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บทที่ 2 

การศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของSMEs 

การศึกษาแนวทางการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ได้แก่ ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ 
(Coincident Index)ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index)ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะ
กลาง (Medium-run Leading Index)ดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index)โดยมีการ
ด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

 
1. การศึกษาความมีอยู่ของตัวแปรและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SME  

ตัวแปรจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวข้องในการสร้างดัชนีวัฏจักร
เศรษฐกิจของ SMEs มีดังนี้ 

1) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Index) 
พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการสร้าง 

ดัชนีนี้ โดยใช้องค์ประกอบของตัวแปรที่แตกต่างกัน โดยหากพิจารณาตัวแปรทุกตัวที่ทั้ง 2 ส านักใช้ มี 
ตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องรวมกัน 12 ตัวแปร โดยมีตัวแปรองค์ประกอบที่เหมือนกันเพียง 3 ล าดับ
แรก ดังนี้ 

(1) มูลค่าการน าเข้าสินค้า ณ ราคาคงที่ 
(2) มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 
(3) ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์ 
(4) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(5) ยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ณ ราคาคงที่ 
(6) ปริมาณการผลิตเบียร์ 
(7) ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต์ 
(8) ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพ่ือการพาณิชย์ 
(9) ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ 
(10) ภาษีการค้า และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(11) ภาษีศุลกากร 
(12) ดัชนียอดขายปลีก 

2) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index) 
พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการ

สร้างดัชนีนี้ โดยใช้องค์ประกอบของตัวแปรที่แตกต่างกัน โดยหากพิจารณาตัวแปรทุกตัวที่ทั้ง 2 ส านัก
ใช้ มีตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องรวมกัน 9ตัวแปร โดยมีตัวแปรองค์ประกอบที่เหมือนกันใน 4 ล าดับ
แรก ดังนี้ 
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(1) ดัชนีราคาหุ้น 
(2) มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ 
(3) มูลค่าการส่งออก 
(4) จ านวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 
(5) พ้ืนที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
(6) พ้ืนที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
    และในเขตเทศบาลทั่วประเทศ 
(7) ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ 
(8) ดัชนีราคาน้ ามันแปรผกผัน 
(9)  ปริมาณเงินตามความหมายแคบ 

3) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง (Medium-run Leading 
Index) 
พบว่า ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการสร้างดัชนีนี้ โดยมีองค์ประกอบของ

ตัวแปร 7 ตัว ดังนี้ 
(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
(2) ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจสหรัฐอเมริกา 
(3) ส่วนกลับของดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจญี่ปุ่น 
(4) อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง 
(5) มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่ 
(6) พ้ืนที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร 
(7) ส่วนกลับของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารโดยเฉลี่ย 

4) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) 
พบว่า ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีการสร้างดัชนีนี้ โดยมีองค์ประกอบของ 

ตัวแปร 7 ตัว ดังนี้ 
(1) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลก 
(2) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาน้ ามันโลก 
(3) ส่วนกลับของดัชนี Terms of Trade 
(4) อัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตามความหมายกว้าง 
(5) อัตราการขยายตัวของอัตราการใช้ก าลังการผลิต 
(6) อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าน าเข้า 
(7) อัตราการขยายตัวของสิทธิเรียกร้องในประเทศ 

 
2. การศึกษาและก าหนดแนวทางการได้มาซึ่งข้อมูลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อน าไปใช้ในการจัดท า

ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SME ในระยะต่อไป 
ประกอบด้วยการศึกษาในแง่มุม ดังต่อไปนี้ 
(1) ชนิดตัวแปรและรายการที่จัดเก็บ 
(2) นิยามของตัวแปร 
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(3) ชนิดหรือประเภทของข้อมูล 
(4) วิธีการจัดเก็บ  
(5) ความถี่ในการจัดเก็บ 
(6) หน่วยงานผู้จัดเก็บ 

โดยกรรมวิธีในการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด มีรูปแบบ เช่น 
(1) ท าการส ารวจโดยออกแบบส ารวจตามระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดเป็นประจ า 
(2) จัดท าโครงการจัดเก็บข้อมูลเป็นครั้งคราวตามความต้องการใช้งาน 

โดยการจัดเก็บข้อมูลอาจอยู่ภายใต้การก าหนดกฎ และระเบียบ ในการจัดเก็บข้อมูลเช่น 
- จัดท ากฎ ระเบียบ ในการจัดเก็บโดยหน่วยงานของตนเอง 
- จัดเก็บตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานอื่น  
- ไม่มีการจัดท ากฎ ระเบียบเนื่องจากท าข้อมูลเป็นครั้งคราวตามความต้องการใช้งาน 

ส่วนการให้บริการหรือเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นๆนั้น อาจอยู่ในรูปแบบ ดังนี้ 
(1) พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และน าส่งข้อมูลตามกฎระเบียบที่ก าหนด 
(2) มีการส่งมอบข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital File) 
(3) ใช้บริการ Download ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

ทั้งนี้ การศึกษาตัวแปรที่มีความเป็นไปได้และมีความคงอยู่ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือใช้ในการค านวณและวิเคราะห์การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคตจาก
กระบวนการในการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้
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2.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องรูปแบบการจัดเก็บ และความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1.1 ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Index) 

 

รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

มูลค่าการน าเข้าสินค้า ณ 
ราคาคงที่ 

- รายการสินค้า ตาม
รหัสพิกัดศุลกากร (HS 
Code) 

- Text 
 
 

- ทะเบียน - รายเดือน สามารถแยกแยะข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
โ ดยก รม ศุล ก าก รแจกแ จ ง มู ล ค่ า ก า รน า เ ข้ า ต า ม
Harmonized System Codes (HS Code) ซ่ึงปัจจุบัน
กรมศุลกากรไดใ้ห้ข้อมูลดิบท้ังหมดแก่ สสว. เป็นรายเดือน
ในทุกๆวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป โดยใช้ระบบ Web 
service โดย สสว. สามารถDownload ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
จากน้ัน สสว. จะสกัดเฉพาะมูลค่าการน าเข้าของ SMEs 
ออกมา โดยเทียบรายชื่อผู้ประกอบการท่ีเป็น SMEs จาก
ฐานข้อมูลของ สสว. กับคลังข้อมูลของกรมศุลกากร แล้ว
จึงรวมมูลค่าการน าเข้า แยกตาม HS code  

- ไม่มีค่าใชจ้่าย - กรมศุลกากร 

- จ านวน (Unit) ท่ี
น าเข้า 

- Number 

- มูลค่าการน าเข้า - Currency 
- แหล่งที่น าเข้า (รหัส

ประเทศ) 
- Text 

- เดือน/ปี - Text 
 

มูลค่าการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที่ 
 
 
 
 
 
 
มูลค่าการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคา
คงที ่(ต่อ) 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ 
ราคาคงที่ 

- Currency - ทะเบียน - รายเดือน สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEsได้  
โดยเป็นข้อมูลผลรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ SME 
ตามเงื่อนไขที่ผู้ใชต้้องการ โดยท าได2้ รูปแบบ ดังน้ี 

1) ใช้ทุนจดทะเบียนของกิจการครั้งเมื่อยื่นค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรแต่พบว่ามี
ข้อจ ากัดคือ มูลค่าทุนจดทะเบียนเมื่อครั้งเริ่มยื่นน้ัน ไม่
มีการปรับปรุงข้อมูลทุนจดทะเบียนของกิจการให้เป็น
ปั จ จุ บั น  เ น่ื อ ง จ า กกฎ หมา ย  ไ ม่ ไ ด้ ก า ห นด ใ ห้
ผู้ประกอบการเหล่าน้ันมาแจ้งขัอมูลทุนจดทะเบียนท่ี
เป็นปัจจุบันแก่กรมสรรพากร ดังน้ันอาจท าให้ข้อมูล
ขนาดของกิจการตามนิยามเรื่องทุนจดทะเบียนน้ันมี
ความคลาดเคลื่อน เพราะอาจมีผู้ประกอบการจ านวน
หน่ึง ท่ีเปลี่ยนแปลงขนาดธุรกิจจากขนาด SMEs เป็น

- ไม่มีค่าใช้จ่าย - กรมสรรพากร 

- เดือน/ปี - Text 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่อยู่ในกรอบข้อมูลท่ีต้องการ 
2) ใช้สินทรัพย์ปีล่าสุดของกิจการ ซ่ึงถูกจัดเก็บเมื่อ
กิจการท าการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซ่ึงส่งต่อข้อมูลให้กับกรมสรรพากรดังน้ันรายชื่อ
ผู้ประกอบการท่ีเป็น SMEs ท่ีได้จากวิธีการน้ีจะเป็น
โครงสร้างขนาดกิจการล่าสุด จากน้ันจึงน าทะเบียน
กิจการเหล่าน้ีไปจับคู่กับทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในปีก่อนหน้า เพื่อหาผลรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มของ 
SMEs ในปีก่อนหน้าน้ันออกมา วิธีการน้ีจะได้ข้อมูล
จ านวนSMEs ท่ีชัดเจนและแม่นย าแต่จะได้ข้อมูล
ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะของปีก่อนหน้าเช่นกัน ซ่ึงท าได้ปี
ต่อปีเท่าน้ัน หากจะท าข้อมูลย้อนหลังไป 10 ปี น้ัน 
กรมสรรพากรเห็นว่า อาจเป็นภารกิจท่ีเกินก าลังท่ี
กรมสรรพากรจะสามารถด าเนินการได้ 
        การคัดกรอง SMEs ด้วยวิธีการข้างต้นน้ัน
สามารถท าได้โดยการ ท า MOU ระหว่างหน่วยงานผู้ใช้
กับกรมสรรพากร โดยสรรพากรสามารถส่งมอบข้อมูล
ผ่านทาง Web service ได ้
 
 
 

ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์ - รายการประเภท
รถยนต์ แบ่งตามความ
จุกระบอกสูบ 

- Text - ส ารวจ - รายเดือน ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
เน่ืองจากตัวแปรปริมาณจ าหน่ายรถยนต์ เป็นตัวแปรซ่ึง
ระบุในเชิงมหภาค ไม่สามารถแยกย่อยได้ ว่าใครเป็นผู้ซ้ือ 

ไม่สามารถแจกแจง
ข้อมูลในระดับ SMEs 
ได้  

 

- สมาคมอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไทย 

- Toyota ประเทศไทย 
- ปริมาณการจ าหน่าย - Number 
- เดือน/ปี - Text 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

- แยกตามประเภท
กิจกรรมอุตสาหกรรม 
ด้วย ISIC 

- Number - ส ารวจ - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

- สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้ เน่ืองจากใน
ปัจจุบัน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการ
ส ารวจผู้ประกอบการภาคการผลิตท่ัวประเทศประมาณ 
2,100 กิจการต่อเดือน เพื่อจัดท าดัชนีผลผลิต
อุ ตส าหกรรม ในระดั บ ประ เทศร วม  53หมวด
อุตสาหกรรม 216ผลิตภัณฑ์ และสามารถสกัดข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างส่วนท่ีเป็นของSMEs ให้แก่ สสว. ได้
จ านวนประมาณ 700-800 กิจการต่อเดือน ครอบคลุม
33หมวดอุตสาหกรรมและ 86ผลิตภัณฑ์ โดย สศอ. ได้
ส่งข้อมูลแก่ สสว. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

- ท้ังน้ีในการจัดท าการส ารวจผู้ประกอบการในภาคการ
ผลิตน้ัน สศอ . ได้ใช้ฐานข้อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีเป็นกิจการท่ีมีแรงงานตั้งแต่ 20 คนขึ้น
ไปเป็นฐานในการสุ่มตัวอย่าง ส่วนจ านวนแรงงานท่ีใช้
เป็นเกณฑ์ในการสกัดSMEs ออกจากผู้ประกอบการท่ี
ส ารวจมาได้ท้ังหมดใช้ตามเงื่อนไขจ านวนแรงงานต่ า
กว่า 200 คนลงมา ซ่ึงฐานข้อมูลน้ีสามารถสกัดข้อมูล 
SMEs ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยใช้เดือน
มกราคมพ.ศ.2543 เป็นเดือนฐานและใช้ข้อมูลจาก ร.ง.
8 ในการจัดท า diffusion index เพื่อวิเคราะห์ว่ามี
สภาวะดีขึน้ หรือแย่ลงกว่าเดือนฐานอย่างไร 

- อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่าง SMEs ท่ีสกัดได้จาก สศอ. 
น้ี พบว่ายังขาดกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีแรงงานต่ ากว่า 20 คนลง
มา ซ่ึงน่าจะมีจ านวนท่ีค่อนข้างมากซ่ึงอาจท าให้ไม่
ครอบคลุมหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์
บางส่วนท่ีอาจมีบทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย - ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรรม (สศอ) 

- เดือน/ไตรมาส/ปี - Text 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

ยอดบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน ณ ราคาคงที่ 

- ยอดเงินคงค้างรับฝาก 
จ าแนกตามประเภท
เงินรับฝาก(เงินรับฝาก
กระแสรายวัน, เงินรับ
ฝากออมทรัพย์, เงินรับ
ฝากประจ า) 
ยอดถอนระหว่างงวด 
จ าแนกตามประเภท
เงินรับฝาก(เงินรับฝาก
กระแสรายวัน, เงินรับ
ฝากออมทรัพย์, เงินรับ
ฝากประจ า) 

- Currency - ส ารวจ - รายเดือน ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
เน่ืองจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไม่มีรายละเอียด
ในส่วนของผู้ประกอบการท่ีเป็น SMEs และธนาคารแห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไท ย ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ห้ ข้ อ มู ล ใ นส่ ว น ท่ี ร ะ บุ
เฉพาะเจาะจงได้ว่า บัญชีใดเป็นSMEs หรือไม่ เน่ืองจากมี
ข้อตกลงในการห้ามเผยแพร่ข้อมูลกับธนาคารเจ้าของ
ข้อมูล 

ไม่สามารถแจกแจง
ข้อมูลในระดับ SMEs 
ได้  

 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ปริมาณการผลิตเบียร์ 

 

 

ปริมาณการผลิตเบียร์ 
(ต่อ) 

 

- ปริมาณการผลิต - Volume - ส ารวจ - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

ไม่มีข้อมูลในระดับ SMEs  
เนื่องจากผู้ผลิตเบียร์ทุกรายเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

ไม่สามารถแจกแจง
ข้อมูลในระดับ SMEs 
ได้  

 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 

- สินค้าคงคลัง ต้นเดือน - Volume 
- สินค้าคงคลัง ปลาย

เดือน 
- Volume 

- ก าลังการผลิต - Horsepower 
- จ าหน่ายในประเทศ - Volume 
- ส่งออก - Volume 
- สินค้ารับมา - Volume 
- รวมสินค้าท่ีจ าหน่าย - Volume 
- มูลค่าจ าหน่าย - Currency 

ปริมาณการผลิต
ปูนซีเมนต์ 

 

- จ าแนกตามประเภท
ปูนซีเมนต์ (ซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์, 
ซีเมนต์ผสม, ซีเมนชนิด

- Volume - ส ารวจ - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

ไม่มีข้อมูลในระดับ SMEs 
เนื่องจากผู้ผลิตปูนซิเมนต์ทุกรายเป็นผู้ประกอบการขนาด
ใหญ่ 
 

ไม่มีข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

อื่นๆ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ปริมาณการผลิต - Volume 
- สินค้าคงคลังต้นเดือน - Volume 
- สินค้าคงคลังปลาย

เดือน 
- Volume 

- ก าลังการผลิต - Horsepower 
- จ าหน่ายในประเทศ - Volume 
- ส่งออก - Volume 
- สินค้ารับมา - Volume 
- รวมสินค้าท่ีจ าหน่าย - Volume 
- มูลค่าจ าหน่าย - Currency 

ปริมาณการผลิต
ยานพาหนะเพื่อการ
พาณิชย์ 

- ปริมาณการผลิต - Volume - ส ารวจ - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

ไม่มีข้อมูลในระดับ SMEs 
 เนื่องจากผู้ผลิตยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ทุกรายเป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

ไม่มีข้อมูลในระดับ 
SMEs 

 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ปริมาณการผลิต
รถจักรยานยนต์ 

 

- ปริมาณการผลิต - Volume - ส ารวจ - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

ไม่มีข้อมูลในระดับ SMEs  
เนื่องจากผู้ผลิตรถจักรยานต์ทุกรายเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ 

ไม่มีข้อมูลในระดับ 
SMEs 

 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- สินค้าคงคลัง ต้นเดือน - Volume 
- สินค้าคงคลัง ปลาย

เดือน 
- Volume 

- ก าลังการผลิต - Horsepower 
- จ าหน่ายในประเทศ - Volume 
- ส่งออก - Volume 
- สินค้ารับมา - Volume 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

- รวมสินค้าท่ีจ าหน่าย - Volume 
- มูลค่าจ าหน่าย - Currency 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - ภาษีธุรกิจเฉพาะ - Currency - ทะเบียน - รายเดือน สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEsได้  
โดยเป็นข้อมูลผลรวมของธุรกิจเฉพาะของ SMEs โดย
สามารถแบ่งตามประภทธุรกิจได้ซ่ึงมี 11 ประเภทธุรกิจ 
ตาม ภ.ธ.40 (แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ)  

กรมสรรพากรสามารถจัดท ารูปแบบการเสนอข้อมูลได้ 
2 รูปแบบ ดังน้ี 
1) ใช้ทุนจดทะเบียนของกิจการ ครั้งเมื่อยื่นค าขอจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรแต่พบว่ามี
ข้อจ ากัดคือ มูลค่าทุนจดทะเบียนเมื่อครั้งเริ่มยื่นน้ัน ไม่
มีการปรับปรุงข้อมูลทุนจดทะเบียนของกิจการให้เป็น
ปั จ จุ บั น  เ น่ื อ ง จ า กกฎ หมา ย  ไ ม่ ไ ด้ ก า ห นด ใ ห้
ผู้ประกอบการเหล่าน้ันมาแจ้งขัอมูลทุนจดทะเบียนท่ี
เป็นปัจจุบันแก่กรมสรรพากร ดังน้ันอาจท าให้ข้อมูล
ขนาดของกิจการตามนิยามเรื่องทุนจดทะเบียนน้ันมี
ความคลาดเคลื่อน เพราะอาจมีผู้ประกอบการจ านวน
หน่ึง ท่ีเปลี่ยนแปลงขนาดธุรกิจจากขนาด SMEs เป็น
ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่อยู่ในกรอบข้อมูลท่ีต้องการ  
2) ใช้สินทรัพย์ปีล่าสุดของกิจการ ซ่ึงถูกจัดเก็บเมื่อ
กิจการท าการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซ่ึงส่งต่อข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ดังน้ัน
รายชื่อผู้ประกอบการท่ีเป็น SMEs ท่ีได้จากวิธีการน้ีจะ
เป็นโครงสร้างขนาดกิจการล่าสุด จากนั้นจึงน าทะเบียน
กิจการเหล่าน้ีไปจับคู่กับทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในปีก่อนหน้า เพื่อหาผลรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มของ 
SMEs ในปีก่อนหน้าน้ันออกมา วิธีการน้ีจะได้ข้อมูล
จ านวน SMEs ท่ีชัดเจนและแม่นย า แต่จะได้ข้อมูล
ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะของปีก่อนหน้าเช่นกัน ซ่ึงท าได้ปี

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 

- กรมสรรพากร 
 
 
 

- เดือน/ปี - Text 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

ต่อปีเท่าน้ัน หากจะท าข้อมูลย้อนหลังไป 10 ปี น้ัน 
กรมสรรพากรเห็นว่า อาจเป็นภารกิจท่ีเกินก าลังท่ี
กรมสรรพากรจะสามารถด าเนินการได้ 
        การคัดกรอง SMEs ด้วยวิธีการข้างต้นน้ัน
สามารถท าได้โดยการ ท า MOU ระหว่างหน่วยงานผู้ใช้
กับกรมสรรพากร โดยสรรพากรสามารถส่งมอบข้อมูล
ผ่านทาง Web service ได ้

ภาษีศุลกากร - อัตราภาษีตามรายการ
สินค้า ตามรหัสพิกัด
ศุลกากร (HS Code) 

- Number 
 
 

- ทะเบียน - รายเดือน ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้จากกรม
ศุลกากร แต่หาก สสว. ต้องการจะแจกแจงข้อมูลภาษี
ศุลกากรในระดับ SMEs น้ัน สามารถท าได้โดยท า MOU 
กับกรมศุลกากร เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว หรืออาจจะเป็น
การแก้ไข MOU ท่ี สสว. ได้ท าไว้กับกรมศุลกากร โดยเพิ่ม
ข้อมูลในส่วนของภาษีศุลกากรเข้าไป เพราะในปัจจุบันน้ี
ข้อมูลจากกรมศุลกากรท่ีส่งให้กับทาง สสว. น้ัน ไม่ได้นับ
รวมข้อมูลภาษีศุลกากร ดังนั้น หากต้องการแจกแจงข้อมูล
ในระดับ SMEs จึงสามารถท าได้โดยการใช้การคัดกรองใน
ขบวนการเดียวกับการค านวณมูลค่าการน าเข้าส่งออกของ 
SMEs ตามท่ี สสว. ได้จัดท าอยู่ในปัจจุบันน้ี 

ไม่สามารถแจกแจง
ข้อมูลในระดับ SMEs 
ได้  
แต่หากจะท า MOU 
กับกรมศุลกากรก็จะ
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- กรมศุลกากร 

- จ านวน (Unit) ท่ี
น าเข้า ส่งออก 

- Number 

- มูลค่าการน าเข้า 
ส่งออก 

- Currency 

- แหล่งที่น าเข้า ส่งออก 
(รหัสประเทศ) 

- Text 

- เดือน/ปี - Text 

ดัชนียอดขายปลีก - สินค้าไม่คงทน - Number - ค านวณ - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
เน่ืองจากตัวแปรดัชนียอดค้าปลีก ประมวลผลจากข้อมูล
ยอดขาย ซ่ึงข้อมูลยอดขายน้ัน ไม่สามารถแจกแจงได้ว่า
ยอดขายปลีกที่ขายโดย SMEs เป็นเท่าไร 

ไม่สามารถแจกแจง
ข้อมูลในระดับ SMEs 
ได้ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย
(น าข้อมูลจาก
กรมสรรพากรมาจัดท า
ดัชนี) 

- สินค้าคงทน - Number 
- ยอดขาย

ห้างสรรพสินค้า 
- Number 

- ยอดขายรถยนต์ และ
น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

- Number 
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2.1.2 ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index) 

รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

ดัชนีราคาหุ้น 
(ราคาปิด ณ สิ้นเดือน) 

- แยกประเภทตาม
อุตสาหกรรม 

- Number - ค านวณ - รายวัน/ 
รายเดือน 

สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
โดยข้อมูลในระดับ SMEs น้ัน ใช้ MAI Index ในการชี้วัด
แทน SET Index เน่ืองจาก MAI Index เป็นแหล่งระดม
ทุนของธุรกิจท่ีมีศักยภาพขนาดกลางและเล็กจึงควร
น ามาใช้ในการสะท้อนภาพของ SMEsโดยสามารถแยก
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมได้  8 ประเภท คือ กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจ
การเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี โดยข้อมูลมีการเผยแพร่
ทางเว็บไซค์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย - ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

พื้นท่ีก่อสร้างได้รับ
อนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และในเขต
เทศบาลท่ัวประเทศ 

- ท่ีอยู่อาศัย - quantity - ทะเบียน - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
เนื่องจากส านักงานเขตกรุงเทพฯ และเทศบาลท่ัวประเทศ 
ไม่มีการจัดเก็บรายการข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์ หรือจ านวน
การจ้างงานของผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง โดยข้อมูลท่ีส่งมา
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน้ัน เป็นข้อมูล Hard copy ท่ี
สรุปรายเดือน ว่า มีผู้ขออนุญาตจ านวนกี่ราย กี่หน่วย กี่
ตารางเมตร อย่างไรก็ตามตัวแปรพื้นท่ีก่อสร้างได้รับ
อนุญาตในเขตเทศบาลท่ัวประเทศน่าจะมีความส าคัญสูง
ต่อเศรษฐกิจของ SMEs เพราะผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่
ในต่างจังหวัดน้ัน เป็นผู้ประกอบการในระดับ SMEs แทบ
ท้ังสิ้น ท าให้คาดการณ์ได้ว่า ตัวแปรพื้นท่ีก่อสร้างน้ีน่าจะมี
อิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจของ SMEs 
 

ไม่สามารถแจกแจง
ข้อมูลในระดับ SMEs 
ได้ 

 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- พาณิชยกรรม - quantity 
- อุตสาหกรรมและอื่นๆ - quantity 

มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรายใหม่ 

- มูลค่าทุนจดทะเบียน 
จ าแนกตาม TSIC 

- Currency - ทะเบียน - รายเดือน สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
โดยการยื่นแบบฟอร์มการขอซ้ือข้อมูล ให้กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เน่ืองจากในคลังข้อมูลน้ัน มีรายการข้อมูล 
สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิอยู่ด้วย ซ่ึงท าให้

1. ข้อมูล มูลค่ารวม
ของทุนจดทะเบียน
ของธุรกิจรายใหม่ 
เสนอเป็นรายเดือนไม่

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- จ านวนธุรกิจ - Number 
- ภูมิภาค - Text 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

สามารถใช้เงื่อนไขด้านมูลค่าสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดิน ในการ
แยกแยะผู้ประกอบการ SMEs ออกจากผู้ประกอบการ
ท้ังหมดได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียค่าใช้จ่าย 
เนื่องจาก กรมพัฒฯ มี
ให้บริการบนเว็บไซค์ 
2. ข้อมูลมูลค่าทุนจด
ทะเบียนของธุรกิจราย
ใหม่ ประกอบด้วย ชื่อ 
และท่ีตั้ง แยกเป็นราย
เดือนมีค่าใช้จ่าย 0.60 
บาท/รายชื่อ + 
ค่าบริการ 800 บาท 
3. ข้อมูลมูลค่าทุนจด
ทะเบียนของธุรกิจราย
ใหม่ ประกอบด้วย ชื่อ 
ท่ีตั้ง และแจกแจง
ตามTSIC แยกเป็น
รายเดือนมีค่าใช้จ่าย 
0.90 บาท/รายชื่อ + 
ค่าบริการ 800 บาท 

มูลค่าการส่งออกที่
แท้จริง (ในรูปเงินบาท) 

 

 

- รายการสินค้า ตาม
รหัสพิกัดศุลกากร (HS) 

- Text 
 
 

- ค านวณ - รายเดือน สามารถแยกแยะข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
โ ดย กรม ศุลกากรแจกแจงมู ล ค่ าก ารส่ ง ออกตาม 
Harmonized System Codes (HS Code) ซ่ึงปัจจุบัน
กรมศุลกากรให้ข้อมูลดิบท้ังหมดแก่ สสว. เป็นรายเดือนใน
ทุกๆวันท่ี 20 ของเดือนถัดไป โดยใช้ระบบ Web service 
โดย สสว. สามารถ Download ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  จากน้ัน 
สสว. จะสกัดเฉพาะมูลค่าการส่งออกของ SMEs ออกมา 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย - กรมศุลกากร 
 

- จ านวน (Unit) ท่ี
น าเข้า 

- Number 

- มูลค่าการน าเข้า - Currency 
- แหล่งที่น าเข้า (รหัส

ประเทศ) 
- Text 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

 

 

- เดือน/ปี - Text 
 

โดย เ ทียบรายชื่ อผู้ ประกอบการ ท่ี เป็น  SMEs จาก
ฐานข้อมูลของ สสว. กับคลังข้อมูลของกรมศุลกากร แล้ว
จึงรวมมูลค่าการส่งออก แยกตาม HS code 

จ านวนนักท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศ 

 

 

- แยกตามสัญชาติ - Number - ทะเบียน - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
รายป ี

ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
เนื่องจากตัวแปรจ านวนนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ  
เป็นตัวแปรท่ีไม่สามารถระบุเงื่อนไขท่ีเกี่ยวกับSMEs ได้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ข้อมูลจ านวนนักท่องเ ท่ียวจาก
ต่างประเทศจะไม่สามารถแจกแจงในระดับ SMEs แต่จาก
โครงสร้างของ SMEs น้ัน ภาคบริการการท่องเท่ียวมี
บทบาทค่อนข้างสูง และผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการในระดับ SMEs 
เช่น ผู้ประกอบการสปา โรงแรม ร้านอาหาร ซ่ึงจะได้รับ
ผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวของ
ชาวต่างชาติ ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ 
น่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ SMEs โดยตรง 
 
 

ไมส่ามารถแจกแจง
ข้อมูลในระดับ SMEs 
ได้ 

- กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงท่องเท่ียวและ
กีฬา 
 

- เดือน/ปี - Text 

ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง ณ 
ราคาคงที่ 

- ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง 

- Currency - ค านวณ - เดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ
SMEsเนื่องจากตัวแปรปริมาณเงินตามความหมายกว้างน้ัน
มี วัตถุประสงค์เพื่อดูการขยายตัว หรือการหดตัวทาง
เศรษฐกิจระดับมหภาคซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยใช้
ข้อมูลน้ีเพื่อพิจารณาจัดท านโยบายทางการเงินของ
ประเทศเป็นส าคัญ 

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- เดือน/ปี - Text 

ดัชนีราคาน้ ามัน
แปรผกผัน (โอมาน) 

- N/A - Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs เ น่ืองจากตั วแปรดัชนีราคาน้ ามันแปรผกผัน 
(โอมาน) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยรวมต่อผู้ประกอบการทุกขนาด ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า
จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs เท่าน้ัน แต่หาก
จะพิจารณาถึงต้นทุนของ SMEs ควรใช้ราคาน้ ามันดีเซล

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

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

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ข้อมูล 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

ในประเทศ แทนราคาน้ ามันโอมาน เน่ืองจากการวิเคราะห์
ในระดับ SMEs น้ันไม่ควรใช้ตัวแปรท่ีมีขอบเขตกว้าง
เกินไป เพราะจะไม่สามารถสะท้อนถึงต้นทุนท่ีแท้จริงของ 
SMEs ได้  
 

ปริมาณเงินตาม
ความหมายแคบ 

- ปริมาณเงินตาม
ความหมายแคบ 

- Currency - ค านวณ - เดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs เน่ืองจากตัวแปรปริมาณเงินตามความหมายแคบ
น้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อดูการขยายตัว หรือหดตัวทาง
เศรษฐกิจระดับมหภาคซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยใช้
ข้อมูลน้ีเพื่อพิจารณาจัดท านโยบายทางการเงินของ
ประเทศเป็นส าคัญ 

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จดัท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- เดือน/ปี - Text 

 

2.1.3 ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง (Medium-run Leading Index) 

รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

อัตราการขยายตัวของ
ดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมโลก 

- N/A - Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs ซ่ึงตัวแปรอัตราการขยายตัวของดัชนีราคา
สินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมต่อผู้ประกอบการทุก
ขนาด  ไม่ ได้ เ ฉพาะ เจาะว่ าจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการ SMEs เท่าน้ัน 

ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
แยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs 

- FIBER 
- International 

Monetary Fund 
(IMF) 

ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา 

- N/A - Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดั บ  SMEs ซ่ึ ง ตั ว แป ร ดั ช นี ชี้ น า วั ฏ จั ก ร ธุ ร กิ จ
สหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยรวมต่อผู้ประกอบการทุกขนาด ไม่ได้เฉพาะ
เจาะว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs เท่าน้ัน 

ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
แยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs 

- FIBER 
- Federal Reserve 

Bank of 
Philadelphia 

ส่วนกลับของดัชนีชี้น าวัฏ - N/A - Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง - FIBER 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

จักรธุรกิจญี่ปุ่น ระดับ SMEs ซ่ึงตัวแปรส่วนกลับของดัชนีชี้น าวัฏจักร
ธุรกิจญี่ปุ่น จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยรวมต่อผู้ประกอบการทุกขนาด ไม่ได้เฉพาะ
เจาะว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs 
เท่าน้ัน 

แยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs 

 
 

อัตราการขยายตัวของ
ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง 

- อัตราการขยายตัวของ
ปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง 

- Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดั บ  SMEs เ น่ื อ งจ ากตั ว แปรปริ ม าณ เ งิ นต าม
ความหมายกว้างน้ันมี วัตถุประสงค์เพื่อดูการขยายตัว 
หรือการหดตัวทางเศรษฐกิจระดับมหภาคซ่ึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยใช้ข้อมูลน้ีเพื่อพิจารณาจัดท านโยบาย
ทางการเงินของประเทศเป็นส าคัญ 

ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
แยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

- เดือน/ปี - Text 

มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรายใหม่ 

- รหัส TSIC - Text - ทะเบียน - รายเดือน สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
โดยการยื่นแบบฟอร์มการขอซ้ือข้อมูล ให้กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เน่ืองจากในคลังข้อมูลน้ัน มีรายการข้อมูล 
สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิอยู่ด้วย ซ่ึงท า
ให้สามารถใช้เงื่อนไขด้านมูลค่าสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดิน ใน
การแยกแยะผู้ประกอบการ SMEs ออกจาก
ผู้ประกอบการทั้งหมดได ้

1. ข้อมูล มูลค่ารวมของทุน
จดทะเบียนของธุรกิจราย
ใหม่ เสนอเป็นรายเดือนไม่
เสียค่าใช้จ่าย เน่ืองจาก 
กรมพัฒฯ มีให้บริการบน
เว็บไซค์ 
2. ข้อมูลมูลค่าทุนจด
ทะเบียนของธุรกิจรายใหม่ 
ประกอบด้วย ชื่อ และท่ีตั้ง 
แยกเป็นรายเดือนมี
ค่าใช้จ่าย 0.60 บาท/รายชื่อ 
+ ค่าบริการ 800 บาท 
3. ข้อมูลมูลค่าทุนจด
ทะเบียนของธุรกิจรายใหม่ 
ประกอบด้วย ชื่อ ท่ีตั้ง และ
แจกแจงตามTSIC แยกเป็น
รายเดือนมีค่าใช้จ่าย 0.90 
บาท/รายชื่อ + ค่าบริการ 

- กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า - มูลค่าการลงทุนตาม 

TSIC 
- Currency 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

800 บาท 
พื้นท่ีก่อสร้างได้รับ
อนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 

พื้นท่ีก่อสร้างได้รับ
อนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ต่อ) 

- ท่ีอยู่อาศัย - quantity - ทะเบียน - รายเดือน/
รายไตร
มาส/รายปี 

ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
เน่ืองจากส านักงานเขตกรุงเทพฯ และเทศบาลท่ัว
ประเทศ ไม่มีการจัดเก็บรายการข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์ 
หรือจ านวนการจ้างงานของผู้มาขออนุญาติก่อสร้าง โดย
ข้อมูลท่ีส่งมาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยน้ัน เป็นข้อมูล 
Hard copy ท่ีสรุปรายเดือน ว่า มีผู้ขออนุญาติจ านวนกี่
ราย กี่หน่วย กี่ตารางเมตร อย่างไรก็ตามตัวแปรพื้นท่ี
ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลท่ัวประเทศน่าจะมี
ความส าคัญสูงต่อเศรษฐกิจของ SMEs เพราะ
ผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดน้ัน เป็น
ผู้ประกอบการในระดับ SMEs แทบท้ังสิ้น ท าให้
คาดการณ์ได้ว่า ตัวแปรพื้นท่ีก่อสร้างน้ีน่าจะมีอิทธิพล
ต่อภาวะเศรษฐกิจของ SMEs 

ไม่สามารถแจกแจงข้อมูลใน
ระดับ SMEs ได้ 

 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย - พาณิชยกรรม - quantity 

- อุตสาหกรรมและอื่นๆ - quantity 

ส่วนกลับของอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร
โดยเฉลี่ย 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ข้ามคืนระหว่าง
ธนาคารโดยเฉลี่ย 

- Number - ค านวณ - เดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEsเน่ืองจากตัวแปรอัตราดอกเบี้ยระหว่าง
ธนาคารโดยเฉลี่ยน้ันมี วัตถุประสงค์เพื่อดูต้นทุนทาง
การเงินของการลงทุน ซ่ึงเป็นการพิจารณาท้ังระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงส าหรับ SMEs ต้นทุนทางการเงินท่ี
เหมาะสมน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR (Minimum 
Retail Rate) แทนได้ เน่ืองจาก อัตราดอกเบี้ย MRR 
เป็นอั ตราดอกเบี้ ย ส าหรับรายย่ อย  ซ่ึ ง สามารถ
เฉพาะเจาะจงไปท่ีการบริโภค และการลงทุนของ SMEs 
ได้ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารโดยเฉลี่ย 
 
 

ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
แยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs 

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ข้ามคืนระหว่าง
ธนาคาร : ต่ าสุด 

- Number 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ข้ามคืนระหว่าง
ธนาคาร : สูงสุด 

- Number 
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2.1.4 ดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) 

รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคาสินค้า
วัตถุดิบอุตสาหกรรม
โลก 

- N/A - Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs ซ่ึงตัวแปรอัตราการขยายตัวของดัชนี
ราคาสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมโลกจะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมต่อผู้ประกอบการทุก
ขนาด ไม่ ได้ เ ฉพาะ เจาะว่ าจะส่ งผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการ SMEs เท่าน้ัน 

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- IMF (International 
Monetary Fund ) 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคาน้ ามัน
โลก 

- N/A - Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs ซ่ึงตัวแปรอัตราการขยายตัวของดัชนี
ราคาน้ ามันโลกจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยรวมต่อผู้ประกอบการทุกขนาด ไม่ได้
เฉพาะเจาะว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs 
เท่าน้ัน 

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ปตท. (การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย) 

ส่วนกลับของดัชนี 
Terms of Trade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนกลับของดัชนี 
Terms of Trade 

- ราคาสินค้าน าเข้าและ
ส่งออกจากผู้ประกอบการ
ท่ีมีมูลค่าการน าเข้าหรือ
ส่งออก เกิน 500 ล้านบาท
ต่อรายการสินค้าของแต่ละ 
HS Code 

- Number - ค านวณ - รายเดือน - ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลใน
ระดับ SMEs ดัชนี Terms of Trade เกิดจากดัชนี
ราคาสินค้าส่งออก/ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า โดยดัชนี
ราคาน้ันเกิดจากการสอบถามราคาสินค้าน าเข้าและ
ส่งออกจากผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันน้ีทาง
ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า มีการจัดท าดัชนี Terms of 
Trade ในระดับประเทศโดยเก็บข้อมูลจากผู้น าเข้า
ส่งออกท่ีมีมูลค่าการค้าสูงในล าดับต้นๆของแต่ละ HS 
Code ซ่ึงในท่ีน้ีอาจมีผู้ประกอบการน าเข้าส่งออก
ขนาด SMEs ท่ีมีมูลค่าการค้าสูงในบางรายการสินค้า
อยู่บ้างดังน้ันหากต้องการจัดท า Terms of Trade 
SMEs ก็อาจสามารถจัดท าได้ จากคลังข้อมูลของส านัก
ดัชนีฯ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงสามารถระบุได้ว่าผู้ประกอบการราย

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

(ต่อ) ใดเป็นผู้ประกอบการขนาด SMEs แต่อาจมีข้อจ ากัด 
คือ ฐานข้อมูลท่ีส านักดัชนีฯ ท าการส ารวจ จะขาด
ผู้ประกอบการขนาดเล็กไป เน่ืองจากเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีจะน ามาสอบถามราคาน้ัน จะ
คัดเลือกผู้ประกอบการท่ีมีมูลค่าการน าเข้าหรือส่งออก 
เกิน 500 ล้านบาทต่อรายการสินค้า ดัง น้ันเมื่อมี
ฐานข้อมูลท้ังด้านการส่งออก และน าเข้าก็สามารถสกัด
กิจการท่ีเป็น SMEs เพื่อจัดท าเป็นดัชนี Terms of 
Trade SMEs ได้ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าวได้บ้าง แต่
คาดว่าจะไม่ครอบคลุมหลายรายการสินค้า 

อัตราการขยายตัว
ของปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้าง 

- อัตราการขยายตัวของ
ปริมาณเงินตามความหมาย
กว้าง 

- Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs เน่ืองจากตัวแปรปริมาณเงินตามความหมายกว้าง
น้ันมี วัตถุประสงค์เพื่อดูการขยายตัว หรือการหดตัวทาง
เศรษฐกิจระดับมหภาคซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยใช้
ข้อมูลน้ีเพื่อพิจารณาจัดท านโยบายทางการเงินของ
ประเทศเป็นส าคัญ 

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- เดือน/ปี - Text 

อัตราการขยายตัว
ของอัตราการใช้
ก าลังการผลิต 
 
 
 
 
อัตราการขยายตัว
ของอัตราการใช้
ก าลังการผลิต (ต่อ) 

- จ าแนกอุตสาหกรรม ตาม
รหัส ISIC 

- Number - ค านวณ - รายไตรมาส สามารถจัดท าข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
โดยใช้ข้อมูลจากผลผลิตอุตสาหกรรมของ SMEs โดย
ในปัจจุบัน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการ
ส ารวจผู้ประกอบการภาคการผลิตท่ัวประเทศประมาณ 
2,100 กิจการต่อเดือน เพื่อจัดท าดัชนีผลผลิต
อุ ตส าหกรรม ในระดั บประ เทศร วม  53หมวด
อุตสาหกรรม 216ผลิตภัณฑ์ และสามารถสกัดข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างส่วนท่ีเป็นของ SMEs ให้แก่ สสว. ได้
จ านวนประมาณ 700-800 กิจการต่อเดือน ครอบคลุม 
33หมวดอุตสาหกรรมและ 86ผลิตภัณฑ์ โดย สศอ . ได้
ส่งข้อมูลแก่ สสว. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

- ท้ังน้ีในการจัดท าการส ารวจผู้ประกอบการในภาคการ
ผลิตน้ัน สศอ . ได้ใช้ฐานข้อมูลของกรมโรงงาน

- ไม่มีค่าใช้จ่าย - ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

อุตสาหกรรมท่ีเป็นกิจการท่ีมีแรงงานตั้งแต่ 20 คนขึ้น
ไปเป็นฐานในการสุ่มตัวอย่าง ส่วนจ านวนแรงงานท่ีใช้
เป็นเกณฑ์ในการสกัด SMEs ออกจากผู้ประกอบการท่ี
ส ารวจมาได้ท้ังหมด ใช้ตามเงื่อนไขจ านวนแรงงานต่ า
กว่า 200 คนลงมา ซ่ึงฐานข้อมูลน้ีสามารถสกัดข้อมูล 
SMEs ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยใช้เดือน
มกราคมพ.ศ. 2543 เป็นเดือนฐานและใช้ข้อมูลจาก 
ร.ง.8 ในการจัดท า diffusion index เพื่อวิเคราะห์ว่ามี
สภาวะดีขึ้น หรือแย่ลงกว่าเดือนฐานอย่างไร 

- อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่าง SMEs ท่ีสกัดได้จาก สศอ. 
น้ี พบว่ายังขาดกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีแรงงานต่ ากว่า 20 คนลง
มา ซ่ึงน่าจะมีจ านวนท่ีค่อนข้างมากซ่ึงอาจท าให้ไม่
ครอบคลุมหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์
บางส่วนท่ีอาจมีบทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคาสินค้า
น าเข้า 
 
 
 
 

จ าแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยแยกเป็น
5 หมวดใหญ่ๆ ดังน้ี 
1.หมวดสินค้าเชื้อเพลิง 
2. หมวดสินค้าทุน 
3. หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง
ส าเร็จรูป 
4.หมวดสินค้าอุปโภค บริโภค 
5. หมวดยานพาหนะและ
อุปกรณ์การขนส่ง 

- Number - ค านวณ - รายไตรมาส ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEsเ น่ืองจาก ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า เกิดจากการ
สอบถามราคาสินค้าน าเข้าจากผู้ประกอบการท่ีมีมูลค่าการ
น าเข้ามากกว่า 500 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจการ
ขนาดใหญ่ ดังน้ันในฐานข้อมูลของส านักดัชนีฯ น้ันน่าจะ
ไม่มีกิจการท่ีเป็นขนาด SME หรืออาจมีอยู่จ านวนหน่ึงใน
บางรายการสินค้าเท่าน้ัน ซ่ึงหากต้องการแยกแยะกิจการ
ในระดับ SMEs น้ันก็ สามารถท าได้จากคลังข้อมูลการ
ส ารวจของส านักดัชนีฯ แต่ข้อมูลท่ีได้จะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด
ดังกล่าว โดยขาดข้อมูลหลายรายการสินค้าท่ีในฐานข้อมูล
ไม่ปรากฎว่ามีผู้ประกอบการขนาด SME ท่ีมีมูลค่าการ
น าเข้ามากกว่า 500 ล้านบาท  

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

อัตราการขยายตัว
ของสิทธิเรียกร้องใน
ประเทศ 

- สิทธิเรียกร้องในประเทศ - Number - ค านวณ - รายเดือน ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs เน่ืองจากสิทธิเรียกร้องในประเทศน้ัน สะท้อนถึง
ปริมาณสินเชื่อภายในประเทศ ซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีสะท้อน

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- สิทธิเรียกร้องจากรัฐบาล

กลาง 
- Number 
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รายการตัวแปร 
รายการข้อมูลย่อย 

ที่จัดเก็บ 
ชนิดหรือประเภท

ข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถ่ีในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

- สิทธิเรียกร้องจากภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ 

- Number ภา วะ เ ศร ษฐกิ จ ใ นภา พรวม ท้ั ง ร ะ บบ  ซ่ึ ง ไ ม่ ไ ด้ ชี้
เฉพาะเจาะจงไปท่ี SMEs 

SMEs 

อัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคา
ผู้บริโภค 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไป 
จ าแนกตามรายภาค และ
ท้ังประเทศ 

- Number - ค านวณ - รายเดือน/ 
รายไตรมาส/ 
ราย 6 เดือน/ 
รายป ี

ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs เ น่ืองจากตัวแปรดัชนีราคาผู้บริ โภคใช้วัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในตลาด ซ่ึง
ไม่วัดเฉพาะเจาะจงราคาสินค้าและบริการจากกิจการ
ขนาดใดขนาดหน่ึงโดยเฉพาะ 

ไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะต้องแยกแยะเพื่อ
จัดท าข้อมูลในระดับ 
SMEs 

- ส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคชุด
รายได้น้อย จ าแนกตามราย
ภาค และท้ังประเทศ 

- Number 

- ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดเขต
ชนบท จ าแนกตามรายภาค 
และท้ังประเทศ 

- Number 

 

2.2 สรุปตัวแปรที่มีความคงอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SME และ มีความเป็นไปได้ ในการน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจ าลองเพื่อใช้ในการค านวณและ
วิเคราะห์การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต 

2.2.1 ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Index) 

รายการตัวแปร 
เช่น 

รายการข้อมูลย่อย 
ที่จัดเก็บ 

ชนิดหรือประเภท
ข้อมูล 

วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ในการ
เผยแพร่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

ความคงอยูข่องข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ SMEและ 
ความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลมาใช้ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

มูลค่าการน าเข้า
สินค้า ณ ราคาคงท่ี 

- รายการสินค้า ตามรหสั
พิกัดศุลกากร (HS) 

- Text 
 
 

- ทะเบียน - รายเดือน - กรมศุลกากร 
- มูลค่าการน าเข้าสินค้า 

ณ ราคาคงท่ี
Compiled by 
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (BOP Basis) 

- สามารถจัดท าข้อมลูในระดับ SMEs ได้  
- มคีวามเป็นไปได้สูงในการน าข้อมลูมาใช้ 

เนื่องจากปัจจุบันกรมศลุกากรไดส้ง่มอบ
ข้อมูลการน าเข้าให้กับ สสว. อยู่แล้ว 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- จ านวน (Unit) ที่น าเข้า - Number 
- มูลค่าการน าเข้า(CIF) - Currency 
- แหล่งที่น าเข้า (รหสั

ประเทศ) 
- Text 
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รายการตัวแปร 
เช่น 

รายการข้อมูลย่อย 
ที่จัดเก็บ 

ชนิดหรือประเภท
ข้อมูล 

วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ในการ
เผยแพร่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

ความคงอยูข่องข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ SMEและ 
ความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลมาใช้ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

- เดือน/ป ี - Text 
 

มูลค่าการจัดเก็บ
ภาษีมูลคา่เพิ่ม ณ 
ราคาคงท่ี 

- ภาษีมูลคา่เพิ่ม ณ ราคา
คงที ่

- Currency - ทะเบียน - รายเดือน - กรมสรรพากร - สามารถจัดท าข้อมลูในระดับ SMEsได้  
- สามารถด าเนินการได้โดยการ ท า MOU ระหว่าง 

สสว. กับกรมสรรพากร โดยสรรพากรสามารถส่ง
มอบข้อมูลผา่นทาง Web service ได้  

 
 
 
 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- เดือน/ป ี - Text 
- ปริมาณการจ าหน่าย - Number 
- เดือน/ป ี - Text 

ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แยกตามประเภท
กิจกรรมอตุสาหกรรม 
ด้วย ISIC 

- Number - ส ารวจ - รายเดือน/ 
รายไตร
มาส/ ราย
ปี 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรรม 

- สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
- โดย สศอ. สามารถสกัดข้อมูลส่วนที่เป็นของ 

SMEs ให้แก่ สสว. ได้เพียงจ านวน 33หมวด
อุตสาหกรรมครอบคลุม 86ผลิตภัณฑ์ จาก
ภาพรวมที่มี 53 หมวด 216 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ฐานข้อมูลนี้สามารถสกัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา โดยใช้เดือนมกราคมพ.ศ. 2543 เป็น
เดือนฐาน 

- มีข้อจ ากัดในการใช้ข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง 
SMEs ที่สกัดได้จาก สศอ. นี้ พบว่ายังขาดกลุ่ม
ผู้ผลิตที่มีแรงงานต่ ากว่า 20 คนลงมา ซึ่งน่าจะมี
จ านวนที่ค่อนข้างมากซึ่งอาจท าให้ไม่ครอบคลุม
หมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์บางส่วนที่
อาจมีบทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs  

- ข้อมูลสามารถส่งมอบแก่ สสว. โดยส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- เดือน/ไตรมาส/ป ี - Text 
- สินค้าคงคลัง ต้นเดือน - Volume 
- สินค้าคงคลัง ปลายเดือน - Volume 
- ก าลังการผลิต - Horsepower 
- จ าหน่ายในประเทศ - Volume 
- ส่งออก - Volume 
- สินค้ารับมา - Volume 
- รวมสินค้าท่ีจ าหน่าย - Volume 
- มูลค่าจ าหน่าย - Currency 
- สนิค้าคงคลัง ต้นเดือน - Volume 
- สินค้าคงคลัง ปลายเดือน - Volume 
- ก าลังการผลิต - Horsepower 
- จ าหน่ายในประเทศ - Volume 
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รายการตัวแปร 
เช่น 

รายการข้อมูลย่อย 
ที่จัดเก็บ 

ชนิดหรือประเภท
ข้อมูล 

วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ในการ
เผยแพร่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

ความคงอยูข่องข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ SMEและ 
ความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลมาใช้ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

 
 
 
 
 
 
 

- ส่งออก - Volume  
 
 
 
 
 

- สินค้ารับมา - Volume 
- รวมสินค้าท่ีจ าหน่าย - Volume 
- มูลค่าจ าหน่าย - Currency 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ - ภาษีธุรกิจเฉพาะ - Currency - ทะเบียน - รายเดือน - กรมสรรพากร - สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEsได้  
- โดยเป็นข้อมูลผลรวมของธุรกิจเฉพาะของ SMEs 

โดยสามารถแบ่งตามประภทธุรกิจได้ซึ่งมี 11 
ประเภทธุรกิจ ตาม ภ.ธ.40 (แบบแสดงรายการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ)  

- สามารถท าได้โดยการ ท า MOU ระหว่าง
หน่วยงานผู้ใช้กับกรมสรรพากร โดยสรรพากร
สามารถส่งมอบข้อมูลผ่านทาง Web service ได้ 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 
- เดือน/ป ี - Text 
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2.2.2 ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Index) 

รายการตัวแปร 
เช่น 

รายการข้อมูลย่อย 
ที่จัดเก็บ 

ชนิดหรือ
ประเภทข้อมูล 

วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ในการ
เผยแพร่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

ความคงอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
SMEและ ความเป็นไปได้ในการน าข้อมูล

มาใช้ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ข้อมูล SMEs 

ดัชนีราคาหุ้น 
(ราคาปิด ณ สิ้นเดือน) 

- แยกประเภทตาม
อุตสาหกรรม 

- Number - ค านวณ - รายวัน/ 
รายเดือน 

- ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้ 
- โดยใช้ MAI Index แยกประเภทกลุ่ม

อุตสาหกรรมได้  8 ประเภท คือ กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
อุป โภคบริ โภค ธุ รกิ จการ เ งิน สินค้ า
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี 

- ข้อมูลมีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซค์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรายใหม ่

- มูลค่าทุนจดทะเบียน 
จ าแนกตาม TSIC 

- Currency - ทะเบียน - รายเดือน - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
- จัดหาข้อมูลโดยการยื่นแบบฟอร์มการขอ

ซื้อข้อมูล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้  

- มคี่าใช้จ่าย เพื่อซื้อ
ข้อมูลตามเงื่อนไข
ของรายการข้อมูลที่
ต้องการ 

- จ านวนธุรกิจ - Number 
- ภูมิภาค - Text 

มูลค่าการส่งออกท่ี
แท้จริง (ในรูปเงินบาท) 

 

 

 

มูลค่าการส่งออกท่ี

- รายการสินค้า ตาม
รหัสพิกัดศลุกากร 
(HS) 

- Text 
 
 

- ค านวณ - รายเดือน - กรมศุลกากร 
 

 

- สามารถแยกแยะข้อมลูในระดับ SMEs ได้  
- กรมศุลกากรแจกแจงมลูค่าการส่งออกตาม 

Harmonized System Codes (HS 
Code) ซึ่งปัจจุบันกรมศุลกากรไดใ้ห้ข้อมูล
ดิบทั้งหมดแก่ สสว. เป็นรายเดือนในทุกๆ
วันท่ี 20 ของเดือนถัดไป โดยใช้ระบบ 
Web service โดย สสว. สามารถ
Download ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ ของกรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง   

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- จ านวน (Unit) ที่
ส่งออก 
 

- Number 

- มูลค่าการส่งออก 
(FOB) 

- Currency 

- แหล่งทีส่่งออก (รหัส
ประเทศ) 

- Text 
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รายการตัวแปร 
เช่น 

รายการข้อมูลย่อย 
ที่จัดเก็บ 

ชนิดหรือ
ประเภทข้อมูล 

วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ในการ
เผยแพร่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

ความคงอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
SMEและ ความเป็นไปได้ในการน าข้อมูล

มาใช้ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ข้อมูล SMEs 

แท้จริง (ในรูปเงินบาท) 
(ต่อ) 

 

- เดือน/ป ี - Text 
 

- จากนั้น สสว. จะต้องสกัดเฉพาะมูลค่าการ
ส่งออกของ SMEs ออกมา โดยเทียบ
รายช่ือผู้ประกอบการที่ เป็น SMEs จาก
ฐานข้อมูลของ สสว. กับคลังข้อมูลของกรม
ศุลกากร แล้วจึงรวมมูลค่าการ ส่งออกแยก
ตาม HS code และประมวลเป็น custom 
basis 

 

2.2.3 ดชันีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง (Medium-run Leading Index) 

รายการตัวแปร 
เช่น 

รายการข้อมูลย่อย 
ที่จัดเก็บ 

ชนิดหรือ
ประเภทข้อมูล 

วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ในการ
เผยแพร่ 

แหล่งที่มาของข้อมูล /  
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล 

ความคงอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SME
และ ความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลมาใช ้

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล SMEs 

มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรายใหม ่

- รหัส TSIC - Text - ทะเบียน - รายเดือน - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได ้
- จัดหาข้อมูลโดยการยื่นแบบฟอร์มการขอซื้อ

ข้อมูล กับกรมพัฒนาธุรกจิการค้า  

- มีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อ
ข้อมูลตามเงื่อนไข
ของรายการข้อมูล
ที่ต้องการ 

- มูลค่าการลงทุนตาม 
TSIC 

- Currency 
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2.2.4 ดัชนีชี้น าวัฏจักรเงินเฟ้อ (Leading Inflation Index) 

รายการตวัแปร 
 

รายการขอ้มูลย่อย 
ท่ีจัดเก็บ 

ชนิดหรือประเภท
ข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บ 
ความถี่ในการ

เผยแพร ่
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล /  

หน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูล 

ความคงอยูข่องขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งกับ SMEและ ความเปน็ไปได้
ในการน าขอ้มูลมาใช ้

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล 

SMEs 
ส่วนกลับของดัชนี 
Terms of Trade 

ราคาสินค้าน าเขา้
และส่งออกจาก
ผู้ประกอบการที่มี
มูลค่าการน าเข้าหรือ
ส่งออก เกิน 500 
ล้านบาทตอ่รายการ
สินค้าของแต่ละ HS 
Code 

- Number - ค านวณ - รายเดือน - ส านักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

- สามารถแยกแยะ SMEs ได้ แต่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
แยกแยะเพื่อจัดท าข้อมูลในระดับ SMEs 

- โดยดัชนี Terms of Trade เกิดจากดัชนีราคาสินค้าส่งออก/
ดัชนีราคาสินค้าน าเข้า โดยดัชนีราคานั้นเกิดจากการสอบถาม
ราคาสินค้าน าเข้าและส่งออกจากผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการ
น าเข้าหรือส่งออก เกิน 500 ล้านบาทต่อรายการสินค้าของ
แต่ละ HS Code ซ่ึงในที่น้ีมีโอกาสน้อยมากที่จะมี
ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกขนาด SMEs ที่มีมูลค่าการค้าสูง
ดังกล่าวในทุกรหัสสินค้า 

- ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อัตราการขยายตัว
ของอัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

- จ าแนก
อุตสาหกรรม ตาม
รหัส ISIC 

- Number - ค านวณ - รายไตรมาส - ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 

สามารถแจกแจงข้อมูลในระดับ SMEs ได้  
- โดย สศอ. สามารถสกัดข้อมูลส่วนที่เป็นของ SMEs ให้แก่ 

สสว. ได้เพียงจ านวน 33หมวดอุตสาหกรรมครอบคลุม 86
ผลิตภัณฑ์ จากภาพรวมที่มี 53 หมวด 216 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
ฐานข้อมูลน้ีสามารถสกัดได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 
โดยใช้เดือนมกราคมพ.ศ. 2543 เป็นเดือนฐาน 

- มีข้อจ ากัดในการใช้ข้อมูล เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่าง SMEs ที่
สกัดได้จาก สศอ. น้ี พบว่ายังขาดกลุ่มผู้ผลิตที่มีแรงงานต่ า
กว่า 20 คนลงมา ซ่ึงน่าจะมีจ านวนที่ค่อนข้างมากซ่ึงอาจท า
ให้ไม่ครอบคลุมหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์
บางส่วนที่อาจมีบทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs  

- ข้อมูลสามารถส่งมอบแก่ สสว. โดยส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

- ไมม่ีค่าใช้จ่าย 
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2.3 การศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่น่าสนใจและอาจมีความเป็นไปได้ ในการน ามาทดสอบ ในการสร้างแบบจ าลองการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต 

รายการ 
ตัวแปร 

 

รายการขอ้มูลย่อย 
ท่ีจัดเก็บ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ชนิดหรือ

ประเภทข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ใน
การจัด
เผยแพร ่

การแจกแจงการจัดเก็บขอ้มูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดท า

ข้อมูล SMEs 

หน่วยงานท่ี
จัดเก็บขอ้มูล 

จ านวน
ผู้ประกันตน 

- จ านวนผู้ประกันตน 
จ าแนกตามขนาดสถาน
ประกอบการและ
ประเภทกิจการ(ประเภท
กิจการ ก าหนดตามความ
เสี่ยงของกองทุนเงิน
ทดแทน) 

- จ านวนผู้ประกันตนซ่ึงเข้าระบบ
ประกันสังคม โดยครอบคลุมเฉพาะ
ผู้ประกันในภาคบังคับเท่านั้นซ่ึงแยก
ตามประเภทที่จัดเก็บ 16 ประเภท
กิจการ ดังน้ี 
1. การส ารวจ และการท าเหมืองแร่ 
2. การผลิตอาหารเคร่ืองดื่ม 
3. การผลิตสิ่งทอถกั เคร่ืองประดับ 
4. การท าป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม ้
5. ผลิตภัณฑจ์ากกระดาษ การพิมพ ์
6. ผลิตภัณฑ์เคมี น้ ามันปิโตรเลียม 
7. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 
8. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 
9. ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 
10. ผลิต ประกอบยานพาหนะ 
11. อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 
12. สาธารณูปโภค 
13. การกอ่สร้าง 
14. การขนส่ง การคมนาคม 
15. การค้า 
16. ประเภทกิจการอื่นๆ 

- Number - ทะเบียน - รายเดือน สามารถจ าแนกได้ในระดับ SMEs เน่ืองจากการ
จ าแนกของส านักงานประกันสังคมน้ัน ได้แบ่ง
เกณฑข์นาดกิจการไว้คอื 
1. น้อยกว่า 10 คน 
2. 10-19 คน 
3. 20-49 คน 
4. 50-99 คน 
5. 100-199 คน 
6. 200-499 คน 
7. 500-999 คน 
8. มากกว่าหรือ   
   เท่ากับ 1,000 คน 
โดยข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตน้ัน 
ไม่มีการแจกแจงเป็นรายเดือน แต่สามารถท า
หนังสือเพื่อร้องขอข้อมูลเป็นรายเดือนได้ 
อย่างไรก็ตามข้อมูลจ านวนผู้ประกันตนน้ี อาจไม่
ครอบคลุมกิจการบางส่วนที่มีลูกจ้าง1 คนและ
ไม่จดทะเบียนผู้ประกันตนซ่ึงมีสัดส่วนค่อนข้าง
เยอะ รวมทั้งกิจการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 คนแต่
เลี่ยงในการจดประกันตนให้กับลูกจ้างเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนจาก
ฝั่งนายจ้าง 

ไม่มีค่าใช้จ่าย - ส านักงาน
ประกันสังคม 

รายการ 
ตัวแปร 

 

รายการขอ้มูลย่อย 
ท่ีจัดเก็บ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ชนิดหรือ

ประเภทข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ใน
การเผยแพร ่

การแจกแจงการจัดเก็บขอ้มูล 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดท า

ข้อมูล SMEs 

หน่วยงานท่ี
จัดเก็บขอ้มูล 
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มูลค่าการ
จัดเก็บภาษี
นิติบุคคล 

- มูลค่าการจัดเก็บภาษีนิติ
บุคคล 

- เป็นภาษีอากรประเภทหน่ึงที่
บัญญัตไิว้ ในประมวลรัษฎากร 
จัดเก็บจากเงินไดข้องบริษัท หรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังน้ี 
1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ  
3. กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางการ
ค้า หรือหาก าไร 
4. กิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
5. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบ
กิจการซ่ึงมีรายไดแ้ตไ่ม่รวมถึงมูลนิธิ
หรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสา
ธารณกุศล  

6. นิติบุคคลที่อธิบดีก าหนดโดยอนุมัติ
รัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 

- Number - ทะเบียน - รายคร่ึงปี สามารถจ าแนกในระดับ SMEs ได้ แต่ความถี่ใน
การจัดเก็บข้อมูล มูลค่าการจัดเก็บภาษีนิติ
บุคคล มีการจัดเก็บปีละ 2 คร้ังเท่าน้ัน ไม่
สามารถจ าแนกเป็นรายเดือนได้ จึงไม่มีความ
เหมาะสมในการน ามาใช้ในการจัดท าดัชนีวัฏ
จักรเศรษฐกิจ 

- - กรมสรรพากร 

- ปี - Text 
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รายการ 
ตัวแปร 

 

รายการข้อมูลย่อย 
ที่จัดเก็บ 

นิยาม/ค าอธิบาย 
ชนิดหรือ

ประเภทข้อมูล 
วิธีการ
จัดเก็บ 

ความถี่ในการ
เผยแพร่ 

การแจกแจงการจัดเก็บข้อมลู 
ส าหรับใช้เฉพาะกับ SMEs 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าข้อมูล 

SMEs 

หน่วยงานที่
จัดเก็บข้อมลู 

จ านวนผู้มี
งานท า 

- จ านวนผู้มีงานท า 
จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม (TSIC) 

- จ านวนผู้มีงานท า จ าแนกตาม
อุตสาหกรรม (TSIC) โดยใช้วิธีการ
ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร 

- Number - ส ารวจ - รายเดือน ไม่สามารถจ าแนกได้ในระดับ SMEs 
เนื่องจากการส ารวจนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อสอบถามถึงสภาวะการท างานของ
ประชากรเท่านั้น ไม่สามารถจ าแนกได้
ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามนั้นท างานใน
องค์กรที่เป็น SMEs หรือไม่ 

- - ส านักงานสถิติ  
  แห่งชาติ 

- ร้อยละของผูม้ีงานท า 
จ าแนกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม (TSIC) 

- Percent 
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2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต 

 แนวทางในการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจในอนาคตนั้น อาจพิจารณาได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช้ GDP SMEs เป็น Reference Series 
2) การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช้ Reference Series อ่ืนๆ เช่น MPI SMEs หรือ 

VAT SMEs 
3) การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยการน าดัชนีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ SMEs มาเป็นตัวแปร

ใหมส่ าหรับการสร้าง model ของดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจส าหรับ SMEs  

โดยแต่ละแนวทางข้างต้น สามารถแจกแจงได้ ดังนี้ 
 
2.4.1 การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช้ GDP SMEs เป็น Reference Series 

จากการพิจารณาและเปรียบเทียบข้อมูลมูลค่าและอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศและของ SMEs โดยแสดงได ้ดังนี้ 

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปีหน่วย : ล้านบาท 
ประเทศ 7,850,193.0  8,529,836.0  9,075,493.0  9,050,715.0  10,102,986.0  10,539,446.0 

Growth (%) - 11.49 8.71 -0.40 15.20 6.06 

SMEs  3,050,565.10 3,298,529.40 3,457,685.30 3,417,860.70 3,746,967.00 3,859,587.60 

Growth (%) - 15.03 9.21 -2.33 17.57 5.84 

มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ ภาคการผลิต ณ ราคาประจ าปีหน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ 2,748,211.00 3,034,106.00 3,169,629.00 3,084,057.00 3,599,273.00 3,580,777.00 

Growth (%) - 9.9 4.4 -2.7 15.4 -0.5 

SMEs  924,844.50 1,021,055.60 1,066,662.60 1,037,865.40 1,211,249.00 1,205,025.30 
Growth (%) - 9.9 4.4 -2.7 15.4 -0.5 
มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศภาคค้าส่งและค้าปลีกและการซ่อมบ ารุง ณ ราคาประจ าปีหน่วย : ล้านบาท 
ประเทศ 1,120,150.00 1,213,537.00 1,282,989.00 1,279,737.00 1,323,939.00 1,354,399.00 

Growth (%) - 8 5.6 -0.3 3.4 2.3 

SMEs  893,835.60 968,354.70 1,023,774.70 1,021,179.70 1,056,451.20 1,080,757.10 

Growth (%) - 8 5.6 -0.3 3.4 2.3 

มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ ภาคการบริการเอกชน ณ ราคาประจ าปีหน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ 2,054,614.00 2,220,573.00 2,327,935.00 2,374,774.00 2,572,824.00 2,776,034.00 
Growth (%) - 7.8 4.7 2 8 7.6 
SMEs  984,194.30 1,044,960.70 1,086,707.30 1,093,024.20 1,184,955.50 1,272,138.20 
Growth (%) - 6 3.9 0.6 8.1 7.1 
ที่มา: ส านักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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 เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศและมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของSMEsในภาคการผลิต และ ภาคค้าส่ง ค้าปลีกและการซ่อมบ ารุง มี
รูปแบบและอัตราการเติบโตเท่ากัน และมีทิศทางการเคลื่อนไหวเหมือนกันมาก ส่วนในภาคบริการเอกชน
(โรงแรมและภัตตาคาร ขนส่งและสื่อสาร ตัวกลางทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การบริหารราชการ การศึกษา 
บริการสาธารณสุข บริการอ่ืนๆ และบริการคนรับใช้ในบ้าน)เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
อัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของSMEs เปรียบเทียบกับของประเทศแล้วถึงแม้ว่าGDP SMEs 
จะมีอัตราการเติบโตแตกต่างกันกับของประเทศบ้างก็ตาม แต่ก็พบว่ามีรูปแบบของอัตราการเติบโตที่มีการ
เพ่ิมข้ึนและ/หรือลดลง ไปในทิศทางเดียวกันเช่นกัน 

จากรูปแบบของการเติบโตของ GDP SMEs ที่เหมือนกันกับของประเทศมากนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า 
อาจไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของSMEs โดยเฉพาะ เพราะสามารถอ้างอิงรูปแบบ
และทิศทางตามดัชนีเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากมีคลื่นวัฏจักรของเศรษฐกิจที่เหมือนกันทุกประการ  

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต มีความจ าเป็นและต้องการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs เป็นการ
เฉพาะ อาจสามารถทดลองจัดท าได้ โดยการใช้ตัวแปรที่มีความมีอยู่ของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในระดับ SMEs
ตามที่ได้มีการศึกษาไว้ในหัวข้อ 2.2, 2.3 โดยจากการศึกษาการมีอยู่ของข้อมูล ที่ให้ความส าคัญถึงการเป็นตัว
แปรที่มีคุณภาพ มีความต่อเนื่องของข้อมูลที่ยาวเพียงพอ และความมีอยู่ของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในระดับ
SMEs พบว่ามีตัวแปรที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ดังกล่าวหลายตัวแปรที่สามารถน ามาทดลองใช้ในการจัดท า
ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจส าหรับ SMEs ดังนี้ 

1) ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Coincident Economic Index: CEI) 
ตัวแปร ประเภทข้อมูล ความถีใ่น

การ
เผยแพร ่

หมายเหต ุ

- มูลค่าการน าเข้า
สินค้าของ 
SMEs 

Currency  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
ของข้อมูลแบบ 
Nominal 

รายเดือน - เป็นข้อมูลมลูค่า 

- มูลค่าการ
จัดเก็บ VAT 

Currency  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
ของข้อมูลแบบ 
Nominal 

รายเดือน - ข้อมูลที่กรมสรรพากรจัดท าได้ เป็นข้อมูลผลรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 
ของกิจการ SME ซึ่งมีข้อจ ากัดดังนี ้

1) กรณี ใ ช้ทุนจดทะเบียนของกิจการ ครั้ ง เมื่อยื่นค าขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรมีข้อจ ากัดคือ มูลค่าทุนจดทะเบียนเมื่อครั้ง
เริ่มยื่นนั้น ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลทุนจดทะเบียนของกิจการให้เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากกฎหมาย ไม่ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นมาแจ้งขัอมูลทุนจด
ทะเบียนที่เป็นปัจจุบันแก่กรมสรรพากร ดังนั้นอาจท าให้ข้อมูลขนาดของ
กิจการตามนิยามเรื่องทุนจดทะเบียนนั้นมีความคลาดเคลื่อน เพราะอาจมี
ผู้ประกอบการจ านวนหนึ่ง ที่เปลี่ยนแปลงขนาดธุรกิจจากขนาด SMEs เป็น
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่อยู่ในกรอบข้อมูลที่ต้องการ  
2) กรณีใช้สินทรัพย์ปีล่าสุดของกิจการ ซึ่งถูกจัดเก็บเมื่อกิจการท าการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.50 ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งส่งต่อข้อมูลให้กับกรมสรรพากร 
ดังนั้นรายช่ือผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ที่ได้จากวิธีการนี้จะเป็นโครงสร้าง
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ตัวแปร ประเภทข้อมูล ความถีใ่น
การ

เผยแพร ่

หมายเหต ุ

ขนาดกิจการล่าสุด วิธีการนี้จะได้ข้อมูลจ านวน SMEs ที่ชัดเจนและแม่นย า 
แต่จะได้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะของปีก่อนหน้า ซึ่งท าได้ปีต่อปีเท่านั้น 
หากจะท าข้อมูลย้อนหลังไป 10 ปี นั้น กรมสรรพากรเห็นว่า อาจเป็นภารกิจ
ที่เกินก าลังท่ีกรมสรรพากรจะสามารถด าเนินการได้ 

- ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ 

Currency  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
ของข้อมูลแบบ 
Nominal 

รายเดือน ข้อมูลที่กรมสรรพากรจัดท าได้ เป็นข้อมูลผลรวมของภาษีธุรกิจเฉพาะของ
กิจการ SME ซึ่งมีข้อจ ากัดเช่นเดียวกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

- ภาษีศุลกากร Number  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
ของข้อมูลแบบ 
Nominal 

รายเดือน - เป็นข้อมูลมลูค่า 

- ดัชนีผลผลติ
อุตสาหกรรม 

Number  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
ของข้อมูลแบบ
Volume 

รายเดือน -มีข้อจ ากัดในการใช้ข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง SMEs ที่สกัดได้จาก สศอ. นี้ 
พบว่ายังขาดกลุ่มผู้ผลิตที่มีแรงงานต่ ากว่า 20 คนลงมา ซึ่งน่าจะมีจ านวนที่
ค่อนข้างมากซึ่งอาจท าให้ไม่ครอบคลุมหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์
บางส่วนท่ีอาจมีบทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs  
- มีคุณลักษณะของข้อมูลแบบ Volume คือ ข้อมูลที่บอกปริมาณการ
เปลี่ยนแปลง โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะบอกปริมาณการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ณ ปีฐาน 

  

2) ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น (Short Leading Economic Index: Short-LEI) 
ตัวแปร ประเภทข้อมูล ความถีใ่น

การเผยแพร ่
หมายเหต ุ

- ดัชนี SET  
- (ราคาปิดสิ้นเดือน) 

Number  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
แบบดัชนีราคา หรือ 
Price Index 

รายเดือน ใช้ MAI Index ในการชี้วัดแทน SET Index เนื่องจาก MAI Index 
เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็กจึง
ควรน ามาใช้ในการสะท้อนภาพของ SMEs โดยสามารถแยก
ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมได้  8 ประเภท คือ กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้า
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ 
และเทคโนโลยี ซึ่งไม่ครอบคลุมหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่ม
บริการบางส่วนที่อาจมีบทบาทส าคัญต่อกลุ่ม SMEs โดยข้อมูลมี
การเผยแพร่ทางเว็บไซค์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- มีคุณลักษณะแบบ Price Index คือ ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ซึ่ง

ผ่านกระบวนการค านวณจัดท าดัชนี เป็นดัชนีผสมเรียบร้อยแล้ว 
- มูลค่าทุนจดทะเบียน

ธุรกิจใหม ่
Currency  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
แบบ Nominal 

รายเดือน - เป็นข้อมูลมลูค่า 

- มูลค่าการส่งออก Currency  
ซึ่งมีคุณลักษณะ
แบบ Nominal 

รายเดือน - เป็นข้อมูลมลูค่า 
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3)   ดัชนีชี้น าวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง (Medium-run Leading Index) 
ตัวแปร ประเภทข้อมูล ความถี ่ หมายเหตุ 

- มูลค่าทุนจดทะเบียน
ธุรกิจใหม่ 

Currency  
ซ่ึงมีคุณลักษณะ
แบบ Nominal 

รายเดือน - เป็นข้อมูลมลูค่า 

   

ดังนั้นหากต้องการศึกษาดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต สามารถทดลองใช้ตัวแปรข้างต้น
เพ่ือท าการทดสอบว่าตัวแปรใดมีความเหมาะสม ในการสร้างดัชนี วัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ตาม
กระบวนการในบทที่ 1 หัวข้อที่ 1.1.2 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ซึ่งตัวแปรที่คัดเลือกมานั้น บางตัวแปรเมื่อน ามา
ทดสอบในแบบจ าลองการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ อาจพบว่ามีคุณสมบัติที่จะน ามาสร้างเป็นดัชนีวัฏจักร
เศรษฐกิจได้ หรือบางตัวแปรอาจไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบในแบบจ าลองการจัดท า
ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจแต่ละประเภท  

 นอกจากนี้ การทดสอบอาจรวมไปถึงการทดสอบกับตัวแปรที่แม้ในเบื้องต้นจะแจกแจงข้อมูลย่อยเป็น
ระดับ SMEs ไม่ได้ แต่ข้อมูลในระดับภาพใหญ่ของประเทศยังมีความเกี่ยวโยงกับ SMEs ก็อาจจะเลือกมา
ทดสอบเพ่ือจัดท าเป็นดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจได้ เช่น ข้อมูลพ้ืนที่ก่อสร้างได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล 
รวมเขตเทศบาลทั่วประเทศ หรือจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่
มี SMEs ด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น SMEs ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือประกอบธุรกิจ
ภัตตาคาร ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งตัวแปรดังกล่าวจะน ามาใช้สร้างดัชนีวัฏจักร
เศรษฐกิจของ SMEs ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบความเหมาะสมของคุณสมบัติของตัวแปรเหล่านี้เป็น
ส าคัญ 

2.4.2 การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช ้Reference Series อ่ืนๆ เช่น MPI 
SMEs หรือ VAT SMEs 

จากรูปแบบของการเติบโตของ GDP SMEs ที่เหมือนกันกับของประเทศมาก จนท าให้อาจไม่
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยเฉพาะ เพราะสามารถอ้างอิงรูปแบบและ
ทิศทางตามดัชนีเศรษฐกิจของประเทศได ้เนื่องจากมีคลื่นวัฏจักรของเศรษฐกิจที่เหมือนกันทุกประการ อย่างไร
ก็ตามหากต้องการทดลองการจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจเฉพาะในภาคการผลิตของ SMEs อย่างเดียว อาจ
เสนอให้ใช้ MPI ของ SMEs เป็น reference series ได้  

ส่วนในกรณีของการใช้ VAT ของ SMEs เป็น Reference Series นั้นก็เช่นเดียวกัน โดยหาก 
สสว. ตัดสินใจว่าไม่ต้องการพิจารณาด้านการส่งออก-น าเข้าของ SMEs แล้ว ก็สามารถทดลองท าได้ แต่อาจไม่
สะท้อนภาพที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจของ SMEs ที่ส่วนหนึ่งย่อมมีธุรกรรมด้านการน าเข้าส่งออกไม่มากก็
น้อย 
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2.4.3 การจัดท าดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยการน าดัชนีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs 
มาเป็นตัวแปรใหม่ส าหรับการสร้าง model ของดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจส าหรับ SMEs  

 
แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้ โดยการน าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ต่างๆ เช่น 

MPI SMEs, MAI หรืออ่ืนๆ ที่ม ีหน่วยงานใดๆ หรือ สสว. ท าไว้แล้วมาทดสอบได้ทุกตัวแปร เพ่ือหาว่ามีตัวแปร
ไหนที่มีคุณสมบัติเป็น lead โดย สสว. ควรหารือด้านวิธีการในการจัดท าร่วมกับทาง สศอ. ที่เป็นผู้สร้าง OIE 
composite leading index เพราะสศอ. ก็ใช้วิธีการทดลองเดียวกันนี้ในการจัดท า 

 


