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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) มีภารกิจหน่ึงในการกําหนดนโยบายและระเบียบในการ
สํารวจ การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมและจัดทําดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมในภาพรวม และรายสาขาอุตสาหกรรม โดยการสํารวจและจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม ครอบคลุม  
6 ส่วน ดังน้ี 
 

1. ดัชนีผลผลติ (ถ่วงนํ้าหนักมูลค่าเพ่ิม)   
2. ดัชนีผลผลิต (ถ่วงนํ้าหนักมูลค่าผลผลิต)   
3. ดัชนีการส่งสินค้า    
4. ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง  
5. ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง 
6. อัตราการใช้กําลังการผลิต 
 
เพ่ือให้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ

โครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม โดยศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการจัดเก็บข้อมูลรายเดือนจาก
ผู้ประกอบการ (แบบ ร.ง.8) แบ่งประเภทตาม ISIC Rev.3 จํานวน 21 สาขา ครอบคลุม 56 กลุ่มอุตสาหกรรม 
226 ผลิตภัณฑ์ และนําข้อมูลที่สํารวจมาประมวลผลโดยใช้สูตรลาสแปร์ (Laspeyres) ใช้ปีฐาน 2554  
ถ่วงนํ้าหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าเพ่ิม มูลค่าผลผลิต ตามรายงานการสํารวจสํามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 : อุตสาหกรรมการผลิต ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 คณะผู้จัดทํา ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างองค์ความรู้ในการจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม  
จึงได้จัดทําคู่มือสําหรับการจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขึ้น โดยคู่มือฉบับน้ี ได้รวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับ
การจัดทําดัชนีผลผลิต (ถ่วงนํ้าหนักมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเร่ิม ต้ังแต่การรวบรวมข้อมูล พิจารณาคัดเลือกกลุ่ม อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
การประมวลผลและจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ท้ายน้ี คณะผู้จัดทํา หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือการ
จัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภารกิจหน้าที่และผู้สนใจเรียนรู้การจัดทําดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม อย่างดีย่ิงต่อไป 
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บทท่ี 2 
การรวบรวมข้อมูล 

 
2.1 ข้อมูลจากสาํนักงานสถิติแห่งชาติ 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การ
สหประชาชาติ เพ่ือให้ประเทศมีข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทําให้โครงสร้างการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ทําให้หน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมิภาค จึงขอให้สํานักงานสถิติแห่งชาติ จัดทําสํามะโนอุตสาหกรรมจากทุก 10 ปี เป็นจัดทําทุก  
5 ปี ประกอบกับประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มีการจัดทําสํามะโนด้านเศรษฐกิจทุก 5 ปี ในปี 2555 สํานักงาน
สถิติแห่งชาติได้วางแผนปรับการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม เป็นประจําทุก 5 ปี โดยบูรณาการดําเนินการไป
พร้อมกับสํามะโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ภายใต้ช่ือ “สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม”  
สํามะโนอุตสาหกรรมจัดทํามาแล้ว 4 ครั้ง ในปี 2507 ปี 2540 ปี 2550 และ ปี 2555 สําหรับในปี 2560  
จะครบรอบ  5 ปี  ในการจัดทํ าสํ ามะโนอุตสาหกรรมซึ่ งนับเป็นครั้ งที่  5 ของประเทศไทย  ดังรูป  
(สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม : 2559)  

 
รูปที่ 2-1 ความเป็นมาของการจัดทําสํามะโนอุตสาหกรรม 
ที่มา : สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2559, http://popcensus.nso.go.th/web/industrial/index.html 
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การรวบรวมข้อมูลสํามะโนอุตสาหกรรม เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณปีฐานดัชนีอุตสาหกรรม โดยดาวน์
โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ (http://popcensus. 
nso.go.th/web/industrial /report.html) เลือกเมนูด้านซ้าย เลือกรายงานผล เลือกอุตสาหกรรมการผลิต 
ปี 2555 เลือกทั่วราชอาณาจักร เลือกตารางสถิติในรูปแบบ Excel ดังรูป 
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รูปที่ 2-2 แสดงการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักสถติิเศรษฐกิจและสังคม สสช. 
ที่มา : สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, 2559, http://popcensus.nso.go.th/web/industrial 
/report.html 
 
 เมื่อได้ข้อมูลสํามะโนอุตสาหกรรม ปีที่ต้องการแล้ว นํามาประกอบการพิจารณาเทียบกับข้อมูลการ
สํารวจข้อมูลการผลิตจากผู้ประกอบการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือหาสัดส่วนและจัดทําปีฐาน
ในการคํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักต่อไป 
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2.2 ข้อมูลจากฐานข้อมูลการสาํรวจอุตสาหกรรมรายเดือน 
 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลการสํารวจอุตสาหกรรมรายเดือน (แบบ ร.ง.๘) ในปัจจุบัน(File Microsoft 
Access) อยู่ที่ สศอ. ช้ัน ๔ ในห้องปฏิบัติการเคร่ืองแม่ข่าย Server เครื่อง 192.168.8.17  

path : D:\Index_56\IFCT\nanta\v2003 

ช่ือไฟล์ : IndexData1978@24Aug16.mdb ดังรูปด้านล่าง 

 

รูปที่ 2-3 แสดงแหล่งที่อยู่ของฐานข้อมูลการสํารวจอุตสาหกรรมรายเดือน (แบบ ร.ง.๘) 

 ภายในไฟล์ประกอบด้วยตาราง 1OUT PROD คือ ตารางท่ีเก็บข้อมูลปรมิาณผลผลิต 

ตารางที่ 2-1 หมวดหมู่ของการจัดเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิต 

Table Name : 1OUT PROD 
Field Name Description
CommodityCode รหัสสินค้า
ISIC ISIC 6 หลัก
RegistrationNo รหัสโรงงาน
CommodityThaiName ช่ือผลิตภัณฑ์
EstablishmentName ผู้ประกอบการ
ThaiUnitName หน่วย(ตัน)
P01Y11 ยอดการผลิตเดือน1ปี2011
... ... 
P07Y16 ยอดการผลิตเดือน7ปี2016
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2.3 ข้อมูลจากหนว่ยงานภายใน 
 
 รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรมรายสาขา จากหน่วยงานภายในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ 
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และสํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 โดยการสอบถาม/หารือ
เก่ียวกับสถานการณ์ แนวโน้ม และภาวะอุตสาหกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
โดยแบ่งสาขาของอุตสาหกรรมได้ดังน้ี 
 
 2.3.1 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 มีขอ้มูลที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1) อุตสาหกรรมเหล็ก และเหลก็กล้า 
2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3) อุตสาหกรรมยานยนต์ 
4) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
5) อุตสาหกรรมพลาสติก 
6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 2.3.2 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 มีขอ้มูลที่เก่ียวข้องดังน้ี 
1) อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ 
2) อุตสาหกรรมเซรามิก 
3) อุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ 
4) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
5) อุตสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
6) อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนไม้ 
7) อุตสาหกรรมยา 
8) อุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง 
9) อุตสาหกรรมรองเท้าและผลติภัณฑ์หนัง 
10) อุตสาหกรรมอัญมณ ีและเคร่ืองประดับ 
11) อุตสาหกรรมอาหาร 
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บทท่ี 3 
พิจารณาคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 
3.1 ศึกษา TSIC และ ISIC 
3.1.1 ประวัติการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 

1)   ความเป็นมาในการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย เดิมเป็นภารกิจของกรมแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่และการกําหนด

รหัสตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities 1968 : ISIC) ข อ งอ งค์ ก า ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  (United Nations) ทั้ ง น้ี  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแรงงาน เช่น การจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ งานคุ้มครองแรงงานงาน

พัฒนาแรงงาน งานจัดเก็บสถิติอุตสาหกรรม และสถิติเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบ

ข้อมูลกับนานาประเทศได้ในระบบสากล นอกจากน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ยังสามารถนําไปใช้ประกอบการวางแผน

กําลังคน การศึกษา การฝึกอบรมและการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา การจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย เป็นภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็น

หน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําข้อมูลและกําหนดรหัสหมวดหมู่อุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์เดียวกัน

กับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) และได้ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมคร้ังที่ 
2 ในปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2549 องค์การสหประชาชาติได้ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล

ขึ้นใหม่ เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไป และสืบเน่ืองจากการประชุมของกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนได้ร่วมกันผลักดันให้มีการปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ภายในประเทศกลุ่มสมาชิก โดยนําโครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ปี พ.ศ. 2549 
(International Standard Industrial Classification) ISIC Rev.4 มาเป็นแนวทางในการจัดทํา ASEAN 
Common Industrial Classification ; ACIC และให้แ ต่ละประเทศได้ นําไปปรับข้อมูล อุตสาหกรรม  
ให้สอดคล้องกับ ACIC และ ISIC Rev.4 

2) วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปรับปรุงข้อมูลอุตสาหกรรมของประเทศไทยตามโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐาน

อุตสาหกรรมทีไ่ด้มีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นสากล 
2. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน 
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4. เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลกับนานาประเทศ 
3) การดําเนินงานจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 

สรุปรายละเอียดในการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานการแบ่งประเภทกิจกรรมทางอุตสาหกรรมใน

ปี พ.ศ.2551  
1. แปล ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ACIC และ ISIC Rev.4 เปรียบเทียบโครงสร้างและข้อมูลการ

จัดประเภทอุตสาหกรรมประเทศไทยฉบับปี พ.ศ. 2544 กับ ACIC และ ISIC Rev.4 
2. นําร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544 มาพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับ ACIC และ ISIC Rev.4 
3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะสาขา เพ่ือพิจารณาตรวจ แก้ไขร่างนิยาม ให้คําแนะนํา

รวมทั้งการเพ่ิมเติมข้อมูลและกําหนดเลขรหัสในระดับตัวอุตสาหกรรม (เลข 5 หลัก) และปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

ตามข้อเสนอของอนุกรรมการ 
4. การสัมมนาเชิ งป ฏิ บั ติการใน หั วข้อ  “United Nation Workshop on International 

Economic and social Classification” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNESCAP) กรุงเทพฯ สํานักงาน

อาเซียนได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นการตกลงกันในกลุ่มประเทศอาเซียนให้นําโครงการนําร่องการจัดจําแนก

อุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน (East Asia Expert Meeting on Manufacturing Statistic ; EAMS) ซึ่งเป็น

การศึกษาร่วมกันด้านการผลิต โดยประเทศญี่ปุ่นได้ให้ทุนแก่ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

เพ่ือนําข้อมูลการศึกษาด้านการผลิตมาปรับเข้าด้วยกันกับ ISIC และ ACIC ของแต่ละประเทศ กรมการจัดหา

งานจึงได้ประสานงานไปยังสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบEAMS เพ่ือหารือเรื่องข้อมูล ในการนํามา

จัดทําประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยให้เป็นแนวทางเดียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
5. จัดต้ังคณะทํางานโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน และสํานักงานสถิติแห่งชาติเพ่ือศึกษา

การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนประกอบการพิจารณาทบทวนการปรับปรุง

แก้ไขร่างนิยามตัวอุตสาหกรรมประเทศไทย (เลข 5 หลัก) 
6. ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขคําศัพท์เฉพาะ ศัพท์วิชาการให้ถูกต้องและสอดคล้อง

กัน ตามท่ีคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
7. นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม

เพ่ือพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพร่ 
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4)  โครงสร้างประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
ได้จัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) โดยใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้างของการจัด

ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISIC Rev.4 คือ การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่ม

เดียวกัน โดยแบ่งเป็น หมวดใหญ่ หมวดย่อย หมู่ใหญ่ และหมู่ย่อย โดยกําหนดรหัสได้ดังน้ี 

หมวดใหญ ่(Section) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ทีสุ่ด แบ่งเป็น 21 หมวดใหญ ่ 
แทนด้วยตัวอักษร 1 ตัว คือ A – U 
หมวดย่อย (Division) จําแนกย่อยจากหมวดใหญ ่แทนด้วยเลขรหัสตัวที ่1 – 2 
หมู่ใหญ ่(Group) จําแนกย่อยจากหมวดย่อยแทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1 – 3 
หมู่ย่อย (Class) จําแนกย่อยจากหมู่ใหญ่แทนด้วยเลขรหสัตัวที่ 1 – 4 
ตัวอุตสาหกรรม (Industry) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่แต่ละประเทศจัดขึ้นเอง โดยจําแนกจาก 
หมู่ย่อย แทนด้วยเลขรหัสตัวที่ 1 – 5 

การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) จะจําแนกประเภทไว้ถึงหมู่ย่อยเท่าน้ัน การ
จัดประเภทในระดับที่เล็กลงจากหมู่ย่อย องค์การสหประชาชาติให้เป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ ในการ

พิจารณาจัดจําแนกรายละเอียดตัวอุตสาหกรรมตามโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้

จัดกลุ่มตัวอุตสาหกรรมในประเทศไว้เช่นกัน 
5) ตัวอย่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล สามารถแสดงได้ 

ดังน้ี 
โครงสร้าง   กิจกรรมทางเศรษฐกิจ     เลขรหัส 
หมวดใหญ ่  เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง   A 
หมวดย่อย   การเพาะปลูกและการเลี้ยงสตัว์  

การล่าสัตว์และกิจกรรมบริการท่ีเก่ียวข้อง   01 
หมู่ใหญ ่  การปลูกพืชล้มลุก     011 
หมู่ย่อย   การปลูกธัญพืช (ยกเว้น ข้าว)  

 พืชตระกูลถั่วและพืชนํ้ามัน    0111 
 ตัวอุตสาหกรรม การปลูกข้าวโพดที่ใช้เมล็ดแก่  01111 

3.1.2  ความเป็นมาของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล 
 การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาติ (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC) ได้นํามาใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1948  ต่อมา
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คณะกรรมาธิการเศรษฐศาสตร์และสังคม ได้เห็นชอบในเรื่องของความจําเป็นในการเปรียบเทียบข้อมูลกับ

นานาประเทศในด้านสถิติเศรษฐกิจ และคณะกรรมการด้านสถิติได้นําข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่รัฐมาใช้ใน 
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ 

1) นําระบบการจัดประเภทมาใช้ให้เป็นมาตรฐานของนานาประเทศ หรือ 
2) ปรับปรุงข้อมูลสถิติให้สอดคล้องกับระบบน้ีเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบกับนานาประเทศ

ประเทศต่าง ๆ ได้เห็นประโยชน์จากการใช้ข้อมูล ISIC ในการจัดประเภทกิจกรรมให้สอดคล้องกันตามประเภท

ของเศรษฐกิจ เช่น การผลิต หรือรายได้รวมของประเทศ การจ้างงาน ประชากร และอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในประเทศ ความสําเร็จที่ได้จากการเปรียบเทียบข้อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของ

ประเทศต่าง ๆ กับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาติ คือ การได้รับข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ โดยแต่ละประเทศได้จัดประเภทและรายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ 
ประเทศที่ปรับปรุงการจัดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตาม ISIC มีจํานวนมากขึ้น องค์การ
สหประชาชาติ โดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมขององค์การสหประชาชาติ (UNIDO),องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ (ILO), องค์การอาหารและการเกษตรกรรมขององค์การสหประชาชาติ (FAO), องค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้ ISIC จึงได้มีการ
จัดพิมพ์ เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติจากการใช้ ISIC ที่ผ่านมา ทําให้องค์การสหประชาชาติเห็น

ความจําเป็นในการจัดทําโครงสร้างและคําจํากัดความในการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมตามระยะเวลา

และภายใต้หลักการที่กําหนดนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ถือเป็นเรื่องสําคัญ ขณะเดียวกันก็มีความต้องการด้านการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ใหม่ ๆ 
จากระยะเวลาที่ผ่านมา มีการใช้ข้อมูล ISIC อย่างต่อเน่ือง และมีการจัดประเภทกิจกรรมของแต่ละประเทศใน

ทิศทางเดียวกันแสดงให้เห็นว่า ควรมีการเพ่ิมรายละเอียด ขยายความหรือพัฒนาในทางอ่ืน ๆ ด้วย เหตุน้ี

คณะกรรมการด้านสถิติจึงได้เริ่มพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแก้ไข ISIC ในปี ค.ศ. 1956 , 1965 , 1979 
และในปี ค.ศ. 2000 ในขณะระหว่างดําเนินการปรับปรุง ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างฉบับที่ปรับปรุง

แล้วกับฉบับเดิม ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและรูปแบบการผลิตทั่วโลก

ที่ต้องจัดสมดุลและความต่อเน่ืองของข้อมูล ISIC ให้สัมพันธ์กันด้วยความละเอียดรอบคอบ และใช้เปรียบเทียบ

กับข้อมูลการจัดประเภทอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้ 
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3.1.3  ย้อนรอยเพื่อทบทวน 
1)  ความเป็นมาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ISIC R.3 

การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เดิมเป็นภารกิจของกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย จัดทําขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งหมวดหมู่ และกําหนดรหัส

ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial Classification of 
all Economic Activities : ISIC) ของสหประชาชาติ (United Nations) ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ใน การจัดเก็บ
สถิติอุตสาหกรรมและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับนานาประเทศได้อย่างเป็นสากล ปัจจุบันการจัดประเภท

มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เป็นภารกิจของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยกรมการจัดหา

งานเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการจัดทําข้อมูลและกําหนดรหัสหมวดหมู่ อุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์

เดียวกับ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC) ซึ่งทาง UN ได้ทําการปรับปรุง ISIC ฉบับล่าสุดคือ

ปี 1990 ซึ่งเป็นฐานของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน 
 
2) โครงสร้างรหัสอุตสาหกรรม 

 กรมการจัดหางาน ได้จัดทําโครงสร้างการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) โดย
ใช้หลักเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทเช่นเดียวกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISCO 1990 คือ 
จัดแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็นกลุ่มในระดับต่าง ๆ และกําหนดตัวอักษรและเลขรหัสในแต่ละระดับ ดังน้ี  

1. แบ่งอุตสาหกรรมออกเป็นหมวดใหญ่ 17 หมวดใหญ่ แทนด้วยตัวอักษร 1 ตัวคือ A-Q 

2. ในแต่ละหมวดใหญ่จะแบ่งเป็นหมวดย่อย(Division) แทนด้วยเลขรหัส 2 ตัว

3. ในแต่ละหมวดย่อยจะแบ่งเป็นหมู่ใหญ่(Group) แทนด้วยเลขรหัส 3 ตัว

4. ในแต่ละหมูใ่หญ่จะแบ่งเป็นหมู่ย่อย(Class) แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัว การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากล (ISIC) จะจัดแบ่งไว้ถึงระดับหมู่ย่อยน้ีเท่าน้ัน สําหรับการจัดจําแนกในระดับที่เล็กลง
จากระดับหมู่ย่อยน้ี องค์การสหประชาชาติให้เป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศ ในการพิจารณาจัดจําแนก
รายละเอียดลงในระดับตัวอุตสาหกรรมตามโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

5. ตัวอุตสาหกรรม (Industries) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่จัดแบ่งอยู่ในหมู่ย่อย หน่วยอุตสาหกรรมที ่กรมการ
จัดหางานจัดทําขึ้นน้ัน จัดจําแนกตามสภาพความเป็นจริงของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
รายละเอียดลักษณะกิจกรรมของอุตสาหกรรมต่าง ๆ แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว 
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3) โครงสร้างและกําหนดจํานวนอุตสาหกรรมในแต่ละหมวด หมู่ ตัวอุตสาหกรรม 

หมวดใหญ ่ 17 หมวดใหญ่ แทนด้วยตัวอักษร  A-Q 
หมวดย่อย  60 หมวดย่อย แทนด้วยเลขรหัส 2 ตัว

หมู่ใหญ ่ 159 หมู่ แทนด้วยเลขรหัส 3 ตัว

หมู่ย่อย 293 หมู่ย่อย แทนด้วยเลขรหัส 4 ตัว

ตัวอุตสาหกรรม  548 อุตสาหกรรม แทนด้วยเลขรหัส 5 ตัว

 
4) กําหนดรายละเอียดของแต่ละหมวด 

โดยจะแบ่งหมวดใหญ่ออกเป็น 10 หมวด ดังน้ี  
หมวดใหญ ่A : เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้  
หมวดใหญ ่B : การประมง  
หมวดใหญ ่C : การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน  
หมวดใหญ ่D : การผลิต  
หมวดใหญ ่E : การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา  
หมวดใหญ ่F : การก่อสร้าง  
หมวดใหญ ่G : การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์  
                  ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  
หมวดใหญ ่H : โรงแรมและภัตตาคาร  
หมวดใหญ ่I : การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม  
หมวดใหญ ่J : ตัวกลางทางการเงิน  
หมวดใหญ ่K : บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ  
หมวดใหญ ่L : การบริหารราชการและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ  
หมวดใหญ ่M : การศึกษา  
หมวดใหญ ่N : การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์  
หมวดใหญ ่O : การให้บริการชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  
หมวดใหญ ่P : ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  
หมวดใหญ ่Q : องค์การระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ และสมาชิก 
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3.2 ศึกษาอุตสาหกรรมที่มีมูลคา่เพิ่มสูงและมีความสาํคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคํานวณดัชนีอุตสาหกรรม จากกลุม่ทีม่ีการคัดเลือกไว้ ซึ่งในการ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความสาํคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ัน มีเกณฑ์ดังน้ี 

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีม่ีมลูค่าการผลิตมาก 

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีม่ีมลูค่าการส่งออกสูง 

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีม่ีศกัยภาพเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทีม่ีบทบาทสําคัญต่อภาคการผลิตอ่ืน ๆ /ธุรกิจอ่ืน ๆ 

โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สํานักงาน

สถิติแห่งชาติ (ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 2) ซึ่งจะมีการสํามะโนทุก 10 ปี โดยในปี พ.ศ. 2554 - 2556 
สํานักงานสถิติแห่งชาติจะจัดทําสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

ทั้งน้ี สามารถพิจารณาอุตสาหกรรมทีม่ีมูลค่าเพ่ิมสูงได้จาก ตาราง 1 สถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการ
ผลิตในปี 2554 จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากคอลัมน์

มูลค่าเพ่ิม (Value added) ที่มีมูลค่าสูง  

 

รูปที่ 3-1 แสดงตารางสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2554 จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2555   
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ยกตัวอย่าง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มมีูลค่าสงูเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับตัวมูลค่าเพ่ิมรวม 

ตารางที่ 3-1 แสดง 10 กลุม่อุตสาหกรรมทีม่ีมูลค่าสูง 

1 ISIC : 3410 การผลิตยานยนต์  

2 ISIC : 3210 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ 

3 ISIC : 3430 การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสําหรับยานยนต์ และเคร่ืองยนต์ 

4 ISIC : 2519 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ 

5 ISIC : 2710 การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าข้ันมูลฐาน 

6 ISIC : 1512 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา  

7 ISIC : 2320 การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นน้าํมันปิโตรเลียม 

8 ISIC : 2520 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

9 ISIC : 1810 การผลิตเคร่ืองแต่งกาย ยกเว้นเคร่ืองแต่งกายท่ีทําจากขนสัตว์ 

10 ISIC : 1711 การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ 
 
3.3 พิจารณากลุ่มตัวอย่างใหส้อดคล้องกับกลุม่อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 การเปล่ียนฐานไม่ได้ทําเพียงเพ่ือลดความโน้มเอียงอันเน่ืองมาจากสูตรเท่าน้ันแต่ยังทําเพ่ือเหตุผลอ่ืนๆ 
ประกอบกันด้วย เน่ืองจากในความเป็นจริง การจัดทําดัชนีไม่สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมสินค้าทุกชนิดที่

ผลิต จึงควรมีการพิจารณาเลือกเฉพาะสินค้าที่สามารถบอกทิศทางของสินค้าทั้งกลุ่มได้มาเป็นตัวแทน ซึ่งต้องมี
การตรวจสอบความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของสินค้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสินค้าชนิดน้ัน ๆ ประกอบกับสินค้าชนิดใหม่ที่เกิดขึ้น โดยช่วงที่ควรจะเป็นปีฐานตาม

ทฤษฎีคือช่วงที่ระบบเศรษฐกิจคงที่ โดยกรณีประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนฐานของทุกดัชนีทุกชนิดในระยะเวลา 5 ปี  

การคํานวนดัชนีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ดัชนีผลผลิต และดัชนีราคาค้าส่ง จะมีการกําหนดปีฐานของ

การคํานวน และโดยส่วนใหญ่ดัชนีเหล่าน้ีใช้สูตรค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (weighted average method) ซึ่ง
กําหนดค่าถ่วงนํ้าหนักคงที่ ณ เวลาฐาน หรือที่เรียกว่าสูตร Laspeyres  โดยจะมีดัชนีบางชนิด เช่น ดัชนีเชิง

ปริมาณด้านการค้าจะใช้สูตรที่แตกต่าง อาทิ Fisher ในการคํานวณดัชนี โดยคํานวณจากวิธีค่าเฉลี่ยถ่วง

นํ้าหนักคงที่ น้ีจะมีความโน้มเอียงมากขึ้นเมื่อระยะเวลาท่ีเปรียบเทียบห่างจากฐาน ทั้งน้ี เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงโดยเปรียบเทียบระหว่างราคาสินค้าแต่ละชนิด มีการต้ังข้อสังเกตว่าแม้การผลิตของสินค้าชนิด

หน่ึงจะเพ่ิมขึ้นหลายเท่าและส่วนแบ่งทางการตลาดก็เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  แต่หากค่าถ่วงนํ้าหนัก ณ ปีฐาน
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ของสินค้าชนิดน้ันมีค่าน้อยการเพ่ิมน้ันก็จะไม่ค่อยมีผลและยังทําให้ดัชนีรวมเกิดการโน้มเอียง หรือกรณีระดับ

การผลิตลดลงคร่ึงหน่ึงประกอบกับที่สินค้าชนิดน้ันมีค่าถ่วงนํ้าหนักมาก ดัชนีรวมจะลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น   

 ดัชนีปริมาณกําหนดฐานคงที่ คํานวณได้จากสูตรต่อไปน้ี: 
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กําหนดให้  ioP  แทนมูลค่าเพ่ิมต่อหน่วยของสินค้าแต่ละชนิด ณ เวลาฐาน       

ioQ  และ itQ  แทนปรมิาณการผลิต ณ เดือนฐานและ ณ เวลาที่ต้องการเปรียบเทียบตามลําดับ 

    itW = น้ําหนักของสินค้าชนิด i ในช่วงเวลาท่ี t (ที่ต้องการเปรียบเทียบ) 

   ioW = น้ําหนักของสินค้าชนิดท่ี i ในช่วงเวลาฐาน 

     

โดยทั่วไปราคาเปรียบเทียบของสินค้าที่กําลังเติบโตมักจะลดลงเป็นผลมาจากความสามารถในการผลติ

จํานวนมากขึ้น (mass production effect) เน่ืองจากการคํานวณมีพ้ืนฐานจากราคา ณ ปีฐาน สินคา้ที่กําลัง

เติบโตจะมีค่าประมาณดีเกินจริง และสินค้าที่ชะงักงันจะมีการประเมินค่าดีกว่าความเป็นจริง ความโน้มเอียงที่

เกิดขึ้นน้ีทําใหดั้ชนีรวมเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี มิได้หมายความว่าดัชนีซึ่งคํานวณตามพ้ืนฐานราคา  pit หรือราคา ณ ปีที่

เปรียบเทียบ  

ทั้งน้ี เมื่อค่าความโน้มเอียงมีมากขึ้นเน่ืองจากระยะเวลาที่เปรียบเทียบอยู่ห่างปีฐานออกไป มีวิธีการ
แก้ข้อจํากัดดังกล่าวได้โดยการสร้างดัชนีก่อนหน้าช่วงที่ต้องการเปรียบเทียบหน่ึงช่วงเวลาเพ่ือใช้เป็นฐานแล้ว

ขยับปีฐานขึ้นไปเรื่อยๆ จากน้ันสร้างดัชนีเช่ือมโยงดัชนีเหล่าน้ีด้วยกัน เรียกวิธีน้ีว่า การทําดัชนีลูกโซ่ (chain 
index) โดยบางประเทศมีการนําวิธีดังกล่าวไปใช้ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น โดยจัดทาํเป็นดัชนี

ชนิดพิเศษเพ่ิมเติมจากดัชนีฐานคงที่ อย่างไรก็ตาม การใช้ฐานเดิมนานเกินไปจะทําให้ขอ้มูลโน้มเอียงมากจึง

ต้องมีการเปลี่ยนปีฐาน (base revision) ในเวลาที่เหมาะสม 
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3.4 จัดทําคา่ถ่วงน้าํหนัก (มูลค่าเพิ่ม) ใช้ในการคํานวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
 
การคํานวณมูลค่าพ้ืนฐานค่าถ่วงนํ้าหนักมูลค่าเพ่ิมเป็นรายธุรกิจ แหล่งข้อมูลพ้ืนฐานทีส่าํคัญที่ใช้

คํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตคือการสํามะโนอุตสาหกรรม และการสาํรวจอ่ืน
เป็นข้อมูลเสริมด้วย  

 สูตรการคํานวณมูลค่าเพ่ิมจากการสํามะโนผู้ผลิตมีดังน้ี 

มูลค่าเพ่ิม  
ผลผลิตตามการสํามะโนผู้ผลติ  (มูลค่าวัตถุดิบใช้ไป ฯลฯ  ภาษีการบริโภค

ภายในประเทศ  ค่าเสื่อมราคา) 

ผลผลิตตามการ

สํามะโนผู้ผลิต  
มูลค่าการส่งสนิค้า ฯลฯ  การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของการส่งสินค้า  การเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของสินคา้อยู่ระหว่างการผลิต  

  มูลค่าเพ่ิมจากการสํามะโนผู้ผลิต (อุตสาหกรรม) น้ัน จําแนกอุตสาหกรรมตามแนวคิดด้าน

อุตสาหกรรมซึ่งจะต่างจากการจําแนกประเภทของดัชนี โดยต้องมีการปรับให้ตรงกันก่อน ทั้งน้ี ในการจําแนก

ประเภทอุตสาหกรรมในการสํามะโนผู้ผลิตน้ัน หากสถานประกอบการหน่ึงมีการผลิตสินค้าหลายชนิดซึ่งจัดอยู่

ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กัน จะถือว่าให้สถานประกอบการจัดอยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งสินค้าชนิดน้ันมีมูลค่าการส่ง

สินค้าสูงสุด ส่วนมูลค่าเพ่ิมของสินค้าอ่ืน ๆ ที่เหลือให้รวมไว้ในอุตสาหกรรมน้ันด้วย  

ดังน้ัน ตามระบบน้ีมูลค่าเพ่ิมซึ่งควรจะอยู่ในอุตสาหกรรมอ่ืนกลับมารวมไว้ในอุตสาหกรรมนี้ 
ส่วนอุตสาหกรรมนี้ก็ได้รวมมูลค่าเพ่ิมซึ่งควรอยู่ในกลุ่มธุรกิจอ่ืน แต่เน่ืองจากการสํามะโนอุตสาหกรรมสํารวจ

มูลค่าการส่งสินค้าและสินค้าคงคลังเป็นรายสินค้าด้วย นอกเหนือจากตัวเลขรายอุตสาหกรรมจึงสามารถแปลง

จากการจําแนกประเภทตามแนวคิดอุตสาหกรรมเป็นรายกลุ่มธุรกิจได้ โดยประมาณมูลค่าเพ่ิมเป็นรายสินค้า

ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

ประมาณมูลค่าการผลิตจากมูลค่าการส่งสินค้าและการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังรายปีแล้ว

นําไปคูณกับสัดส่วนมูลค่าเพ่ิม (มูลค่าเพ่ิม / มูลค่าการผลิต) ของอุตสาหกรรมซึ่งสินค้าชนิดน้ันอยู่ ได้เป็น

มูลค่าเพ่ิมรายสินค้า 
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การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

อัตราการครอบคลุมหรือส่วนแบ่งมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่นําไปคํานวณถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวัด

ความสามารถในการเป็นตัวแทน เมื่อมีข้อจํากัดด้านข้อมูล ดังน้ันการจัดทําดัชนีซึ่งสามารถสะท้อนภาพ

โครงสร้างเศรษฐกิจได้มากที่สุดโดยใช้ชนิดสินค้าน้อยที่สุด ทั้งน้ี จึงหมายความว่าจะต้องเลือกสินค้าซึ่งมี

มูลค่าเพ่ิมมาก ๆ การพิจารณาเลือกสินค้าที่จะเป็นตัวแทนที่ดีสามารถนํามูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่ผลิตมา

เรียงลําดับมูลค่าเพ่ิมโดยหาอัตราส่วนสะสม (cumulative component ratios) จะได้เป็นกราฟเส้นโค้งดังน้ี  

รูปแบบเส้นโคง้ Lorenz (Lorenz Curve) 

    

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2 แสดงอัตราส่วนสะสม (Cumulative component ratios) ของสินค้าและมลูค่าเพ่ิม 

จากรูปแสดงถึงความเปล่ียนแปลงอัตราการครอบคลุม เมื่อมีการคัดเลือกสินค้า m ชนิด จากสินค้า

จํานวนทั้งสิ้น n ชนิด ตามลําดับมูลค่าเพ่ิม หากมูลค่าเพ่ิมของสินค้าทุกชนิดเท่ากันหมด เมื่อสินค้า m ชนิด มี

อัตราการครอบคลุม % อัตราการครอบคลุมจะเท่ากับ 2% สําหรับสินค้าที่คัดเลือกเป็นจํานวน 2m ชนิด 

และ 3% สําหรับสินค้าที่คัดเลือกเป็นจํานวน 3m ชนิด และต่อๆ ไป ซึ่งเส้นโค้งจะกลายเป็นเส้นทแยงมุม

ลากจากทางด้านล่างซ้ายสุดไปยังด้านบนขวาบน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วกรณีซึ่งมูลค่าเพ่ิมของ

สินค้าทุกชนิดเท่ากันหมดน้ันจะไม่เกิดขึ้น ดังน้ัน เส้นซึ่งแสดงความเปล่ียนแปลงอัตราการครอบคลุมเมื่อมีการ

เพ่ิมชนิดสินค้าจะกลายเป็นเส้นโค้งขยายขึ้นบนเหมือนรูปธนู  
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สําหรับอุตสาหกรรมซึ่งมีลักษณะเส้นโค้งมากหรือมีสินค้าบางชนิดที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงสามารถเลือกสินค้า

ให้มีอัตราการครอบคลุมสูงพอโดยใช้ชนิดสินค้าที่น้อยกว่าการเพ่ิมชนิดสินค้าเข้าไปจะไม่เพ่ิมอัตราการ

ครอบคลุมมากนัก  โดยจากรูปแสดงให้เห็นว่าหลังจากอัตราการครอบคลุมสูงถึงร้อยละ 80 โดยเลือกสินค้า m 
ชนิดแล้ว หากคัดเลือกสินค้าเพ่ิมเป็น 2m ชนิดจะมีอัตราครอบคลุมเพ่ิมขึ้นไปถึงเพียงร้อยละ 85    

กรณีดัชนีผลผลิต (ใช้มูลค่าเพ่ิมเป็นค่าถ่วงนํ้าหนัก) ดังน้ัน การคัดเลือกสินค้าจํานวน m ชนิดจาก
ทั้งหมด n ชนิด อัตราการครอบคลุมเท่ากับ  


n

i
ioio

m

i
ioio qp/qp  

ให้ n แทนจํานวนชนิดสินค้าทั้งหมดซึ่งผลิตในภาคการผลติ (หรือหมวดอ่ืน ๆ หากม ีเช่น ภาคไฟฟ้า 
และภาคเหมืองแร่ เป็นต้น)  และสมมติว่าสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทั้งหมด        

 

3.5 การจัดทําข้อมูลดัชนผีลผลติอุตสาหกรรมย้อนหลัง (Base revision) 
 
การจัดเตรียมสัมประสิทธ์ิเช่ือมโยง (link coefficient) การปรับช่องห่าง (Gap adjustment) โดยการ

หาสัมประสิทธ์ิเช่ือมโยง (Coefficient Link) ทําได้หลายวิธี  ต่อไปน้ีเป็นวิธีหาสัมประสิทธ์ิเช่ือมโยงสําหรับดัชนี

รายสินค้า   

สมมติใหม้ีการปรับปรุงตัวเลขต้ังแต่เดือนมกราคม 

1) ทําการสํารวจพร้อมกันไปทั้งแบบก่อนและหลังการปรับปรุงการสํารวจ  
 

สัมประสิทธ์ิเช่ือมโยง (1) = 

ตัวเลขจากการสํารวจแบบ

ก่อนการปรับปรุง (ธันวาคม) 
หรือ 

ตัวเลขจากการสํารวจแบบ

หลังการปรับปรุง (มกราคม) 

ตัวเลขจากการสํารวจแบบ

หลังการปรับปรุง (ธันวาคม) 

ตัวเลขจากการสํารวจแบบ

หลังการปรับปรุง (มกราคม) 

ตัวเลขจริงสําหรับดัชนีรายสินค้า = ตัวเลขจากการสํารวจแบบหลังการปรับปรุง  (1) 
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 วิธีน้ีจะต้องทําการสํารวจทั้งแบบก่อนการปรับปรุงและสาํรวจตามแบบหลังการปรับปรุงไปด้วย โดย
การสํารวจก่อนปรับปรุงมีความสําคัญเหมือนกับเป็นการสํารวจเพ่ือทดสอบแต่การทําเช่นน้ีจะเป็นการเพ่ิมงาน

ให้ผู้กรอกข้อมลู และมีค่าใช้จา่ยสูงขึ้น ความถูกต้องของข้อมูลก็ลดลงด้วย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับอัตราการครอบคลุม

ของการสํารวจน้ี  

2) ประมาณจากข้อมูลการสํารวจที่คล้ายกัน  

 หากข้อมูลสถิติซึ่งจัดทําโดยองค์กรอ่ืนๆ ครอบคลุมชนิดสินคา้ที่เก่ียวข้องก็สามารถนํามาใช้ได้  

 

สัมประสิทธ์ิเช่ือมโยง  

ตัวเลขจากการสํารวจแบบ

ก่อนการปรับปรุง (ธันวาคม)  
 

 

ข้อมูลสถิติซ่ึงใกล้เคียงกัน (มค.) 

ตัวเลขจากการสํารวจแบบ

หลังการปรับปรุง (มกราคม) 
ข้อมูลสถิติซ่ึงใกล้เคียงกัน (ธค.) 

 

 ข้อน้ีรวมถึงกรณีซึ่งมีการประมาณการบริโภควัตถุดิบจากปริมาณการผลิตและปริมาณการผลิต

ประมาณจากมูลค่าการผลิตอย่างไรก็ดีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือความไม่ต่อเน่ืองของข้อมูลที่ใกล้เคียงน้ีและต้อง

ตรวจสอบความสามารถในการเป็นตัวแทนของสินค้าทั้งคู่  

3) ประมาณจากชนิดสินค้าใกล้เคียงที่ไม่มีช่องห่าง 

 สินค้าหน่ึงๆ อาจประกอบด้วยสินค้าย่อยหลายชนิดและหากมีช่องห่างในสินค้าบางชนิดให้ตัดทิ้งไป 
จะไม่นําไปคํานวณสัมประสทิธ์ิเช่ืองโยงด้วย หากสินค้าน้ันสํารวจแยกกันก็จะนํามาเช่ือมโยงกันดังน้ี สมมติให้

สินค้า A และ B ถูกนํามารวมกัน (A  B) ให้อัตราส่วนก่อนการรวมเป็นสัมประสิทธ์ิเช่ือมโยง ให้นําตัวเลขจริง

ของสินค้าหลังการรวมไปคูณกับสัมประสิทธ์ิเช่ือมโยงเหล่าน้ี  

สัมประสิทธ์ิเช่ือมโยงของสินค้า A (l A) = 
A12

A12 + B12

ตัวเลขจริงของสินค้า A สําหรบัดัชนีรายสินค้า      =        (A + B)t  lA 
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สัมประสิทธ์ิเช่ือมโยงของสินค้า B (l B) 
=

B12

A12 + B12

ตัวเลขจริงของสินค้า B สําหรบัดัชนีรายสินค้า      =     (A + B)t  lB 

 การจําแนกประเภทสินค้าใหม่ทําให้สินค้า A และ B กลายเป็น A’ และ B’ ตามลําดับ ผลรวมของ A 
กับ B   และA’ กับ B’ โดยรวมน้ันได้ข้อมูลต่อเน่ือง แต่แยกเป็นรายสินค้าแล้วไม่ต่อเน่ือง ในกรณีน้ีอาจใช้วิธี

ต่อไปน้ี 

สัมประสิทธ์ิเช่ือมโยงของสินค้า A (l A) 
(A' + B')1


A12 

(A + B)12 A'1 

ตัวเลขจริงของสินค้า A สําหรบัดัชนีราย

สินค้า  A't  lA 

สัมประสิทธ์ิเช่ือมโยงของสินค้า B (l B) 
(A' + B')1


B12 

(A + B)12 B'1

ตัวเลขจริงของสินค้า B สําหรบัดัชนีราย

สินค้า  B't  lB 

4) กรณีเพ่ิมสนิค้าเข้ามาภายหลังเน่ืองจากถูกมองข้ามไปในตอนแรกและการตัดเป้าหมายที่สํารวจบางส่วน

ออก  

(i) เพ่ิมเข้ามาภายหลังเน่ืองจากถูกมองข้ามไปในตอนแรก  

สัมประสิทธ์ิเช่ือมโยง  
ตัวเลขที่เผยแพร่ (มค.)  ตัวเลขที่หามาได้ภายหลัง (มค.) 

ตัวเลขที่เผยแพร่ (มค.) 
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(ii) การตัดเป้าหมายที่สํารวจบางส่วนออก 

 สัมประสทิธ์ิเช่ือมโยง  
ตัวเลขที่เผยแพร่ (ธค.) 

ตัวเลขที่เผยแพร่ (ธค.)  ตัวเลขที่มีการตัดกลุ่มเป้าหมายออกบางส่วน (ธค.) 
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บทท่ี 4 
การประมวลผลและจัดทําดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) 

 
4.1 ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

ฐานข้อมูลการสํารวจอุตสาหกรรมรายเดือน(แบบ ร.ง.๘) ในปัจจุบัน(ฐานข้อมูล SQL Server)         
อยู่ที่ สศอ. ช้ัน ๔ ในห้องปฏิบัติการเคร่ืองแม่ข่าย Server เคร่ือง 192.168.7.27  

ช่ือฐานข้อมูล : MPI 

รายละเอียดตารางในฐานขอ้มูลที่ใช้ในการจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
SurveyData  
 ตารางที่เก็บข้อมูลส่วนสินค้าจากแบบสํารวจ รง.8 
 
ตารางที่ 4-1 หมวดหมู่ที่เก็บข้อมูลส่วนสินค้าจากแบบสํารวจ รง.8 
 
Table Name : SurveyData 

Field Name 
Data 
Type Description 

Year smallint ปีที่สํารวจ
Month smallint เดือนที่สํารวจ
RegistrationNo int รหัสโรงงาน
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
BM_Inventory float ปริมาณสินค้าคงคลังต้นเดือน
Atrbt_BM_Inventory char สถานะ
ProductionQTY float ปริมาณการผลิตสินค้า
Atrbt_ProductionQTY char สถานะ
Receipts float ปริมาณสินค้าที่รับมา
Atrbt_Receipts char สถานะ
DomesticSales float ปริมาณการจําหน่ายสินค้าในประเทศ 
Atrbt_DomesticSales char สถานะ
Export float ปริมาณการส่งออก
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Table Name : SurveyData 

Field Name 
Data 
Type Description 

Atrbt_Export char สถานะ
OtherSales float ปริมาณการจําหน่ายสินค้าช่องทางอ่ืนๆ 
Atrbt_OtherSales char สถานะ
ME_Inventory float ปริมาณสินค้าคงคลังปลายเดือน
Atrbt_ME_Inventory char สถานะ
Capacity float กําลังการผลิตต่อเดือน
Atrbt_Capacity char สถานะ
ShipmentValue float มูลค่าสินค้าทีจ่าํหน่าย(พันบาท)
Atrbt_ShipmentValue char สถานะ
SaleOrder_ThisMonth float มูลค่ายอดสั่งซือ้เดือนที่สํารวจ (พันบาท) 
Atrbt_SaleOrder_ThisMonth char สถานะ
SaleOrder_PreMonth float มูลค่ายอดสั่งซือ้เดือนก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (พันบาท)
Atrbt_SaleOrder_PreMonth char สถานะ
SalesPlan float มูลค่าแผนการจําหน่ายเดือนหน้า (พันบาท) 
Atrbt_SalesPlan char สถานะ
UnitPrice float ราคาต่อหน่วย
Remark nvarchar หมายเหตุ
CreUserID nvarchar ผู้บันทึกข้อมูล
CreDate datetime วันเวลาที่บันทึก
UpdUserID nvarchar ผู้แก้ไขข้อมลู
UpdDate datetime วันเวลาที่แก้ไขข้อมูล
 
SurveyHeader 
 ตารางที่เก็บข้อมูลส่วนแรงงานจากแบบสํารวจ รง.8  
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ตารางที่ 4-2 หมวดหมู่ที่เก็บข้อมูลส่วนแรงงานจากแบบสํารวจ รง.8  
 
Table Name : SurveyHeader 
Field Name Data Type Description
Year smallint ปีที่สํารวจ
Month smallint เดือนที่สํารวจ
RegistrationNo int รหัสโรงงาน
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
EstimatedMark char - 
RevisedStatus char - 
YearlyStatus char - 
Labor_Total float จํานวนแรงงานรวมทั้งโรงงาน
Atrbt_Labor_Total char สถานะ
Labor_SC float จํานวนแรงงานเฉพาะในสายการผลิตสินคา้ที่สํารวจ 
Atrbt_Labor_SC char สถานะ
Labor_Hour float จํานวนช่ัวโมงทํางานโดยเฉล่ีย (ต่อวันต่อคน)
Atrbt_Labor_Hour char สถานะ
Labor_Day float จํานวนวันทํางานโดยเฉล่ีย (ต่อวันต่อคน)
Atrbt_Labor_Day char สถานะ
BizThis char ความเห็นต่อสภาวะธุรกิจเดือนน้ี
BizNext char ความเห็นต่อสภาวะธุรกิจเดือนหน้า
CreUserID nvarchar ผู้บันทึกข้อมูล
CreDate datetime วันเวลาที่บันทึก
UpdUserID nvarchar ผู้แก้ไขข้อมลู
UpdDate datetime วันเวลาที่แก้ไขข้อมูล
Remark nvarchar หมายเหตุ
 
AutoEstimate_ProductionQTY 

ตารางท่ีเก็บข้อมูล Production จากตาราง SurveyData (จากแบบสอบถาม รง.8) เพ่ือรอนําไป

คํานวณเป็นดัชนีผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 4-3 หมวดหมู่ที่เก็บข้อมูล Production จากแบบสํารวจ รง.8  
 
Table Name : AutoEstimate_ProductionQTY
Field Name Data Type Description
Year smallint ปีที่สํารวจข้อมลู
Month smallint เดือนที่สํารวจข้อมูล
RegistrationNo int รหัสโรงงาน
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
ProductionQTY float ปริมาณการผลิตสินค้า
autoEstimateID nvarchar วิธีการประมาณค่าข้อมูล
processID int รหัสการทํางานข้อมูล
 
groupMPIMaster 
 ตารางที่เก็บข้อมูลกลุ่มดัชนี 
 
ตารางที่ 4-4 หมวดหมู่ที่เก็บข้อมูลดัชนี 
 
Table Name : groupMPIMaster 
Field Name Data Type Description
RegistrationNo int รหัสโรงงาน
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
CreUserID int ผู้บันทึก
CreDate datetime วันที่บันทึก
 
groupChangeISICMaster 
 ตารางที่เก็บข้อมูล ISIC, รหัสสินค้า ของด้ังเดิม และ ข้อมูล ISIC, รหัสสินค้า ที่ต้องการเปลี่ยน 
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ตารางที่ 4-5 หมวดหมู่ที่เก็บข้อมูล ISIC, รหัสสินค้า ของด้ังเดิม และ ข้อมูล ISIC, รหัสสินค้า ที่ต้องการเปลี่ยน 
 
Table Name : groupChangeISICMaster
Field Name Data Type Description
ISICOriginal nvarchar ISIC 6 หลัก (ด้ังเดิม)
CommodityCodeOriginal nvarchar รหัสสินค้า (ด้ังเดิม)
ISICNew nvarchar ISIC 6 หลัก (ใหม่, เปลี่ยนตอนคํานวณดัชนีและแสดงผล)
CommodityCodeNew nvarchar รหัสสินค้า (ใหม่, เปลี่ยนตอนคํานวณดัชนีและแสดงผล) 
CreUserID int ผู้บันทึก
CreDate datetime วันที่บันทึก
UpdUserID int ช่ือผู้แก้ไข
UpdDate datetime วันที่แก้ไข
 
IndexProductionVA 
 ตารางเก็บข้อมูลดัชนีของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม แบ่งเก็บ รอบ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 4-6 หมวดหมู่ที่เก็บข้อมูลดัชนีของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม แบ่งเก็บ รอบ 1 และ 2 
 
Table Name : IndexProductionVA 
Field Name Data Type Description
Year smallint ปีที่สํารวจ
Month smallint เดือนที่สํารวจ
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
Pre_Rev_Mark char รอบที่คํานวณดัชนี
IndexPRVA float ค่าดัชนีผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม
processID int รหัสการคํานวณดัชนี
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IndexProductionVA_AnnualRevise 
ตารางเก็บข้อมูลดัชนีของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม เก็บข้อมูลดัชนีรอบแก้ไขข้อมูลของช่วงปีที่ผ่านมา

(Aunnal Revise) 
 
ตารางที่ 4-7 หมวดหมู่ที่จัดเก็บข้อมูลดัชนีของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม เก็บข้อมูลดัชนีรอบแก้ไขข้อมูลของช่วงปีที่

ผ่านมา(Aunnal Revise) 
 
Table Name : IndexProductionVA_AnnualRevise
Field Name Data Type Description
Year smallint ปีที่สํารวจ
Month smallint เดือนที่สํารวจ
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
IndexPRVA float ค่าดัชนีผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม
processID int รหัสการคํานวณดัชนี
 
IndexProductionVA_Manual 
 ตารางเก็บข้อมูลดัชนีผลิตภัณฑ์ (Proxy) เช่น ข้อมูล IC 
 
ตารางที่ 4-8 หมวดหมู่ที่จัดเก็บข้อมูลดัชนีผลิตภัณฑ์ (Proxy) เช่น ข้อมูล IC 
 
Table Name : IndexProductionVA_Manual
Field Name Data Type Description
Year smallint ปีที่สํารวจ
Month smallint เดือนที่สํารวจ
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
Pre_Rev_Mark char รอบที่ทําดัชนี
IndexPRVA float ค่าดัชนีผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม (Proxy)
CreUserID int ผู้บันทึก
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Table Name : IndexProductionVA_Manual
CreDate datetime วันที่บันทึก
UpdUserID int ผู้แก้ไข
UpdDate datetime วันที่แก้ไข

 
CommodityWeightMaster 

ตารางเก็บข้อมูลนํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ 
 

ตารางที่ 4-9 หมวดหมู่ที่จัดเก็บข้อมูลนํ้าหนักของผลิตภัณฑ์ 
 

Table Name : CommodityWeightMaster
Field Name Data Type Description
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
WeightVA float นํ้าหนักมูลค่าเพ่ิม
WeightPV float นํ้าหนักมูลค่าผลผลติ
CreUserID int ผู้บันทึก
CreDate datetime วันเวลาที่บันทึก
UpdUserID int ผู้แก้ไข
UpdDate datetime วันเวลาที่แก้ไข

 
 

CommodityReportMaster 
ตารางเก็บคําอธิบายของ ISIC 2 หลัก จนถึง ISIC 9 หลัก ใช้สําหรับ Report  
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ตารางที่ 4-10 หมวดหมู่คําอธิบายของ ISIC 2 หลัก จนถึง ISIC 9 หลัก ใช้สําหรับ Report 
 

Table Name : CommodityReportMaster
Field Name Data Type Description
ISIC nvarchar ISIC 6 หลัก
CommodityCode nvarchar รหัสสินค้า
CommodityThaiName nvarchar รายช่ือสินค้าที่สํารวจ (ไทย)
CreUserID int ผู้บันทึก
CreDate datetime วันเวลาที่บันทึก
UpdUserID int ผู้แก้ไข
UpdDate datetime วันเวลาที่แก้ไข

 
 การกรอกข้อมูลลงในแบบ ร.ง.8 Column การผลิตตามรูปด้านล่างเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลแล้วข้อมลู

จะถูกนําไปเก็บที่ตาราง SurveyData Field Name ProductionQTY หลังจากน้ันข้อมูลจะถูกนํามาคํานวณ

ตามสูตรด้านล่างเพ่ือไปทําดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) ต่อไป 

 

It  =  
Wio x i = 1

n

i = 1

n

qit
qio

x 100

Wio
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รูปที่ 4-1 แสดงการใช้ข้อมูลการผลิตจากแบบสํารวจ ร.ง. 8  

4.2 การจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
 
 ดัชนี หมายถึง ตัวเลขที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเรื่องใดเรือ่งหน่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลเรื่องเดียวกันที่เป็นข้อมูลฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบข้อมูล ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ได้แก่  
ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคาสินค้า เป็นต้น 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)โดยศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทําดัชนี

อุตสาหกรรมขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลที่สะท้อนกิจกรรมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม และความเคลื่อนไหวของภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนสามารถนําไปประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมดําเนินการโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจจากผู้ประกอบการโรงงาน

อุตสาหกรรมจํานวน 2,121 โรงงาน ตามแบบ ร.ง. 8  (แบบแจ้งข้อมูลเป็นรายเดือนตามกฎกระทรวงว่าด้วย
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การแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการพ.ศ. 2544)  จัดแบ่งประเภทตามรหัส ISIC Rev. 3 จํานวน 21 
สาขา ครอบคลุม 53 กลุ่มอุตสาหกรรม 216 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมประมาณร้อยละ 75 ของ GDP ภาคการ

ผลิตอุตสาหกรรมและนําข้อมูลที่สํารวจมาประมวลผล โดยใช้สูตรของลาสแปร์ (Laspeyres) ใช้ปีฐาน  
ปี 2543 ถ่วงนํ้าหนัก (Fixed weight) ด้วยมูลค่าเพ่ิมปี 2543 ของสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และมูลค่าผลผลิต ตามรายงานการสํารวจสํามะโนอุตสาหกรรมรายปีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ประจําปี  พ.ศ. 2544 เพ่ือจัดทําข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม ได้แก่ 

1. ดัชนีผลผลิตอุสาหกรรม  (Production Index)เป็นตัวช้ีให้ เห็นถึงทิศทางการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมเป็นรายผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรม ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดหรือสาขาใดที่มี

ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มการขยายตัวหรือหดตัว 

2. ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) เป็นตัวช้ีทิศทางของระดับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศซ่ึงช่วยสะท้อนให้เห็นภาวการณ์จําหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนว่าภาวการณ์จําหน่ายสินค้า

น้ันในแต่ละเดือนภาวะตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือในช่วงขาลง 

  3. ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Inventory Index) เป็นตัวช้ีทิศทางระดับการ

เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการสํารองสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการ

ผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการสินค้ากับปริมาณ Supply ที่อยู่ในตลาด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดภาวะ

สินค้าล้นสต๊อกหรือขาดสต๊อก 

 4. ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) เป็นตัวช้ีให้เห็นทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้าซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการ

หมุนเวียนของสินค้า เช่น ถ้าสินค้าสําเร็จรูปคงคลังอยู่ในระดับสูงขณะที่การส่งสินค้าอยู่ในระดับตํ่าจะสะท้อน

ให้เห็นภาวะตลาดซบเซา หรือชะลอตัวลง ทําให้สินค้าค้างสต๊อกมาก 

5. ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labour Input Index) เป็นตัวช้ีให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานใน
แต่ละอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการวางนโยบายด้านแรงงานให้เหมาะสมกับภาวะตลาดแรงงาน 
 6. ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour Productivity Index) เป็นตัวช้ีให้เห็นทิศทาง
ของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันน้ันแรงงานภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้จํานวนมากข้ึน
หรือลดลง เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในประเทศ และช่วยให้มีข้อมูลประกอบการจัดทํานโยบายด้าน
แรงงาน การพัฒนาแรงงานและนโยบายอัตราค่าจ้างต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
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รวมทั้งได้จัดทําอัตราการใช้กําลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) ซึ่งช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มของระดับการ

ใช้กําลังการผลิตในอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือหน่ึงในการช่วยประเมินภาวะของอุตสาหกรรมน้ัน ในแต่ละ

ช่วงเวลาและใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์การถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยได้เผยแพร่ข้อมูลเป็น

รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ในรูปแบบเอกสารรายงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว และ Website  
ของ สศอ. (http://www.oie.go.th) เป็นประจําทุกเดือนต้ังแต่เดือนมกราคม 2543 จนถึงกันยายน 2558  

ในปี 2558 สศอ. ได้พัฒนาการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม  เพ่ือให้สะท้อนภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้
อย่างถูกต้อง แม่นยํา และทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมได้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยปรับเพ่ิมกลุ่มอุตสาหกรรมจากเดิม 53 กลุ่มอุตสาหกรรม 216 ผลิตภัณฑ์เป็น 56 
กลุ่มอุตสาหกรรม 226 ผลิตภัณฑ์จัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรมตามรหัส ISIC Rev.3 และนําข้อมูลที่สํารวจมา
ประมวลผลโดยใช้สูตรการคํานวณ ลาสแปร์(Laspeyres) ใช้ปีฐาน 2554 ถ่วงนํ้าหนัก (Fixed Weight)  
ด้วยมูลค่าเพ่ิม มูลค่าผลผลิต ตามรายงานการสํารวจสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ .ศ . 2555 : 
อุตสาหกรรมการผลิต ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยผลของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใหม่มีทิศทางสอดคล้อง
ไปในทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 86.1 โดยจัดทําดัชนี
อุตสาหกรรมออกบริการเผยแพร่ ได้แก่ 

1.   ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพ่ิม)   

2.   ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)   

3.   ดัชนีการส่งสินค้า    

4.   ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง  

5.   ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง 

รวมทั้งอัตราการใช้กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม เป็นประจําทุกเดือนต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ http://www.oie.go.th 

 



 
4‐12 

 

 

รูปที่ 4-2 แผนผังขั้นตอนการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) 
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ขั้นตอนการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) 

1. จัดทําแบบสอบถาม (แบบ ร.ง.8) พร้อมคู่มอืในการตอบและจัดส่งให้กับผู้ประกอบการตามบัญชี

รายช่ือโรงงาน 
- จัดทําแบบสอบถาม (ร.ง. 8) พร้อมคู่มือในการตอบ และจัดส่งให้ผู้ประกอบการตามบัญชีรายช่ือ

โรงงาน 4,000 ราย (บัญชี 1 มี 2,000 ราย บัญชี 2 มี 2,000 ราย) 
2. ติดตาม จัดเก็บ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูล 
- ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามบัญชีรายช่ือโรงงาน 4,000 ราย (บัญชี 1 มี 

2,000 ราย บัญชี 2 มี 2,000 ราย) 
- ติดตาม จัดเก็บแบบสอบถาม (แบบ ร.ง.8) ตามบัญชีรายช่ือโรงงาน 4,000 ราย  

(บัญชี 1 ม ี2,000 ราย บัญชี 2 ม ี2,000 ราย)  
- ตรวจสอบความผิดพลาดทางตัวเลข ความผดิปกติของข้อมูล ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 

ความสมเหตุสมผลและความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถามที่ได้รับ 
- บันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามท่ีได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการตามบัญชีรายช่ือโรงงานแนบ 4,000 

ราย (บัญชี 1 มี 2,000 ราย บัญชี 2 มี 2,000 ราย) และตรวจสอบความถูกต้อง 
3. จัดทําดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน และวิเคราะห์ประมวลผล 
- จัดทําดัชนีอุตสาหกรรม 5 ดัชนี และ Cap U 

. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถว่งนํ้าหนักมูลค่าเพ่ิม) 

. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถว่งนํ้าหนักมูลค่าผลผลิต) 

. ดัชนีการส่งสินค้า 

. ดัชนีสินค้าสาํเร็จรูปคงคลัง 

. ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสําเร็จรปูคงคลัง 

. อัตราการใช้กําลังการผลิต (Capacity Utilization) 
- การคํานวณดัชนีอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คํานวณดัชนีอุตสาหกรรม โดยใช้ 

LASPEYRES FORMULA 
- วิธีการคํานวณดัชนี 

. การคํานวณดัชนีรายสินค้า  
สูตร คํานวณโดยใช้  Fixed  Weight  ณ  เดือนฐาน 
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     IL :  ดัชนี Laspeyres      q  :  ปริมาณ 
     0  :  เดือนฐาน                              t  :  เดือนทีเ่ปรียบเทียบ  
      i  :  ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมา (i = 1, 2, 3, …, n) 

. การคํานวณดัชนีรวม 
สูตร  Laspeyres  คํานวณโดยใช้  Fixed  Weight  ณ  เดือนฐาน 

 
 
     It  :  ดัชนี                  q  :  ปริมาณ 
    wio :  นํ้าหนัก         0  :  เดือนฐาน 
      t  :  เดือนที่เปรียบเทียบ                   i  :  ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมา (i = 1, 2, 3, , n) 

- ปัจจัยหลักทีส่าํคัญของการจัดทําดัชนี 
. สินค้าที่เลือกมาคํานวณ 

 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มมีูลค่าการส่งออกสูง 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มมีูลค่าการผลิตมาก 
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

. ปีฐาน 
   ปีที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติ  
   ปีที่มขี้อมูลสาํมะโน/สํารวจ 

. ค่าถ่วงนํ้าหนัก 

IL =
q it
q io

x 100

It  =  
Wio x i = 1

n

i = 1

n

qit
qio

x 100

Wio
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 คํานวณค่าถ่วงนํ้าหนักด้วยข้อมูล สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมและมูลค่าผลผลิตของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากการสํารวจอุตสาหกรรมรายปี 2554 ของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ 


