
 

 

 

 

 

เครื่องชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม : จิ๊กซอวเพื่อเติมเต็มภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน 
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เคร่ืองชี้หรือตัวชี้วัด (indicator) ที่สําคัญ ไดแก 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคอุตสาหกรรม หรือ Gross Manufacturing Product ซึ่งจัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ เรียกกันยอๆ วา “สภาพัฒน”
เผยแพรเปนรายไตรมาสหรือทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศภาคอุตสาหกรรม หรือ 
GDP ภาคอุตสาหกรรม เปนเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สะทอนภาวะการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมได เปนอยางดีหรือเปนขอมูลที่จะใชอางอิงเมื่อจะกลาวถึงการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการกําหนดเผยแพรเปนรายไตรมาส รวมถึงมีความลาชา
กวาปจจุบันประมาณ 1.5 เดือน อาจจะทําใหไมสามารถติดตามและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไดอยางทันทวงที จึงมีความจําเปนที่จะตองหาขอมูลเคร่ืองชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มาชวยบงชี้
วาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเปนอยางไร จะไดวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็วและทัน
สถานการณ รวมถึงสามารถใชวางแผนธุรกิจไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

จากปจจัยดังกลาวขางตน จึงไดมีการจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ Manufacturing 
Production Index (MPI) เพื่อเปนเคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักที่เผยแพรเปนรายเดือน โดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปนผูจัดทําและเผยแพร อยางไรก็ตามในการประเมินภาพ
เศรษฐกิ จ โดย ใช เ ค ร่ื อ งชี้ วั ดภาวะ
เศ รษฐกิ จที่ วิ เ ค ร าะห จ าก เค รื่ อ ง ชี้
เศรษฐกิจเพียงไมกี่ตัว อาจจะทําใหการ
ประเมินภาพเศรษฐกิจคลาดเคลื่อนได 
เปรียบเสมือนวาเรากําลังเอาเคร่ืองชี้ที่
เปนจ๊ิกซอวเล็กๆ แตละช้ินไปประกอบ
เปนภาพใหญ ดังนั้น ยิ่งถาไดจิ๊กซอวมาก
ข้ึนเทาไร ก็ยิ่งจะทําใหสามารถเห็นภาพ
ใหญของเศรษฐกิจชัดเจนมากข้ึนเทานั้น การพิจารณาเคร่ืองชี้อ่ืนที่สามารถสะทอนและเติมเต็มภาพ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได จะทําใหสามารถวิเคราะหภาพสถานการณอุตสาหกรรมไดชัดเจนข้ึน ซึ่งเรา
อาจจะเรียกเคร่ืองชี้อ่ืนๆ เหลานั้นวา “เคร่ืองชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม” 



 

 

 

 

 

เครื่องชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม หมายถึง เครื่องชี้หรือตัวชี้วัดอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก MPI ที่
สามารถสะทอนภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมิติตางๆ  รวมถึงมีคุณสมบัติในการเปนตัวชี้วัดที่ดี 

“เคร่ืองชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม” หมายถึง เคร่ืองชี้หรือตัวชี้วัดอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก MPI ที่
สามารถสะทอนภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมิติตางๆ  รวมถึงมีคุณสมบัติในการเปนตัวช้ีวัดที่ดี อาทิ 
จัดทําโดยหนวยงานที่มีความนาเช่ือถือ มีระเบียบวิธีวิจัยถูกตอง มีระยะเวลาการเผยแพรชัดเจนและ
สม่ําเสมอ จัดทําและเผยแพรมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง สามารถแสดงขอมูลชวงเวลา (Time Series) และ
เขาถึงขอมูลไดโดยบุคคลทั่วไป โดยในการใชเคร่ืองชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรม เพื่อติดตามและวิเคราะห
ภาวะเศรษฐกิจ จําเปนตองมีการการทดสอบถึงความสัมพันธระหวางเคร่ืองชี้เศรษฐกิจกับขอมูลเศรษฐกิจ
จริง (GDP) ที่ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยสามารถทํา
การทดสอบโดยการใชวิธีสหสัมพันธ (Correlation) ซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเพื่อหา
ความสัมพันธในทางสถิติระหวางตัวแปรต้ังแต 2 ตัวข้ึนไป (หรือขอมูล 2 ชุดข้ึนไป) ซึ่งการพิจารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีมากนอยเพียงใดนั้น จะใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation 
coefficient) เปนคาที่วัดความสัมพันธ โดยการบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ จะใชตัวเลขของ
คาสัมประสิทธสหสัมพันธ หากคาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 แสดงถึงการมี
ความสัมพันธกันในระดับสูง แตหากมีคาเขาใกล 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธกันในระดับนอยหรือไมมี
เลย สวนเคร่ืองหมาย +,- หนาตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ โดยที่หาก
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หรือ คา r มีเคร่ืองหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดียวกัน 
(ตัวแปรหนึ่งมีคาสูง อีกตัวหนึ่งจะมีคาสูงไปดวย) และหาก r มีเคร่ืองหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ
กันไปในทิศทางตรงกันขาม (ตัวแปรหนึ่งมีคาสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาตํ่า) 

การจางงานในภาคการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม) เปนหนึ่งในปจจัยการผลิตผันแปร สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีคา 0.53 สวนอัตราการใชกําลังการผลิตมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.69 และยัง
สามารถใชเปนเครื่องมือชวยพยากรณการถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงใชเปน
สัญญาณเตือนการเกิดภาวะเงินเฟอลวงหนาไดในระยะสั้น 

เค ร่ืองชี้ ประกอบภาวะอุตสาหกรรมตัวแรก  ได แก  การจางงานในภาคการผลิต 

(ภาคอุตสาหกรรม) ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยการผลิตผันแปร (Variable Factor: VF) หมายถึง ปจจัยการผลิต
ที่สามารถเปล่ียนแปลงไดในระยะส้ัน เชน แรงงาน วัตถุดิบ เชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งสํานักงานสถิติแหงชาติเปน
ผูดําเนินการสํารวจและประมวลผล สามารถเขาถึงขอมูลไดผานทางธนาคารแหงประเทศไทย ความถี่ใน
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เศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัว มีแรงกดดันใหระดับราคาสินคาสูงข้ึน และมีแนวโนมเกิดภาวะเงินเฟอ แต
ในทางตรงกันขาม อัตราการใชกําลังการผลิตที่ตํ่า เชนตํ่ากวารอยละ 60 เปนเคร่ืองชี้วาภาคอุตสาหกรรม
กําลังมีปญหาเพราะมีกําลังการผลิตสวนเกินหรือเหลือใช ถาอัตราการใชกําลังการผลิตยิ่งตํ่าลงไปกวานั้น
อีก (ตํ่ากวารอยละ 50) การลงทุนใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตสนองความตองการซื้อสินคาแทบไมเกิดข้ึน 
(ยกเวนการลงทุนใหมที่ตองการดําเนินไปตามแผนการลงทุนระยะยาว) อัตราการใชกําลังการผลิตที่ตํ่าจึง
เปนเคร่ืองชี้วาภาวะเศรษฐกิจซบเซา แตถาอัตราการใชกําลังการผลิตสูงข้ึนจากระดับที่เคยตํ่าและดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสูงข้ึน แมวาการลงทุนใหมยังไมเพิ่มข้ึนก็ตามก็เปนเคร่ืองชี้วาเศรษฐกิจกําลังอยูในชวง
ฟนตัวจากภาวะซบเซา  

สรุปไดวาอัตราการใชกําลังการผลิตจึงเปนเคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แตมิไดเปน
เคร่ืองชี้ประสิทธิภาพการผลิตโดยเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการชวยประเมินภาวะของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในแต
ละชวงเวลา  และใชเปนเคร่ืองมือชวยพยากรณการถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังอาจ
ใชเปนสัญญาณเตือนการเกิดภาวะเงินเฟอลวงหนาไดในระยะส้ัน โดยดูจากระดับอัตราการใชกําลังการ
ผลิตของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือ สศอ.  เปนผูดําเนินการสํารวจและ
ประมวลผล ความถี่ในการเผยแพรเปนรายเดือน ขอมูลมีความลาชา 1 เดือน กําหนดเวลาเผยแพรในวันทํา
การสุดทายของเดือน และผลการทดสอบสหสัมพันธ (Correlation Analysis) พบวา มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของอัตราการใชกําลังการผลิต และ GDP 
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 0.69  

ดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจ เปนขอมูลเชิงคุณภาพที่ชวยเสริมการวิเคราะหในเชิงปริมาณ รวมถึง
กําหนดเผยแพรรวดเร็ว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีความเชื่อม่ันภาคธุรกิจ และ 
GDP ภาคอุตสาหกรรมมีคา 0.56 

เคร่ืองชี้ประกอบภาวะอุตสาหกรรมที่สําคัญตัวตอมา ไดแก ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ จัดทํา
โดยการสํารวจของธนาคารแหงประเทศไทย จากกลุมตัวอยาง 1,010 ราย ความถี่ในการเผยแพรเปนราย
เดือน โดยมีความลาชา 5 วันทําการ และกําหนดเวลาเผยแพรวันทําการที่ 5 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ในการ
ประเมินภาวะเศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยทั้งขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ซึ่งไดแก ขอมูลที่จัดเก็บ
โดยหนวยงานทางการตางๆ รวมทั้งขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ที่ไดจากการสํารวจเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ แตเนื่องจากขอมูลเชิงปริมาณสวนใหญมีความลาชาในการจัดเก็บ ดังนั้น ธนาคาร
กลางหลายแหงจึงใชขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เพื่อชวยในการประเมินภาพเศรษฐกิจ เชน ธนาคารกลางอังกฤษ 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกําลังแรงงานในภาคการผลิต (ภาคอุตสาหกรรม) และ GDP ภาคอุตสาหกรรม
มีคา 0.53 (2) อัตราการใชกําลังการผลิต ผลการทดสอบสหสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของอัตราการใชกําลังการผลิต และ GDP 
ภาคอุตสาหกรรมมีคา 0.69 และ (3) ดัชนีความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ เปนขอมูลเชิงคุณภาพที่ชวยเสริมการ
วิเคราะหในเชิงปริมาณ ผลการทดสอบสหสัมพันธ พบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ และ GDP ภาคอุตสาหกรรมมีคา 
0.56 ดังนั้นเคร่ืองชี้ทั้ง 3 ตัวดังกลาว สามารถนํามาใชประกอบการวิเคราะหภาพสถานการณอุตสาหกรรม 
เพื่อใหสามารถเห็นภาพใหญของภาคอุตสาหกรรมไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

แหลงที่มาของขอมูล 
 http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=6430 

 http://www2.bot.or.th/statistics/MetaData/EC_EI_005_TH.PDF 

 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHorizon/BSI.pdf 
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