของผู้ตอบ “ดีขึ้น” และ “คงเดิม” โดยดัชนี = (100* ร้อย
ละของผู้ตอบ “ดีขึ้น”) + (50* ร้อยละของผู้ตอบ “คงเดิม”) + (0*ร้อยละของ
ผู้ตอบ “แย่ลง”) การค านวณวิธีนี้จะมีค่ากลางอยู่ที่ 50  
 

(2) ค านวณค่าดัชนีรวม โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 

      ∑∑
    
  
    

 

   

 

   

 

         
 โดยที่ BSI = ค่าดัชนีรวม 
 I    = จ านวนค าถามท้ังหมดที่ใช้ในการค านวณค่าดัชนี 

ถ้า BSI < 50 แสดงว่า ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจแย่ลง 
    BSI = 50 แสดงว่า ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจทรงตัว 
    BSI > 50 แสดงว่า ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจดีขึ้น 
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1.2.2 ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก (Export Business Situation Index) 

เป็นดัชนีที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ส่งออกเกี่ยวกับภาวการณ์ส่งออกของ
ประเทศ ในแต่ละเดือน ทั้งมูลค่าและปริมาณการส่งออก ค าสั่งซื้อใหม่จากต่างประเทศ สินค้าคงคลัง 
และการจ้างงาน ในสินค้าส่งออก 4 ประเภท คือ สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม, 
ปศุสัตว์, ประมง) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และสินค้าแร่และเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ได้จัดท าเป็น
ดัชนีรายไตรมาส คือ ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจการส่งออก (Export Expectation Index) และดัชนี
คาดการณ์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage Expectation Index) เพ่ือ
คาดการณ์ทิศทางการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกในอนาคต ติดตาม
ภาวะการส่งออกของประเทศส าหรับเตือนภัยล่วงหน้าด้านการส่งออก  

ดัชนีที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เตือนภัยล่วงหน้าทางด้านการส่งออกนั้น มีหน่วยงานที่ด าเนินการสร้าง
ดัชนีนี้ คือ ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดท าดัชนีดังนี้ 

1) ก าหนดวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง โดยวิธี Stratified Random Sampling โดยใช้มูลค่า
สินค้าส่งออก และกลุ่มสินค้าเป้าหมายเป็นหลักในการคัดเลือก 

2) ก าหนดระยะเวลาการส ารวจ โดยส ารวจเป็นรายเดือน ส าหรับค าถามที่มี                
การเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น มูลค่าการส่งออก ค าสั่งซื้อใหม่ สินค้าคงคลัง การจ้างงาน ส่วน
ค าถามที่เก่ียวกับการคาดการณ์จะถามในทุกไตรมาส 

3) ก าหนดวิธีการประมวลผลและการค านวณดัชนี 
(1) การค านวณสัดส่วนร้อยละ โดยน าผลการส ารวจมาค านวณร้อยละของผู้ตอบใน   

     แต่ละค าตอบ (% เพ่ิมขึ้น % เท่าเดิม % ลดลง) 
(2) ค านวณผลต่าง ผลร้อยละที่เพ่ิมข้ึน – ผลร้อยละท่ีลดลง 

4) การประมวลผล ค านวณดัชนี โดยจัดท า diffusion index  ดังนี้ 
(1) แปลงข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
- ถ้าตอบว่า ดีขึ้น    จะให้คะแนนเท่ากับ 1  
- ถ้าตอบว่า เท่าเดิม จะให้คะแนนเท่ากับ 0. 5  
- ถ้าตอบว่า ลดลง   จะให้คะแนนเท่ากับ 0 

(2) ค านวณดัชนี โดยน าคะแนนทั้งหมดที่ได้มารวมกัน หารด้วยจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 

การอ่านค่าดัชนี จะใช้เส้น Breakeven point (เส้นค่า 50) เป็นเกณฑ์ 
- ถ้าดัชนีอยู่เหนือเส้น 50 แสดงว่า ภาวะธุรกิจส่งออกดีขึ้น 
- ถ้าดัชนีอยู่ที่เส้น 50 แสดงว่า ภาวะธุรกิจส่งออกไม่เปลี่ยนแปลง 
- ถ้าดัชนีอยู่ใต้เส้น 50 แสดงว่า ภาวะธุรกิจส่งออกแย่ลง 
-  

1.2.3 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค (Consumer Confidence Index)  
 

เป็นดัชนีรายเดือนที่ได้จากการสอบถามความรู้สึกของผู้บริโภค 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ นักธุรกิจ 
พนักงานเอกชน ผู้รับจ้าง ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผู้ไม่มีงาน
ท า ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และในอนาคต 3-6 เดือนข้างหน้า ในเรื่อง 1) ภาวะเศรษฐกิจ
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ทั่วไป 2) การใช้จ่าย 3) รายได้ 4) โอกาสหางานท า และ 5) การใช้จ่ายอุปโภคบริโภค เป็นข้อมูลที่
สะท้อนความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งใช้เป็น
เครื่องชี้ภาวการณ์บริโภคของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ถ้าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้สึกเชื่อมั่นต่อภาวะ
เศรษฐกิจ จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม แต่ถ้าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ 
จะสะท้อนในรูปของการใช้จ่ายที่ลดลงหรือเป็นไปอย่างระมัดระวัง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ให้ชะลอตัวลง 

ดัชนีที่สร้างขึ้นเพ่ือประเมินความรู้สึกของผู้บริโภคในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจนั้น 
มีหน่วยงานที่ด าเนินการสร้างดัชนี้ประเภทนี้ คือ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างวิธีการจัดท า
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส านักดัชนีอ้างอิง
วิธีการจัดท าของสถาบัน Conference Board สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวิธีการจัดท า ดังนี้ 

(1) ก าหนดประเภทกลุ่มตัวอย่างและคัดเลือกตัวอย่าง โดยกระจายตามอาชีพ 7 กลุ่ม   
     อาชีพข้างต้น ซึ่งให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 43 และใน   
     เขตภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ 57 
(2) ก าหนดระยะเวลาการส ารวจ ส ารวจเป็นรายเดือน โดยใช้แบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถาม จะแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
(1) ข้อมูลทั่วไป 
(2) ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน 2 ข้อ และ

สถานการณ์อนาคตจ านวน 3 ข้อ 
(3) ข้อเสนอแนะ 

(3) การประมวลผล ค านวณค่าดัชนี 
(1) จัดท าเป็นสัดส่วนร้อยละ โดยน าค าตอบในแบบสอบถาม 3 กลุ่ม คือ ดี แย่ ไม่  

     เปลี่ยนแปลง มาค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ 
 

  สัดส่วนร้อยละของแต่ละข้อ  
ผลรวมจ านวนนับในแต่ละค าตอบ

จ านวนนับทั้งหมดของแต่ล้ะอ
     

        
(2)  จัดท าเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยน าสัดส่วนร้อยละของค าตอบ

แต่ละข้อ มาหาค่าดัชนี โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

ค่าดัชนี   (
  ของผู้ตอบว่า ดี

  ของผู้ตอบว่า ดี     ของผู้ตอบว่า แย่
)      

  
จะได้ค่าดัชนีออกมา 3 ประเภท คือ 

- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม ได้จากค่าเฉลี่ยของผลรวมของ
ค่าดัชนีความเชื่อม่ันแต่ละข้อ 

- ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน ได้จากค่าเฉลี่ยของสถานการณ์เศรษฐกิจ
ปัจจุบัน และโอกาสหางานในปัจจุบัน 
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- ดัชนีคาดการณ์ ได้จากค่าเฉลี่ยของสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
รายได้อนาคต และการหางานในอนาคต (3-6 เดือน)  

ถ้าดัชนีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า ความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจดี  
ถ้าดัชนีค่าเข้าใกล้  0   แสดงว่า ความเชื่อม่ันต่อเศรษฐกิจไม่ดี 

 
1.2.4 ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของย่านการค้า 
 

เป็นดัชนีระยะสั้น วัดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การค้าขาย และผลก าไรของ SMEs 
ในย่านการค้า โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านการค้าในย่านการค้าที่ส าคัญ 
โดยใช้วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิจากผู้ประกอบการในย่านการค้าและค้นหาปัจจัย
แวดล้อมที่มีอิทธิพลในการค้าขายของย่านการค้า และผลกระทบของปัจจัยนั้นๆ ต่อการค้าขาย  

จากการทบทวนข้อมูลพบว่า ดัชนีที่สร้างขึ้นเพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่
รอดของธุรกิจในย่านการค้านั้น มีหน่วยงานที่ด าเนินการสร้างดัชนี้ประเภทนี้ คือ ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในปี 2554 ได้ศึกษาดัชนีใน 2 ย่านการค้า คือ ดัชนีย่าน
การค้า ย่านประตูน้ า โบ๊เบ๊ ส าเพ็ง(อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม) และย่านวรจักร บ้านหม้อ 
คลองถม สะพานเหล็ก (อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องยนต์)  
  โดยมีวิธีการจัดท า ดังนี้ 

1) ก าหนดรายการข้อมูลต่างๆที่จะใช้วัดสถานการณ์ทางธุรกิจของ SMEs ในพื้นที่
ย่านการค้าเป้าหมาย  เช่น  
(1) จ านวนกิจการ  
(2) การจ้างงานของ SMEs  
(3) การจัดตั้งและยกเลิกกิจการของ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล 
(4) สถานะของผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนที่ย่านการค้าเป้าหมาย ครอบคลุม 

วิธีการด าเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการธุรกิจ 
เช่น  
- รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การค้า การบริการ 
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ หจก. บจก . 

บมจ. ฯลฯ 
- อายุกิจการ 
- สถานที่ๆใช้ในการด าเนินกิจการ เช่น เช่าของครอบครัว เช่าผู้ อ่ืน 

อาคารของตนเอง ฯลฯ 
- ขนาดการลงทุน 
- แหล่งที่มาของทุน 
- จ านวนแรงงาน 
- การใช้ก าลังการผลิต (กรณีเป็นกิจการด้านการผลิต) 
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น ภายในพ้ืนที่หรือจังหวัดเดียวกัน ระดับภาค 

ระดับประเทศ ระดับส่งออก  



รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs  

 

CA In te rnat iona l  I n fo rmat i on  Co . ,  L td .  ||  www.caii-thailand.com 1-30 
 

(5) ประเภทลูกค้าทางธุรกิจและคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น บุคคลทั่วไปในประเทศ 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ บริษัทร้านค้าที่น าไปขายต่อ บริษัทร้านค้าที่น าไปผลิต
ต่อ หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ 

(6) ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ขายปลีกหน้าร้านด้วยตนเอง 
แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย ขายผ่าน e-commerce, ฯลฯ 

(7) พฤติกรรมการท าธุรกิจ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์มือถือ การให้
ผู้ซื้อใช้บัตรเครดิตในการจ าหน่ายสินค้า ฯลฯ 

(8) การเป็นสมาชิกสมาคมทางธุรกิจ 
(9) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในแต่ละไตรมาส 
(10) คาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจในไตรมาสถัดไป 
(11) ความต้องการการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น (รายไตรมาส) จากภาครัฐ 
(12) อ่ืนๆ 

 
2) ก าหนดตัวช้ีวัดของสภาวะในการด าเนินธุรกิจในย่านการค้า ที่ต้องการทราบ เช่น 

(1) ยอดขาย 
(2) ก าไร 
(3) ต้นทุนธุรกิจ 
(4) การจ้างงาน 
(5) การลงทุน 
(6) การใช้ก าลังการผลิต 

 
3) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและจ านวนตัวอย่างในการส ารวจ ในแต่ละย่านการค้า 

จากประชากร SMEs ในย่านการค้าเป้าหมาย มีการก าหนดจ านวนตัวอย่างที่
เหมาะสม โดยใช้ Yamane Model ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ระดับความคลาดเคลื่อนไม่
เกิน 5%) โดยมีจ านวนตัวอย่าง ไตรมาสละ 400 ราย 

 
4) จัดท าเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 

ออกแบบแบบสอบถามโดยแจกแจงเป็น 3 ประเภทตามกลุ่มเป้าหมาย คือ  
- แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ผลิต  
- แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ค้า  
- แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผู้ให้บริการ 

 

 5) ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้เป็นรายไตรมาศ 

การส ารวจและเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการหรือผู้ประกอบการ SMEs ใน
แต่ละไตรมาส จ านวนตัวอย่างไตรมาสละ 300 ราย จะมีวิธีการในการด าเนินการ โดยใช้ 
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง  
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                   6)   การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจของ SMEs ในพ้ืนที่ย่านการค้า จากการส ารวจโดย 
การวิเคราะห์ดัชนีความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจในไตรมาศปัจจุบันและไตรมาศถัดไป 

ค่าดัชนี (Business Sentiment Indicator: BSI) ค านวณจากคะแนนที่ให้ในแต่ละ
ค าตอบ โดยให้คะแนนสูงสุดเป็น 1.0 ส าหรับค าตอบ “เพ่ิมขึ้นมาก” ให้คะแนนเป็น 0.75 
ส าหรับค าตอบ “เพ่ิมขึ้น” ให้คะแนนเป็น 0.5 ส าหรับค าตอบ “เท่าเดิม” ให้คะแนนเป็น 
0.25 ส าหรับค าตอบ “ลดลง” และคะแนนเป็น 0 ส าหรับค าตอบ “ลดลงมาก” แล้วค านวณ
โดยใช้ดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ของค าถามแต่ละข้อ ดังนี้  

 
               

       
 

โดยที่ BSIi = ดัชนี (Business Sentiment Indicator) ของค าถาม i 
  Pi,n = คะแนนที่ให้สถานประกอบการ n ที่ตอบค าถาม i 
  N = จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

และค านวณ ค่าดัชนีรวมได้ ดังนี้ 
 

                        
    

 
โดยที่ BSI = ค่าดัชนีรวม 

  I = จ านวนค าถามท้ังหมดที่ใช้ในการค านวณค่าดัชนี 
 
ซึ่งค่าดัชนีที่ได้ทั้งหมดมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ดัชนี เท่ากับ 50 หมายถึง  ผู้ประกอบการมีความเชื่ อมั่นทางธุรกิจทรงตัวจาก 
ไตรมาสก่อน (จ านวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีเท่ากับจ านวนผู้ตอบว่าแย่ลง) 

(2) ดัชนีมากกว่ า  50 หมายถึ ง  ผู้ ประกอบการมีความเชื่ อมั่นทางธุ รกิ จดีขึ้ นกว่ า 
ไตรมาสก่อน (จ านวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีมากกว่าจ านวนผู้ตอบว่าแย่ลง) 

(3) ดัชนีน้อยกว่า 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเลวลงกว่า 
ไตรมาสก่อน (จ านวนผู้ตอบว่าดีขึ้นมีน้อยกว่าจ านวนผู้ตอบว่าแย่ลง) 
 

 


