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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) มีหน้ำที่ในกำรส ำรวจ ติดตำม และวิเครำะห์ภำวะ

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมและกำรแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิเครำะห์ วิจัย คำดกำรณ์แนวโน้ม 

และเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ในกำรวิเครำะห์วิจัยจ ำเป็นต้องมีข้อมูลอุตสำหกรรมด้ำนต่ำงๆ 

เป็นพื้นฐำน ซึ่งในส่วนของ สศอ. นั้น นอกจำกเรื่องของกำรจัดท ำนโยบำยและแผนกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมแล้ว สศอ. ได้มีกำรจัดท ำดัชนีอุตสำหกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและชี้วัด

ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์ภำพรวมของเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

และกำรค้ำได้ดียิ่งขึ้น สศอ. จึงมีควำมคิดจัดท ำดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (Purchasing Managers Index: 

PMI) ซึ่งจะเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ มีกำรใช้ งำนกันอย่ำแพร่หลำยมำกกว่ำ 30 ประเทศทั่วโลก อำทิ 

สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น จีน สหรำชอำณำจักร สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย เป็นต้น ซึ่งประเทศต่ำงๆ ได้มี

กำรจัดท ำและเผยแพร่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดทำงเศรษฐกิจมำแล้วหลำยปี ในขณะที่ประเทศไทยยัง

มิได้มีกำรจัดท ำ PMI โดยควำมส ำคัญในกำรจัดท ำและมี PMI นั้น จะถูกใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำร

ติดตำมและวิเครำะห์ควำมเคลื่อนไหวของภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม โดยดัชนีตัวนี้เป็นดัชนีที่สำมำรถ

บอกทิศทำงและควำมเป็นไปของเศรษฐกิจได้เป็นอย่ำงดี และมีจุดเด่นในเรื่องของควำมถี่ในกำรจัดท ำ

และควำมรวดเร็วในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่มำกกว่ำเครื่องมือชี้วัดตัวอื่นๆ นอกจำกนี้ ยังมีควำมแม่นย ำและ

สำมำรถบ่งชี้ถึงแนวโน้มสภำวะเศรษฐกิจล่วงหน้ำได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงยังสำมำรถน ำค่ำดัชนีผลผลิต

อุตสำหกรรมที่ สศอ. จัดท ำไว้มำต่อยอดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ PMI ได้  

 ทั้งนี้ ผลจำกกำรมีดัชนี PMI จะท ำให้ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) กระทรวง

อุตสำหกรรมและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน สำมำรถน ำดัชนีตัวนี้ ไปใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับ

วิเครำะห์เพื่อวำงแผนและพัฒนำอุตสำหกรรมของภำครัฐและเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และ

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นคู่มือในกำรจัดท ำดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (Purchasing Managers Index : PMI)  
2. เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรน ำข้อมูลดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (Purchasing Managers 

Index : PMI) ไปใช้ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ทิศทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และกำรค้ำได้ดียิ่งขึ้น 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และผู้สนใจท่ัวไป 
 

1.4 ค าจ ากัดความ 

  ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ (Purchasing Managers Index : PMI) เป็นดัชนีท่ีแสดงทิศทำงของ 
ตัวแปรที่ศึกษำว่ำ ดีขึ้น คงที่ หรือแย่ลง ของ 5 ตัวแปร ได้แก่ ค ำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ผลผลิต 
(Output) กำรจ้ำงงำน (Employment) เวลำขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) และสินค้ำคงคลัง
วัตถุดิบ (Stock of ltems Purchased) โดยสูตรกำรค ำนวณ ดังนี้ 

 
Index = (P1*1) + (P2*0.5) + (P3*0) 
 

โดยท่ี  P1 คือ ร้อยละของค ำตอบที่ตอบว่ำดีขึ้น 
P2 คือ ร้อยละของค ำตอบที่ตอบว่ำคงที่ 
P3 คือ ร้อยละของค ำตอบที่ตอบว่ำแย่ลง 

  

 หลังจำกนั้น ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรจะถูกค ำนวณด้วยดัชนีควำมกระจำย (Diffusion Index) 

ต้องน ำมำผ่ำนกำรถ่วงน้ ำหนักตำมแนวคิดของ Theodore Torda นักเศรษฐศำสตร์อำวุโส กระทรวง

พำณิชย์ของสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นผู้เสนอกำรถ่วงน้ ำหนัก PMI ด้วยวิธีนี้ขึ้นมำในปี พ.ศ.2525 และกำร

ถ่วงน้ ำหนักตัวแปรวิธีนี้ยังคงใช้มำจนถึงปัจจุบัน รวมถึงทุกประเทศที่มีกำรจัดท ำ PMI ภำคอุตสำหกรรม 

ก็ยังใช้น้ ำหนักตำมตัวแปรตำมวิธีนี้ในทุกประเทศอีกด้วย ซึ่งน้ ำหนักแต่ละตัวแปรมีดังนี ้

- ค ำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ให้น้ ำหนัก 0.30 
- ผลผลิต (Output) ให้น้ ำหนัก 0.25 
- กำรจ้ำงงำน (Employment) ให้น้ ำหนัก 0.20 
- เวลำขนส่งของวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) ให้น้ ำหนัก 0.15 
- สินค้ำคงคลังวัตถุดิบ (Stock of ltems Purchased) ให้น้ ำหนัก 0.10 

 

ดัชนีจะมีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 100 และต่ ำสุด เท่ำกับ 0 กำรอ่ำนค่ำดัชนี ใช้ค่ำ 50 เป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
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- ถ้ำดัชนีมีค่ำมำกกว่ำ 50 แสดงว่ำ ตัวแปรที่ศึกษำมีสภำวะดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ำ 

- ถ้ำดัชนีมีค่ำเท่ำกับ 50 แสดงว่ำ ตัวแปรที่ศึกษำมีสภำวะคงที่เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ำ 

- ถ้ำดัชนีอยู่น้อยกว่ำ 50 แสดงว่ำ ตัวแปรที่ศึกษำมีสภำวะแย่ลงเม่ือเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ำ 
 

1.5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีคู่มือในกำรจัดท ำดัชนี Purchasing Managers Index ที่สำมำรถบอกทิศทำงและควำม
เป็นไปของเศรษฐกิจได้ดีขึ้น และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่
เจ้ำหน้ำที่ นักวิชำกำร และผู้สนใจท่ัวไป ซึ่งจะท ำให้กำรวำงแผนและกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของภำครัฐ
และเอกชนสำมำรถท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทที่ 2 
ทบทวนการจัดท าดัชน ีPurchasing Managers Index (PMI) 

 
ในส่วนน้ีเป็นการทบทวนการจัดท า PMI ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดท า 

PMI ของไทย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 การทบทวนการค านวณ  และการแปลความหมายของตัวแปรองค์ประกอบ 
 

2.1 การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 

บริษัท Markit Economics เป็นบริษัทที่จัดท าข้อมูลที่ครอบคลุมการส ารวจด้านธุรกิจมากที่สุดใน
โลก และเป็นหน่วยงานท่ีจัดท าและเผยแพร่ข้อมูล PMI ในหลายประเทศทั่วโลก ในแต่ละเดือน Markit ท า
การรวบรวมข้อมูลมากกว่า 20,000 บริษัท ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ข้อมูลที่ได้รับกลับมาจะถูก
รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเตรียมเพื่อจัดท า PMI 4 ดัชนี ดังนี้  

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม  
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ   
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง   
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการค้าปลีก  

 

ตารางที่ 2-1 การจัดท า PMI ของบริษัท Markit Economics 
 PMI

ภาคอุตสาหกรรม 
PMI  

ภาคบริการ 
PMI  

ภาคก่อสร้าง 
PMI  

ภาคการค้าปลีก 
โลก   - - 
สหภาพยุโรป   -  
ออสเตรีย  - - - 
บราซิล   - - 
แคนาดา  - - - 
จีน   - - 
สาธารณรัฐเช็ก  - - - 
อียิปต ์     
ฝรั่งเศส     
เยอรมัน     
กรีซ  - - - 
ฮ่องกง     
อินเดีย   - - 
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 PMI
ภาคอุตสาหกรรม 

PMI  
ภาคบริการ 

PMI  
ภาคก่อสร้าง 

PMI  
ภาคการค้าปลีก 

อินโดนีเซีย  - - - 
ไอร์แลนด ์    - 
อิตาล ี     
ญี่ปุ่น   - - 
เม็กซิโก  - - - 
เนเธอร์แลนด ์  - - - 
โปแลนด ์  - - - 
รัสเซีย   - - 
ซาอุดอีาระเบีย     
สเปน   - - 
เกาหลีใต้  - - - 
ไต้หวัน  - - - 
ตุรก ี  - - - 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์     
สหราชอาณาจักร    - 
สหรัฐอเมริกา  - - - 
เวียดนาม  - - - 

ที่มา: Markit Economics 

PMITM Accurate, timely economic data (2013), กล่าวถึงความถูกต้องและความรวดเร็วของ
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่สะท้อนมาจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index (PMI)) ซึ่ง
เป็นดัชนีทางเศรษฐกิจรายเดือน โดย Markit Economics เป็นผู้จัดท าขึ้น ที่นับว่าเป็นตัวชี้วัดแนวโน้ม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ดีมากตัวหนึ่ง เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ขณะเดียวกันสามารถใช้ในการวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาครัฐ
และเอกชน ที่สะท้อนให้เห็นภาพภาคการผลิตของประเทศต่างๆ ทั้งนี้จุดเด่นของ PMI คือ สามารถมอง
แนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ล่วงหน้า เนื่องจากถูกนับเป็น leading Indicator ที่ส าคัญตัวหนึ่ง  

จุดเด่นของ PMI เนื่องจาก PMI มีจุดเด่นในเรื่องของความถี่ในการจัดท าและความรวดเร็วในการ
เผยแพร่ข้อมูล โดยข้อมูลของดัชนีได้มาจากผลการส ารวจซึ่งท าเป็นประจ าทุกเดือน จัดท าถี่กว่าข้อมูล 
GDP ซึ่งเป็นรายไตรมาส และมีการเผยแพร่ที่รวดเร็ว ความโดดเด่นในเรื่องของทั้งความถี่และความ
รวดเร็ว ท าให้สามารถสะท้อนความเป็นไปทางเศรษฐกิจได้ทันท่วงที นักลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะ
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง PMI ไม่มี
วัตถุประสงค์ที่จะการแก้ไขข้อมูลหลังจากเผยแพร่ข้อมูลไปแล้ว ท าให้ผู้ใช้มีความเชื่อม่ันในตัวข้อมูลได้
เป็นอย่างมาก  
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2.2 การทบทวนการค านวณ และการแปลความหมายของตัวแปรองค์ประกอบ 

 การอธิบายถึงการค านวณ และการแปลความหมายของตัวแปรองค์ประกอบทั้ง 5 ตัวแปร ที่
น ามาค านวณดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของหน่วยงานส าคัญต่างๆ ที่มีการจัดท า PMI โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 
 2.2.1 ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders Index) 

 การแปลความหมายของดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อจะแปลความหมายแบบตรงตัว ดังนี้ 

 1) การต้ังค าถามของดัชนีค าสั่งซื้อใหม่  

การตั้งค าถามดัชนีค าสั่งซื้อใหม่เป็นการถามค าถามในทิศทางเดียวกันกับข้อค าถามอื่นๆ 
คือ ค าสั่งซื้อใหม่ เพิ่มขึ้น เท่าเดิม และลดลง เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ดังนี ้

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “เพิ่มขึ้น” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจนั้น มีค าสั่ง
ซื้อใหม่มากขึ้น มีความหมายไปในทางบวก ( + )  

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ลดลง” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจนั้น มีค าสั่งซื้อ
ใหม่ลดลง มีความหมายไปในทางลบ ( - ) 

 2) การแปลความหมายของดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ 

 การแปลความหมายดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ของทุกหน่วยงานที่มีการจัดท า PMI ทั่วโลก จะมี
ลักษณะแบบทางตรงเหมือนกัน ดังนี ้

- ถ้าค่าดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders) มากกว่า 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
ค าสั่งซื้อใหม่เข้ามามากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- ถ้าค่าดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders) เท่ากับ 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
ค าสั่งซื้อใหม่เข้ามาเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- ถ้าค่าดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders) น้อยกว่า 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
ค าสั่งซื้อใหม่เข้ามาลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

 

 2.2.2 ดัชนีผลผลิต (Output Index) 

 การแปลความหมายของดัชนีผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ที่มีการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อจะแปลความหมายแบบตรงตัว ดังนี ้
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 1) การต้ังค าถามของดัชนีผลผลิต 

การตั้งค าถามดัชนีผลผลิตเป็นการถามค าถามในทิศทางเดียวกันกับข้อค าถามอื่นๆ คือ 
ผลผลิต เพิ่มขึ้น เท่าเดิม และลดลง เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ดังนี ้

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “เพิ่มขึ้น” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจนั้น มี
ผลผลิตมากขึ้น มีความหมายไปในทางบวก ( + )  

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ลดลง” แสดงว่าในเดือนท่ีท าการส ารวจนั้น มีผลผลิต
ลดลง มีความหมายไปในทางลบ ( - ) 

 2) การแปลความหมายของดัชนีผลผลิต 

 การแปลความหมายดัชนีผลผลิตของทุกหน่วยงานที่มีการจัดท า PMI ทั่วโลก จะมีลักษณะ
การแปลความหมายแบบทางตรงเหมือนกันท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

- ถ้าค่าดัชนีผลผลิต (Output Index) มากกว่า 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
ผลผลิตมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- ถ้าค่าดัชนีผลผลิต (Output Index) เท่ากับ 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมีการ
ผลผลิตเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- ถ้าค่าดัชนีผลผลิต (Output Index) น้อยกว่า 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
ผลผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

 
 2.2.3 ดัชนีการจ้างงาน (Employment Index) 

 การแปลความหมายของดัชนีการจ้างงานของหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ที่มีการจัดท าดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อจะแปลความหมายแบบตรงตัว ดังนี ้

 1) การต้ังค าถามของดัชนีการจ้างงาน 

โดยการตั้งค าถามดัชนีการจ้างงานเป็นการถามค าถามในทิศทางเดียวกันกับข้อค าถามอื่นๆ 
คือ การจ้างงาน เพิ่มขึ้น เท่าเดิม และลดลง เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ดังนี ้

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “เพิ่มขึ้น” แสดงว่าในเดือนท่ีท าการส ารวจนั้น มีการจ้าง
งาน มากขึ้น มีความหมายไปในทางบวก ( + )  

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ลดลง” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจนั้น มีการ         
จ้างงาน ลดลง มีความหมายไปในทางลบ ( - ) 
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 2) การแปลความหมายของดัชนีการจ้างงาน 

 การแปลความหมายดัชนีการจ้างงานของทุกหน่วยงานที่มีการจัดท า PMI ทั่วโลก จะมี
ลักษณะการแปลความหมายแบบทางตรงเหมือนกันท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

- ถ้าค่าดัชนีการจ้างงาน (Employment) มากกว่า 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
การจ้างงานมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- ถ้าค่าดัชนีการจ้างงาน (Employment) เท่ากับ 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
การจ้างงานเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- ถ้าค่าดัชนีการจ้างงาน (Employment) น้อยกว่า 50.0 แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจมี
การจ้างงานลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

2.2.4 ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ (Stock of Items Purchased Index) 

 จากการศึกษาตัวอย่างของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดท า PMI ในส่วนของการตั้งค าถาม และ
การแปลความหมายของดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ พบว่าจะมีการตั้งค าถาม และแปลความหมายค่าดัชนี
สินค้าคงคลังวัตถุดิบในรูปแบบเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 1) การต้ังค าถามของดัชนสีินค้าคงคลังวัตถุดิบ 

โดยการตั้ งค าถามของดัชนี สินค้ าคงคลังวัตถุดิบของทุกหน่วยงานที่ จัดท า PMI  
ทั่วโลก จะเป็นการถามค าถามในทิศทางเดียวกันกับข้อค าถามอื่นๆ คือ สินค้าคงคลังวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น 
เท่าเดิม และลดลง เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ดังนี้ 

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “เพิ่มขึ้น” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจนั้น มีสินค้า
คงคลังวัตถุดิบมากขึ้น มีความหมายไปในทางบวก ( + )  

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ลดลง” แสดงว่าในเดือนท่ีท าการส ารวจนั้น มีสินค้า คง
คลังวัตถุดิบลดลง มีความหมายไปในทางลบ ( - ) 

 2) การแปลความหมายของดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ 

 การแปลความหมายดัชนีดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ ของทุกหน่วยงานท่ีมีการจัดท า PMI ทั่ว
โลก จะมีลักษณะการแปลความหมายแบบทางตรงเหมือนกันท้ังหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ถ้าค่าดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ (Stock of Items Purchased) มากกว่า 50.0 แสดงว่าใน
เดือนท่ีท าการส ารวจมีสินค้าคงคลังวัตถุดิบมากขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

- ถ้าค่าดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ (Stock of Items Purchased) เท่ากับ 50.0 แสดงว่าใน
เดือนท่ีท าการส ารวจมีสินค้าคงคลังวัตถุดิบเท่าเดิมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
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- ถ้าค่าดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ (Stock of Items Purchased) น้อยกว่า 50.0 แสดงว่าใน
เดือนท่ีท าการส ารวจมีสินค้าคงคลังวัตถุดิบลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

 

 2.2.5 ดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Time Index) 

 การแปลความหมายของตัวแปรดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดท า 

PMI นั้น โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ การแปลความหมายแบบทางตรงและแบบทางตรงกันข้าม โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้

รูปแบบที่ 1 การแปลความหมายดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบแบบทางตรง 

 จากการศึกษาตัวอย่างของการจัดท า PMI ของหน่วยงานต่างๆ พบว่าหน่วยงานที่แปล
ความหมายตัวแปรดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบแบบตรงมีเพียงหน่วยงานเดียว คือ Institute for Supply 
Management (ISM) ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของโลกที่จัดท า PMI โดยมีการแปลความหมาย ดังนี้  

1) การต้ังค าถามดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบแบบทางตรง                                                                             
การตั้งค าถามดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ เป็นการถามค าถามในทิศทางเดียวกับข้อค าถามอื่นๆ 

คือ เวลาขนส่งของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น (ช้าลง) เท่าเดิม และลดลง (เร็วขึ้น) เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ดังนี ้
- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “เพิ่มขึ้น” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจนั้นใช้เวลา

ขนส่งมากขึ้นหรือส่งได้ช้าลง (มีค าสั่งซื้อวัตถุดิบมากขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการขนส่ง
มาก) มีความหมายไปในทางบวก ( + )  

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ลดลง” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจนั้นใช้เวลา
ขนส่งน้อยลงหรือส่งได้เร็วขึ้น (มีค าสั่งซื้อวัตถุดิบน้อยลง ท าให้ใช้เวลาในการขนส่ง
น้อย) มีความหมายไปในทางลบ ( - ) 

2) การแปลความหมายดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบแบบทางตรง 
การแปลความหมายดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบของ Institute for Supply Management (ISM) 

จะมีลักษณะแบบทางตรง ดังนี ้

- ถ้าค่าดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) มากกว่า 50.0 แสดงว่าใน
เดือนที่ท าการส ารวจใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้น หรือส่งสินค้าได้ช้าลง (Slower 
Delivery) 

- ถ้าค่าดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) เท่ากับ 50.0 แสดงว่าใน
เดือนท่ีท าการส ารวจใช้เวลาในการขนส่งเท่าเดิม 

- ถ้าค่าดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) น้อยกว่า 50.0 แสดงว่าใน
เดือนที่ท าการส ารวจใช้เวลาในการขนส่งน้อยลง หรือส่งสินค้าได้เร็วขึ้น (Faster 
Delivery) 
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รูปแบบที่ 2 การแปลความหมายดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบแบบตรงข้าม 

 จากการศึกษารายงานการจัดท า PMI ประเทศต่างๆ พบว่าหน่วยงานที่จัดท าร่วมกับ Markit 
Economics รวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นๆ ของแต่ละประเทศที่เป็นผู้จัดท าเอง เช่น The Fung Business 
Intelligence Centre ของจีน จะแปลความหมายในรูปตรงข้าม 

1) การต้ังค าถามดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบแบบตรงข้าม                                                                        

การตั้งค าถามดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ เป็นการถามค าถามในทิศทางสวนทางกับข้อค าถาม
อื่นๆ คือ เวลาขนส่งวัตถุดิบเร็วขึ้น (ใช้เวลาลดลง) เท่าเดิม และช้าลง (ใช้เวลาเพิ่มขึ้น) เม่ือเทียบกับ
เดือนท่ีผ่านมา ดังนี ้

- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “เร็วขึ้น หรือ ลดลง” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจ
นั้นใช้เวลาขนส่งลดลงหรือส่งได้เร็วขึ้น (มีค าสั่งซื้อวัตถุดิบน้อยลง ท าให้ใช้เวลาในการ
ขนส่งน้อย) มีความหมายไปในทางลบ ( - )  

 
- หากผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ช้าลง หรือ เพิ่มขึ้น” แสดงว่าในเดือนที่ท าการส ารวจ

นั้นใช้เวลาขนส่งเพิ่มขึ้นหรือส่งได้ช้าลง (มีค าสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการ
ขนส่งมาก) มีความหมายไปในทางบวก ( + ) 

2) การแปลความหมายดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบแบบตรงข้าม 
การแปลความหมายดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) ของหน่วยงานที่

จัดท าร่วมกับ Markit Economics จะมีการอธิบายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงเวลาขนส่งวัตถุดิบของ
ผู้ผลิตที่เหมือนกัน โดยมีการอธิบายค่า ดังนี้ 

- ถ้าค่าดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) มากกว่า 50.0 แสดงว่าใน
เดือนที่ท าการส ารวจใช้เวลาในการขนส่งน้อยลง หรือส่งสินค้าได้เร็วขึ้น (Faster 
Delivery) 

- ถ้าค่าดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) เท่ากับ 50.0 แสดงว่าใน
เดือนท่ีท าการส ารวจใช้เวลาในการขนส่งเท่าเดิม 

- ถ้าค่าดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) น้อยกว่า 50.0 แสดงว่าใน
เดือนที่ท าการส ารวจใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้น หรือส่งสินค้าได้ช้าลง (Slower 
Delivery) 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

ตัวอย่างการค านวณ Purchasing Managers Index (PMI) ของแต่ละ ISIC รหัส 2 

หลักเม่ือแปลความดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) แบบทางตรง โดยการน า

ตัวแปรท้ัง 5 ตัวแปรท่ีค านวณด้วยดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) มารวมกัน โดยให้น้ าหนักแต่ละตัว

แปรตามแนวคิดของ Theodore Torda โดยการก าหนดน้ าหนักดังนี ้

- ค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ให้น้ าหนัก 0.30 
- ผลผลิต (Output) ให้น้ าหนัก 0.25 
- การจ้างงาน (Employment) ให้น้ าหนัก 0.20 
- เวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) ให้น้ าหนัก 0.15 
- สินค้าคงคลังวัตถุดิบ (Stock of ltems Purchased) ให้น้ าหนัก 0.10 

 
และสูตรการค านวณดังนี ้

 

 
 

โดยท่ี  PMIi คือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Managers Index (PMI) ของ ISIC ที่ i 
i      คอื ISIC ที่ i; i = 15,16,17,…36 

 
ตัวอย่าง เช่น การค านวณดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Managers Index (PMI) 

ของ ISIC 15 (การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม) ในเดือนมิถุนายน 2559 แบบวิธีทางตรง มี
วิธีการค านวณดังนี้ (ภาพที่ 2.22) 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 
ISIC 
รหัส              

2 หลัก 

 สัดส่วนน้ าหนัก
ดัชนีผลผลิตภาค 
อุตสาหกรรม 

(MPI) 

 ดัชนีการ
กระจาย
ของค า

สั่งซื้อใหม ่

ดัชนี
การ

กระจาย
ของ 

ผลผลิต 

ดัชนีการ 
กระจาย 
ของ 

การจ้าง
งาน 

ดัชนีการ
กระจาย
ของเวลา
ขนส่ง
วัตถุดิบ 

ดัชนีการ
กระจายของ
สินค้าคง

คลังวัตถุดิบ 

 PMI ของ
แต่ละ ISIC 
รหัส 2 หลัก 

   
   

15  15.51  66.2 63.8 50.0 50.0 53.8  58.7 
16  1.31  0.0 0.0 50.0 50.0 0.0  17.5 
17  7.26  45.8 50.0 50.0 50.0 50.0  48.8 
18  7.13  68.8 68.8 50.0 68.8 68.8  65.0 
19  4.20  50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  50.0 
20  0.12  33.3 33.3 50.0 50.0 33.3  39.2 
21  2.21  80.0 80.0 50.0 50.0 80.0  69.5 
23  10.42  83.3 83.3 50.0 58.3 83.3  72.9 
24  4.40  70.0 70.0 50.0 54.0 70.0  63.6 
25  4.01  59.5 59.5 50.0 54.8 59.5  56.9 
26  4.76  31.8 31.8 50.0 40.9 31.8  36.8 
27  1.25  50.0 50.0 58.3 66.7 66.7  55.8 
28  0.60  50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  50.0 
29  3.75  34.4 34.4 50.0 37.5 31.3  37.7 
30  7.20  66.7 66.7 50.0 50.0 83.3  62.5 
31  0.82  55.6 55.6 50.0 44.4 55.6  52.8 
32  10.70  60.0 60.0 50.0 50.0 60.0  56.5 
33  0.71  50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  50.0 
34  5.40  53.1 53.1 50.0 50.0 53.1  52.0 
35  0.73  50.0 50.0 50.0 50.0 33.3  48.3 
36  7.51  46.7 43.3 50.0 40.0 46.7  45.5 

 
 100.00         

 
 

ภาพที่ 2-1 ตัวอย่างการค านวณ Purchasing Managers Index (PMI)  
ของแต่ละ ISIC รหัส 2 หลัก ในเดือนมิถุนายน 2559 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 ตัวอย่างการรายงานผล Nikkei India Manufacturing PMI ฉบับสมบูรณ์ 

 - หน้าที่ 1 ถึง 2 ในส่วนของเนื้อหาในรายงานภายใต้การจัดท าโดย Nikkei ร่วมกับ IHS 
Markit ยังคงมีรูปแบบเดียวกันกับรายงานผล PMI ที่ IHS Markit จัดท าเพียงหน่วยงานเดียว โดยใน
เนื้อหาของรายงานจะเป็นการอธิบายถึงภาพรวมของผลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม ณ 
เดือนนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย วันและเวลาในการเผยแพร่ ชื่อของรายงาน ประเด็นหลัก ค่าดัชนี PMI และ
ดัชนีที่เป็นตัวแปรหลักของเดือนนั้นๆ การอธิบายภาพรวมที่ส่งผลต่อค่าดัชนี การให้ความเห็นของ
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจที่มีต่อผล PMI ณ เดือนน้ันๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ที่มา: News Release Nikkei India Manufacturing PMI (September 2016),(P.1,P.2), Markit Economic. 

 

ภาพที่ 2-2 ตัวอย่างเอกสารรายงานผล Manufacturing PMI ของอินเดีย 
ที่จัดท าโดย Nikkei ร่วมกับ IHS Markit หน้าที่ 1-2 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 - หน้าที่ 3 ในส่วนของหน้าที่สามในรายงานผลที่ Nikkei จัดท าร่วมกับ IHS Markit จะมี
รายละเอียดของหน่วยงาน Nikkei เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผล PMI โดยในส่วนน้ีเนื้อความหลักๆ 
จะเป็นการอธิบายถึงรายละเอียดของหน่วยงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ Nikkei จัดท าขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: News Release Nikkei India Manufacturing PMI (September 2016),(P.3 of 4), Markit Economic. 

 

ภาพที่ 2-3 ตัวอย่างเอกสารรายงานผล Manufacturing PMI  
ของอินเดียท่ีจัดท าโดย Nikkei ร่วมกับ IHS Markit หน้าที่ 3 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 - หน้าที่ 4 ในส่วนนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายของรายงานผล PMI ที่จัดท าโดย Nikkei ร่วมกับ  
IHS Markit ซึ่งจะประกอบด้วย รายละเอียดของผู้จัดท า รายละเอียดของ IHS Markit รายละเอียดการ
จัดท า PMI เบื้องต้น วิธีการอ่านค่าดัชนี ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: News Release Nikkei India Manufacturing PMI (September 2016),(P.4 of 4), Markit Economic. 

 
ภาพที่ 2-4 ตัวอย่างเอกสารรายงานผล Manufacturing PMI  
ของอินเดียท่ีจัดท าโดย Nikkei ร่วมกับ IHS Markit หน้าที่ 4 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 

บทที่ 3 

การสุ่มตัวอย่างและวิธีการสังเคราะห์ 

การจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) จะด าเนินแนวทาง ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-1 แนวทางการจัดท า Purchasing Managers Index 

 

 การจัดท ารายงานดัชนี ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers 
Index: PMI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล PMI ในรูปแบบของบท
วิเคราะห์ท่ีสั้น กระชับ และง่ายต่อการท าความเข้าใจ โดยรูปแบบ
รายงาน PMI ของไทยได้น าข้อดีของรายงานจากประเทศต่างๆ มา
ประยุกต์ เพื่อให้รายงานของไทยมีรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย เป็นสากล และ
สวยงาม 

ก าหนดขนาดตัวอย่างท่ี 250 ตัวอย่าง โดยพิจารณาขนาดตัวอย่างของ 
แต่ละอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี พ.ศ. 2554  
 

แนวทางการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 
 

1. การก าหนดกรอบประชากร 
 

2. การสุ่มตัวอย่าง 
 

3. ขนาดตัวอย่าง 
 

4. การส ารวจภาคสนาม 
 

5. การรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 
 

7. การจัดท ารายงาน 
 

บริษัท/โรงงานผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

6. วิธีการค านวณ PMI 
 

ระยะเวลาในการส ารวจข้อมูล การเปลีย่นแปลงของกลุม่ตัวอยา่ง 

 (Multi-Stage Random Sampling) 

Stratify random
 sam

pling  
Unequal Probability Sam

pling 
                   PPS  
 

ขั้นตอนที่ 1  
การสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น   
 

- แ บ่ ง ป ร ะช าก รอ อ ก เป็ น ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรม ตามรหัส  ISIC ท่ี  2 
หลัก ตั้งแต่ 15-36  
- แบ่งแต่ละอุตสาหกรรมออกเป็น
กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ตามรหัส ISIC 
ท่ี 4 หลัก  
 

ขั้นตอนที่ 2  
การสุ่มตัวอย่าง
แ บ บ ใช้ ค ว า ม
น่ า จ ะ เป็ น ไ ม่
เท่ากัน  
 

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดความ
น่าจะเป็นให้ เป็นสัดส่วนกับขนาด 
(PPS) โดยพิจารณาจากขนาด (Size) 
จากการจ้างงาน  
 

  
การ

ค านวณ 
แต่ละ 
ตัวแปร 

 

 

การให้
น้ าหนัก 
แต่ละ 
ตัวแปร 

 
 
 

PMI 

ดัชนีการกระจาย ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงทิศทางของตัว
แปรวา่ดีข้ึน คงท่ี หรือแย่ลง 

Index = (P1*1)+ (P2*0.5)+ (P3*0) 
โดยท่ี    
  P1 คือ ร้อยละของค าตอบที่ตอบว่าดีขึ้น  
  P2 คือ ร้อยละของค าตอบที่ตอบว่าคงท่ี  
  P3 คือ ร้อยละของค าตอบที่ตอบว่าแย่ลง  
 
- ค าสัง่ซื้อใหม่ให้น้ าหนัก 0.30  
- ผลผลิตให้น้ าหนัก 0.25  
- การจ้างงานให้น้ าหนัก 0.20  
- เวลาขนส่งของผู้ผลิตให้น้ าหนัก 0.15  
- สินค้าคงคลงัของสินค้าให้น้ าหนัก 0.10  
 
ดัชนีจะมคี่าสูงสดุเท่ากบั 100 และต่ าสุดเท่ากับ 0 การ

อ่านค่าดัชนี ใช้ค่า 50 เป็นเกณฑ์ ดังนี ้
  - ถ้าดัชนี >50 แสดงว่า มสีภาวะดีข้ึน (MoM)  
  - ถ้าดัชนี =50 แสดงว่า มสีภาวะคงท่ี (MoM)  
  - ถ้าดัชน ี<50 แสดงว่า มสีภาวะแยล่ง (MoM)  

 

 การอบรมทีมงานส ารวจ
ภาคสนาม 

 วิธีการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
 

การควบคมุคณุภาพ 
 

ระยะเวลาในการส ารวจ
ภาคสนาม 

 จ านวนตัวอย่างท่ีรวบรวมข้อมูล 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

3.1 การก าหนดกรอบประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ในการ
ส ารวจแบบแจ้งข้อมูลรายเดือนของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

3.2 การสุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างที่จะน ามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ีจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้น (Multi-Stage Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยมีแนวทางดังน้ี   
 

ขั้นตอนที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratify random sampling) โดยแบ่ ง
ประชากรออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม (Strata)  

- แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ตามรหัส ISIC ที่ 2 หลัก ตั้งแต่ 15-36  
- แบ่งแต่ละอุตสาหกรรมออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ตามรหัส ISIC ที่ 4 หลัก  
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวย่างในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้

ความน่าจะเป็นไม่เท่ากัน (Unequal Probability Sampling) ในส่วนของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนด
ความน่าจะเป็นให้เป็นสัดส่วนกับขนาด (Sampling with Probability Proportional to Size: PPS) โดย
พิจารณาจากขนาด (Size) ซึ่งหมายถึงค่าของตัวแปรช่วย (Auxiliary Variable) ที่มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรที่ต้องการศึกษา หรือกล่าวได้ว่าการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้จะให้ความส าคัญกับตัวอย่างที่มีความส าคัญ
กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ศึกษามากกว่าก่อน โดยพิจารณาจากจ านวนของการจ้างงาน เช่น ในอุตสาหกรรม 
A โรงงานที่มีการจ้างงานสูงสุด ย่อมมีความสามารถในการก าหนดทิศทางของอุตสาหกรรม A มากสุด
เช่นกัน 

 

3.3 ขนาดตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ที่ 250 ตัวอย่างต่อเดือน โดยพิจารณา
ขนาดตัวอย่างของแต่ละอุตสาหกรรมจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP)1 ปี พ.ศ. 2554 เนื่องจาก สศอ. ได้ปรับปีฐานของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็นปี พ.ศ. 2554 รวม
กับขนาดน้ าหนักในการจัดท าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index: MPI) ของ 
สศอ. โดยก าหนดกรอบขนาดตัวอย่างแต่ละอุตสาหกรรมเบื้องต้น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 การก าหนดขนาดการสุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมรายสาขาที่ 2 หลัก จาก GDP ปี 2554 และก าหนดขนาดอุตสาหกรรมรายสาขาที่ 4 หลัก 

จากน้ าหนัก MPI ปี พ.ศ. 2554 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

ตารางที่ 3-1 กรอบการก าหนดขนาดตัวอย่าง2 

ISIC 
2 หลัก 

ISIC 
4 หลัก 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
สัดส่วน
GDP ปี 
2554 

ขนาด
ตัวอยา่ง 

15  การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 17.46 49 

 
1511 การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  6 

 
1512 การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า  12 

 
1513 การแปรรูปผลไม้และผัก  4 

 
1514 การผลิตน้ ามันจากพืช น้ ามันจากสัตว์ และไขมันจากสัตว์  4 

 
1520 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม  2 

 
1532 การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช  3 

 
1533 การผลิตอาหารสัตว์ส าเร็จรูป  2 

 
1541 การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ  2 

 
1542 การผลิตน้ าตาล  2 

 1544 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกแป้งชนิดส าเร็จรูปและกึ่งส าเร็จรูป  1 

 
1549 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น  3 

 1551 
การกล่ันล าดับส่วนและการผสมสุรา รวมทั้งการ ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์
ที่ได้จากการหมัก 

 1 

 1552 การผลิตไวน์  0 

 
1553 การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์  1 

 
1554 การผลิตเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ าด่ืมบรรจุขวด  6 

16  การผลิตผลิตภัณฑย์าสูบ 1.75 1 

 
1600 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ  1 

17  การผลิตสิ่งทอ 5.50 15 

 
1711 การจัดเตรียมและการปั่นเส้นใยส่ิงทอรวมถึงการทอส่ิงทอ  14 

 
1730 การผลิตผ้าและส่ิงของที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์  1 

18  การผลิตเคร่ืองแต่งกาย รวมทั้งการตกแต่งและย้อมสีขนสตัว์ 7.75 21 

 
1810 การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ท าจากขนสัตว์  21 

19  
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก รวมทั้งการผลิตกระเปา๋เดินทาง 
กระเป๋าถือ อานมา้ เคร่ืองเทียมลาก และรองเท้า 

3.21 8 

 
1911 การฟอกและตกแต่งหนงัฟอก  1 

 

                                                           
2 กรอบขนาดตัวอย่าง เป็นการก าหนดกรอบขนาดตัวอย่างที่จะท าการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม อย่างไรก็ตามในการรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะยังคงให้อยู่ภายใต้หลักสถิติเป็นหลัก 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ISIC 
2 หลัก 

ISIC 
4 หลัก 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
สัดส่วน 
GDP ปี 
2554 

ขนาด
ตัวอยา่ง 

 1912 
การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือและส่ิงที่คล้ายกัน อานม้าและ
เคร่ืองเทียมลาก 

 2 

 1920 การผลิตรองเท้า  5 
21  การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1.82 5 

 
2101 การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง  3 

 
2102 

การผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งลูกฟูก และการผลิตภาชนะที่
ท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง 

 
2 

 
2109 การผลิตสิ่งของอื่นๆที่ท าจากกระดาษและกระดาษแข็ง  0 

23  
การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น น้ ามัน
ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู 

4.30 11 

 
2320 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกล่ันน้ ามันปิโตรเลียม  11 

24  การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 6.39 18 

 
2411 การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน  1 

 
2413 การผลิตเม็ดพลาสติก  4 

 2422 
การผลิตสีทา น้ ามันชักเงา และส่ิงที่ใช้ทาเคลือบ หมึกพิมพ์ และน้ ามัน
ทาไม้ (mastics) ที่คล้ายกัน   

 3 

 
2423 

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร 

 2 

 

2424 การผลิตสบู่และผงซักฟอก เคมภีัณฑ์ที่ใชใ้นการท าความสะอาดและ
ขัดเงา เคร่ืองหอมและส่ิงปรุงแตง่ส าหรับประทินร่างกายหรือประเทือง
โฉม 

 4 

 2430 การผลิตเส้นใยประดิษฐ ์  4 
25  การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 4.28 11 

 
2511 การผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยาง  2 

 
2519 การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ  6 

 
2520 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก  3 

26  การผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 4.47 12 

 
2610 การผลิตแก้วและผลิตภัณฑ์แก้ว  2 

 
2691 การผลิตเซรามิกชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  1 

 
2693 การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินชนิดไม่ทนไฟ ซึ่งใช้กับงานก่อสร้าง  1 

 
2694 การผลิตปูนซีเมนต์ ปูนขาวและปูนปลาสเตอร์  2 

 
2695 การผลิตผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร ์  6 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ISIC 
2 หลัก 

ISIC 
4 หลัก 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
สัดส่วน 
GDP ปี 
2554 

ขนาด
ตัวอยา่ง 

 2699 การผลิตผลิตภัณฑ์แร่อโลหะอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  0 
27  การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 1.24 3 

 
2710 การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขั้นมูลฐาน  3 

28  
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะประดิษฐ์ ยกเว้นเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ์

3.02 8 

 
2899 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อ่ืนๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  8 

29  การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไวใ้นที่อืน่ 4.66 13 

 
2919 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่นๆ  7 

 2921 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้  0 

 
2930 การผลิตเครื่องใช้ในบ้านเรือน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  6 

30  การผลิตเคร่ืองจักรส านักงาน เคร่ืองท าบัญชี และเคร่ืองค านวณ 5.18 6 

 
3000 การผลิตเครื่องจักรส านักงาน เคร่ืองท าบัญชี และเคร่ืองค านวณ  6 

31  
การผลิตเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น 

1.72 4 

 3110 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า  2 

 
3130 การผลิตลวดและเคเบิ้ลที่หุ้มฉนวน  1 

 
3140 การผลิตหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ  0 

 3190 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  1 

32  
การผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์วิทยุ  โทรทัศน์ และการ
สื่อสาร 

6.38 18 

 
3210 การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์  18 

33  
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ การวัดความเที่ยง และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ นาฬิกา 

1.09 3 

 3310 
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์และศัลยกรรมและเครื่องใช้ทาง
ศัลยศาสตร์กระดูก 

 2 

 
3320 

การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์และเคร่ืองอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ถ่ายภาพ 

 1 

34  การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง 10.47 19 

 
3410 การผลิตยานยนต์  13 

 3420 
การผลิตตัวถัง (coachwork) ส าหรับยานยนต์ รวมทั้งการผลิตรถพ่วง 
และรถกึ่งรถพ่วง 

 3 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ISIC 
2 หลัก 

ISIC 
4 หลัก 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
สัดส่วน 
GDP ปี 
2554 

ขนาด
ตัวอยา่ง 

 3430 
การผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ และ
เคร่ืองยนต์ 

 3 

35  การผลิตเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งอื่นๆ 1.56 4 

 
3591 การผลิตรถจักรยานยนต์  4 

36  การผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น 7.75 21 

 
3610 การผลิตเฟอร์นิเจอร์  13 

 
3691 การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวข้อง  7 

 
3699 การผลิตอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น  1 

 
 รวมทุกกลุม่อุตสาหกรรม 100.0 250 

 
3.4 วิธีการค านวณ Purchasing Managers Index (PMI) การค านวณ PMI จะใช้ดัชนีความกระจาย 
(Diffusion Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงทิศทางของตัวแปรท่ีศึกษาว่า ดีขึ้น คงที่ หรือแย่ลง ของ 5 ตัวแปร 
ได้แก่ ค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ผลผลิต (Output) การจ้างงาน (Employment) เวลาขนส่งวัตถุดิบ 
(Suppliers' Delivery Times) และสินค้าคงคลังวัตถุดิบ  (Stock of ltems Purchased) โดยสูตรการ
ค านวณ ดังนี ้

Index = (P1*1) + (P2*0.5) + (P3*0) 
 

โดยท่ี  P1 คือ ร้อยละของค าตอบที่ตอบว่าดีขึ้น 
P2 คือ ร้อยละของค าตอบที่ตอบว่าคงที่ 
P3 คือ ร้อยละของค าตอบที่ตอบว่าแย่ลง 
 

ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปรจะถูกค านวณด้วยดัชนีความกระจาย (Diffusion Index) และน ามารวมกัน

โดยให้น้ าหนักแต่ละตัวแปรตามแนวคิดของ Theodore Torda นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส กระทรวงพาณิชย์

ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้เสนอการถ่วงน้ าหนัก PMI ด้วยวิธีนี้ขึ้นมา ในปี 2525 และการถ่วงน้ าหนักด้วย

วิธีการดังกล่าวนี้ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยการก าหนดน้ าหนักพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง 

PMI และการขยายตัวของ GDP ดังนี ้
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- ค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ให้น้ าหนัก 0.30 
- ผลผลิต (Output) ให้น้ าหนัก 0.25 
- การจ้างงาน (Employment) ให้น้ าหนัก 0.20 
- เวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) ให้น้ าหนัก 0.15 
- สินค้าคงคลังวัตถุดิบ (Stock of ltems Purchased) ให้น้ าหนัก 0.10 

 
ดัชนีจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 100.0 และต่ าสุด เท่ากับ 0.0 การอ่านค่าดัชนี ใช้ค่า 50.0 เป็นเกณฑ์ 

ดังนี ้

- ถ้าดัชนีมีค่ามากกว่า 50.0 แสดงว่า ตัวแปรที่ศึกษามีสภาวะดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า 

- ถ้าดัชนีมีค่าเท่ากับ 50.0 แสดงว่า ตัวแปรที่ศึกษามีสภาวะคงที่เม่ือเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า 

- ถ้าดัชนีอยู่น้อยกว่า 50.0 แสดงว่า ตัวแปรที่ศึกษามีสภาวะแย่ลงเม่ือเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า 

 
1) สรุปการคัดเลือกวิธีการค านวณ การตั้งค าถามและการแปลความหมายของตัวแปร

องค์ประกอบ เพื่อจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) ของไทย 

จากการศึกษาตัวอย่างการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก พบว่า
วิธีการค านวณค่าดัชนี การตั้งค าถามและการแปลความหมายของทั้ง 5 ตัวแปร มีลักษณะที่เหมือนกันทุก
ประการ มีเพียงตัวแปรเวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Time) ตัวแปรเดียวเท่านั้นที่มีวิธีการ
ค านวณ การตั้งค าถาม และการแปลความหมายที่แตกต่างไปจากรูปแบบอื่นๆ โดยตัวแปรเวลาขนส่ง
วัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Time) จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทางตรง และรูปแบบทางอ้อม 
ดังนั้นการจัดท า PMI ของไทยจะมีวิธีการค านวณ การตั้งค าถามและการแปลความหมายของตัวแปร
องค์ประกอบทั้ง 5 ตัวแปร ดังนี ้
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ตารางที่ 3-2 การคัดเลือกวิธีการค านวณ การตั้งค าถาม และการแปลความหมายของตัวแปรองค์ประกอบ เพื่อจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

 รูปแบบ หน่วยงาน 
ค าตอบของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความหมาย แปลความ การน าเสนอ 

วิธีการค านวณ 
PMI 

หมายเหตุ 

ดัชนี 
ผลผลิต 

แปลความหมาย
ทางตรง 

-   ISM 
-  Markit Economics มี
ส่วนร่วมในการจัดท า 
- ห น่ ว ย งาน ข อ งแต่ ล ะ
ประเทศเป็นผู้จัดท า เช่น 
จีน  ออสเตเรีย อิสราเอล
และสิงคโปร์ 

เพิ่มขึ้น 
การผลิต 
เพิ่มขึ้น อธิบายเหมือนกับ 

ตัวแปร
องค์ประกอบ 

 
ค านวณตาม

การแปล

ความหมาย 

จากการทบทวนเอกสารการจัดท า 
PMI ของประเทศต่างๆ พบว่ามีการ
จัดท าในรูปแบบเดียว โดยวิธีการ
ค านวณ การตั้งค าถาม และการ
แปลความหมายจะมีลักษณะแบบ
ตรงตัว ลดลง 

การผลิต 
ลดลง 

ดัชนี 
ค าสั่งซื้อใหม่ 

แปลความหมาย
ทางตรง 

-   ISM 
-  หน่วยงานที่จัดท าร่วมกับ 
Markit Economics 
- ห น่ ว ย งาน ข อ งแต่ ล ะ
ประเทศเป็นผู้จัดท า เช่น 
จี น  ส วิ ต เซ อ ร์ แ ล น ด์ 
แอฟริกาใต้ และสิงคโปร์ 

เพิ่มขึ้น 
ค าสั่งซื้อใหม่ 
เพิ่มขึ้น อธิบายเหมือนกับ 

ตัวแปร
องค์ประกอบ 

 

ค านวณตาม
การแปล

ความหมาย 

จากการศึกษาของทุกหน่วยที่มีการจัด 

PMI ทั่ ว โลก  พบว่ามีการจัดท าใน

รูปแบบเดียว โดยวิธีการค านวณ การ

ตั้งค าถาม และการแปลความหมายจะ

มีลักษณะแบบทางตรงเหมือนกัน 
ลดลง 

ค าสั่งซื้อใหม่ 
ลดลง 

ดัชนี 
การจ้างงาน 

แปลความหมาย
ทางตรง 

-   ISM 
-  Markit Economics มี
ส่วนร่วมในการจัดท า 
- ห น่ ว ย งาน ข อ งแต่ ล ะ
ประเทศเป็นผู้จัดท า เช่น 
แอฟ ริก าใต้  อ อ ส เต เรี ย 
สิงคโปร์ และเดนมาร์ก 

เพิ่มขึ้น 
การจ้างงาน 
เพิ่มขึ้น อธิบายเหมือนกับ 

ตัวแปร
องค์ประกอบ 

 

ค านวณตาม
การแปล

ความหมาย 

จ าก ก า ร ท บ ท ว น ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง

หน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดท า PMI 

พบว่ามีการจัดท ารูปแบบเดียว โดยจะ

มีวิธีการค านวณ ตั้งค าถาม และการ

แปลความหมายทางตรงเหมือนกัน

ทั้งหมด 
ลดลง 

การจ้างงาน 
ลดลง 

เพิ่มข้ึน 

ลดลง 

56.7 

เพิ่มข้ึน 

ลดลง 

     เพิ่มขึ้น 

ลดลง 

55.5 

51.1 
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คู่มือการจัดท า Purchasing Managers Index (PMI) 

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 

 รูปแบบ หน่วยงาน 
ค าตอบของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ความหมาย แปลความ การน าเสนอ 

วิธีการค านวณ 
PMI 

หมายเหตุ 

ดัชนี 
เวลาขนส่ง
วัตถุดิบ 

แปลความหมาย
ทางตรง 

- Institute for Supply 
Management (ISM) 

นานขึ้น 
ใช้เวลานานขึ้น  
เศรษฐกิจดี 

อธิบายเหมือนกับ 
ตัวแปร

องค์ประกอบ 

 

ค านวณตาม
การแปล

ความหมาย 

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดท า PMI 
พบว่าการแปลความหมายดัชนีเวลา
ขน ส่ งวั ต ถุ ดิ บ มี  2 รู ป แบบ  คื อ 
รูปแบบทางตรงและตรงกันข้าม ทั้งนี้
คณะที่ปรึกษาเห็นควรว่าน่าจะใช้วิธี
ทางตรง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ทิ ศ ท า ง เดี ย ว กั บ ตั ว แ ป รอื่ น ๆ 
น อ ก จ า ก นี้ มี รู ป แ บ บ จั ด ท า
เช่นเดียวกับ ISM ซึ่งเป็นหน่วยงาน
แ ร ก ข อ ง โ ล ก ที่ จั ด ท า  PMI 
ขณ ะเดี ย ว กั น ได้ ท าก ารศึ ก ษ า
เพิ่ ม เติ ม ต า ม ค า แ น ะ น า ข อ ง
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่าค่า PMI รวม
ของวิธีทางตรงกันข้ามจะเท่ากับวิธี
ทางตรง  

น้อยลง 
ใช้เวลาน้อยลง  
เศรษฐกิจแย่ลง 

ดัชนี 
สินค้าคง

คลังวัตถุดิบ 

แปลความหมาย
ทางตรง 

-   ISM 
-  หน่วยงานที่จัดท าร่วมกับ
Markit Economics 
- ห น่ ว ย ง าน ข อ งแ ต่ ล ะ
ประเทศเป็นผู้จัดท า เช่น จีน  
ฮั งก ารี  นิ ว ซี แ ล น ด์ แ ล ะ
สิงคโปร์ 

เพิ่มขึ้น 
สินค้าคงคลังวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้น 

อธิบายเหมือนกับ 
ตัวแปร

องค์ประกอบ 

 

ค านวณตาม
การแปล

ความหมาย 

จากการศึกษารายงานการจัดท า 
PMI ของประเทศต่างๆ พบว่ามีการ
จัดท าในรูปแบบเดียวเท่านั้น และมี
วิธีการค านวณ การตั้งค าถาม และ
การแปลความหมาย เป็ น ไป ใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด 

   เพิ่มข้ึน 

   ลดลง 

54.2 

   ใช้เวลาเพิ่มขึ้น   

 เศรษฐกิจดีขึ้น 

 เศรษฐกิจแย่ลง 
   ใช้เวลาน้อยลง   

49.8 
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3.5 แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจภาคสนามเพื่อจัดท า PMI จะมีลักษณะเป็นการ
ออกแบบสอบถามให้สอดคล้องและครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการจัดท า PMI โดยใช้ภาษาที่ง่าย กระชับ 
(สามารถดตูัวอย่างแบบสอบถามได้ที่ ภาคผนวก ก.) โดยมีแนวค าถามดังต่อไปนี้  
 

1) ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง ตรวจสอบ 
และปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้อง 

 

2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า PMI ลักษณะค าถาม เป็นการออกแบบค าถามที่เข้าใจ
ง่ายเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยข้อค าถามมีลักษณะให้เปรียบเทียบสภาวะของแต่ละตัวแปรใน
ช่วงเวลาต่างๆ เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยผู้ตอบจะตอบว่า ดีขึ้น (Improve) แย่ลง (Deteriorate) 
หรือ คงที่ (Stay the same) รวมถึงร้อยละที่เปลี่ยนแปลงด้วยของ 11 ตัวแปร ดังนี ้

- ค าสั่งซื้อใหม่ (New Orders)  
- ผลผลิต (Output)  
- ค าสั่งซื้อใหม่เพื่อการส่งออก (New Export Orders)  
- การส ารองวัตถุดิบ (Backlogs of Work)  
- สินค้าคงคลังของสินค้าส าเร็จรูป (Stocks of Finished Goods)  
- การจ้างงาน (Employment)  
- ราคาส่งออก (Output Prices)  
- ราคาน าเข้า (Input Prices)  
- เวลาขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Times)  
- ปริมาณการสั่งซื้อสินค้า (Quantity of Purchases)  
- สินค้าคงคลังวัตถุดิบ (Stock of ltems Purchased) 
 

2.1) ค าถามเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว (Factual Information) โดยถาม
ค าถามที่ เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นแล้ว (Factual Information) โดยถามถึง
สถานการณ์ปัจจุบันเทียบกับเดือนที่ผ่านของทั้ง 11 ตัวแปร รวมถึงให้บอกร้อยละของ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ประกอบในการวิเคราะห์ 

 

2.2) ค าถามเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง (Expectations)  
- ถามการคาดการณ์สถานการณ์เดือนถัดไปเทียบกับเดือนปัจจุบัน ของทั้ง 11 ตัว
แปร รวมถึงให้บอกร้อยละของการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ประกอบในการ
วิเคราะห์ 

- ถามการคาดการณ์สถานการณ์ 3 เดือนถัดไปเทียบกับเดือนปัจจุบัน ของทั้ง 11      
ตัวแปร รวมถึงให้บอกร้อยละของการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ประกอบใน
การวิเคราะห์ 
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2.3) ค าถามถึงความคิดเห็น  ในส่วนนี้ จะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended 
Question) โดยถามถึงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามถึงปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่
เกิดขึ้นต่อธุรกิจในปัจจุบัน และเดือนถัดไป 

 
3.6 การส ารวจภาคสนาม การรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม จะท าการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นหลัก แต่บางกรณีที่จ าเป็นอาจมีการรวบรวม
ข้อมูลโดยการส่งไปรษณีย์ อีเมล์ และโทรสาร เป็นต้น โดยใชร้ะยะเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนามจะท าการ
รวบรวมในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนที่จะจัดท า PMI โดยใช้เวลาประมาณ 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน  
ไม่น้อยกว่า 250 ตัวอย่าง/เดือน  

 

3.7 การตรวจสอบข้อมูล แบบสอบถามที่ได้จากการส ารวจภาคสนามจะถูกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบสอบถาม ทั้งนี้หากพบว่าแบบสอบถามชุดใดมีความผิดปกติจะถูกส่งกลับไปที่
งานภาคสนามเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
3.8 การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
แล้ว 

 
3.9 ประมวลผลและการจัดท ารายงาน การประมวลผลและการจัดท ารายงานจะใช้ระยะเวลาประมาณ 
7 วัน และการจัดท า PMI จะจัดท าในส่วนรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final) การจัดท ารายงานจะมีลักษณะสั้น 
กระชับ มีความยาวประมาณ 3-4 หน้า โดยจะรายงานภาพรวมของ PMI และตัวแปรองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่ค าสั่งซื้อใหม่ ผลผลิต การจ้างงาน เวลาขนส่งวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังวัตถุดิบ 
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บทที่ 4 

การประมวลผลและการรายงานผล 
 

 รายงาน  Purchasing Managers Index (PMI) ของแต่ ละเดื อนจะรายงานถึ งภ าพ รวม 

Manufacturing PMI ซึ่งประกอบด้วย Manufacturing PMI และตัวแปรองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

ค าสั่งซื้อใหม่ ผลผลิต การจ้างงาน เวลาขนส่งวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังวัตถุดิบ โดยรายงานในส่วนนี้จะ

ได้จากข้อมูลตามกรอบตัวอย่างที่ก าหนด รูปแบบรายงานจะมีลักษณะสั้น กระชับ มีความยาวประมาณ 

2-3 หน้า 

 

- หน้าที่หนึ่ง จะรายงานภาพรวมของ Manufacturing PMI และตัวแปรองค์ประกอบที่ส าคัญ 

เช่น ค าสั่งซื้อใหม่ ผลผลิต การจ้างงาน สินค้าคงคลังวัตถุดิบ และเวลาขนส่งวัตถุดิบ เป็นต้น 

- หน้าที่สอง จะรายงานแต่ละตัวแปรองค์ประกอบ และอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ PMI 

ภาคอุตสาหกรรม 

- หน้าที่สาม จะกล่าวถึงหน่วยงานที่จัดท า วิธีการจัดท า เป็นต้น 

 
 ทั้งนี้ ในการรายงานความก้าวหน้าฉบับนี้ จะแสดงรายละเอียดดังรายงาน PMI ประจ าเดือน 

เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2560 ตามภาคผนวก  
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บทที่ 5 

การน าดัชนี Purchasing Managers Index (PMI) ไปใช้ประโยชน์ 
 
5.1 การน าดัชนี Purchasing Managers Index (PMI) ไปใช้ประโยชน์ 

 - คู่มือในการจัดท าดัชนี PMI ที่สามารถบอกทิศทางและความเป็นไปของเศรษฐกิจได้ดีขึ้น 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และผู้สนใจ
ทั่วไป ซึ่งจะท าให้การวางแผนและการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาครัฐและเอกชนสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 - PMI สามารถชี้ น าทิ ศทางภาวะเศรษฐกิ จภาคอุตสาหกรรม (เช่น  ผลของ GDP 
ภาคอุตสาหกรรม และ MPI) ได้อย่างแม่นย าและเป็นประโยชน์กับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลาดจนภาค
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง PMI มีความรวดเร็วในด้านของช่วงเวลาในการเผยแพร่  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
- การจัดท า PMI ควรมีการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน เพื่อที่จะน ามาพัฒนาการจัดท าดัชนี PMI ให้ดียิ่งขึ้น 
- การแปลความหมายของตัวแปรที่เป็นเชิงคุณภาพควรมีความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการ

สอบถามจากความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อค าถามต่าง ๆ ท าให้อาจเกิดการสับสนของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ 

- ขนาดของตัวอย่างที่ส ารวจควรครอบคลุมโครงสร้างการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมี
ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม 

- การปรับใช้มูลค่าการผลิตของแต่ละโรงงานในการสุ่มตัวอย่าง แทนการใช้ขนาดการจ้างงาน
ของแต่ละโรงงาน อาจจะท าให้สะท้อนขนาดของโรงงานได้ดีขึ้น 

- การรายงานผลการวิเคราะห์ PMI ควรมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรวดเร็วและมีความถี่ใน
การจัดท ามากกว่าเครื่องชี้วัดตัวอื่น ๆ 

- การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของ PMI ควรมีการศึกษาในระยะยาว เพื่อความต่อเนื่อง 
- การให้ค่าน้ าหนักของตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร ควรศึกษาเพิ่มเติมตามมาตรฐานสากล และ

ค านึงถึงความเหมาะสมในการน ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 
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เมษายน 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 
 

ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของไทยประจ าเดือนเมษายนปรับตัวลดลงมาอยู่ใต้เส้น
มาตรฐานเป็นครั้งแรกของปี 2560 เนื่องจากองค์ประกอบหลักส่วนใหญ่หดตัวลง 
 

ประเด็นที่ส าคัญ: 
 

 ค ำสั่งซื้อใหม่ ผลผลิต เวลำขนส่งวัตถุดิบ และสินค้ำ
คงคลังวัตถุดิบมีสภำวะแย่ลง 

 กำรจ้ำงงำนมีสภำวะคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 
 

สรุป ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อภำคอุตสำหกรรมของไทย
ประจ ำเดือนเมษำยนหดตัวลงเป็นครั้งแรกของปี 2560 โดย 
ค่ำดัชนีอยู่ที่ระดับ 46.7 สะท้อนว่ำภำคกำรผลิตของไทยในเดือน
นี้มีสภำวะแย่ลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ซึ่งเกิดจำก
องค์ประกอบหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยเฉพำะค ำส่ังซื้อใหม่
และผลผลิตที่หดตัวลง เนื่องจำกเป็นเดือนที่มีวันหยุดยำว
ติดต่อกัน จึงมีวันเปิดท ำกำรน้อยกว่ำเดือนก่อนหน้ำ ท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรเปิดรับค ำส่ังซื้อใหม่และกำรเดินสำยงำนกำร
ผลิตลดลง อีกทั้งผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้ท ำกำรวำงแผนที่จะสต๊อก
วัตถุดิบน้อยลงจำกเดือนก่อนหน้ำตำมแผนกำรผลิตที่ลดลง จึง
ส่งผลกระทบไปยังผู้ขนส่งวัตถุดิบที่มีภำระงำนลดลง สะท้อนผ่ำน
กำรใช้ระยะเวลำในกำรขนส่งที่น้อยลง ทั้งนี้ กำรจ้ำงงำนยังคงมี
สภำวะไม่เปล่ียนแปลง เนื่องจำกกำรปรับตัวลดลงของกำรผลิต
เป็ นผลจำกกำรห ยุ ดต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งกลำง เดื อน เท่ ำนั้ น 
ผู้ประกอบกำรจึงไม่มีแผนในกำรปรับลดจ ำนวนแรงงำนลง 

 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือสรุป  

ดัชนี เม.ย.60 มี.ค.60 สภาวะ 
อัตราการ

เปล่ียนแปลง 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 46.7 58.5 แย่ลง หดตัว 
ค ำสั่งซื้อใหม่ 46.5 63.0 แย่ลง หดตัว 
ผลผลิต 45.8 61.2 แย่ลง หดตัว 
กำรจ้ำงงำน 50.0 51.1 คงที ่ หดตัว 
เวลำขนส่งวัตถุดิบ 44.9 53.2 น้อยลง* - 
สินค้ำคงคลังวัตถุดิบ 45.5 61.2 แย่ลง หดตัว 

การอ่านค่าดัชนี: 

  - ถ้ำดัชนีมีค่ำมำกกว่ำ 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
  - ถ้ำดัชนีมีค่ำใกล้เคียง 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้ำ 
  - ถ้ำดัชนีมีค่ำน้อยกว่ำ 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะแย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
หมายเหตุ: *น้อยลง หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบใช้ระยะเวลำในกำรขนส่ง ”ลดลง” เนื่องจำก
ผู้ผลิตวัตถุดิบมีภำระงำนที่น้อยลง ซึ่งอนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำง “แย่ลง” 
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกมีควำมต้องกำรวัตถุดิบลดลง 

 

 
  

 
  
ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่: ค่ำดัชนีค ำสั่งซื้อใหม่ประจ ำเดือนเมษำยนอยู่ท่ีระดับ 46.5 หดตัวลงมำอยู่ใต้เส้นระดับมำตรฐำน (50.0) เป็นคร้ังแรกหลังผ่ำนพ้นไตรมำสแรกของปี 
2560 โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ำเป็นช่วงเทศกำลวันหยุดยำวต่อเนื่อง บำงกิจกำรเปิดท ำกำรเพียง 2 สัปดำห์ในเดือนนี้ จึงท ำให้เปิดรับค ำสั่งซื้อใหม่จำกลูกค้ำได้
ลดลง ซึ่งเป็นสำเหตุหลักของกำรปรับตัวลดลงของค ำส่ังซื้อใหม่ ประกอบกับก ำลังซื้อของลูกค้ำในบำงกิจกำรยังไม่ฟื้นตัวเท่ำที่ควร จึงส่งผลต่อภำพรวมของค ำสั่งซื้อใหม่
ในเดือนนี้ที่ปรับตัวลง ทั้งนี้ ยังคงมีบำงกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีค ำส่ังซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกเป็นสินค้ำท่ีมีควำมต้องกำรในช่วงเทศกำล ได้แก่ กลุ่มผลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
กลุ่มผลิตน้ ำมันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิง รวมถึงกลุ่มผลิตยำนยนต์ที่ได้รับผลดีจำกงำนแสดงสินค้ำในช่วงต้นเดือนที่ผ่ำนมำ 

 ดัชนคี าสั่งซือ้ใหม ่

 

ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ  
(Purchasing Managers Index: PMI) 

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2560 / 09.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 
 

เมษายน 
2560 

 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

เพิ่มข้ึน 

ลดลง 
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เมษายน 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
 

 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต: ค่ำดัชนีผลผลิตประจ ำเดือนเมษำยนหดตัวลงมำอยู่ใต้เส้นระดับมำตรฐำน (50.0) เช่นเดียวกับทิศทำงของค ำสั่งซื้อใหม่ โดยมีค่ำดัชนีอยู่ที่ระดับ 45.8 
ต่ ำสุดเป็นเดือนแรกของปี 2560 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลดปริมำณกำรผลิตของผู้ประกอบกำรที่วำงแผนไว้ให้สอดคล้องกับกำรสั่งซื้อของลูกค้ำ และเพื่อให้สอดคล้องกับวัน
ท ำกำรที่มีจ ำนวนน้อยลงจำกเทศกำลวันหยุดต่อเนื่อง จึงท ำให้ผลผลิตในเดือนนี้ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ทั้งนี้ ยังคงมีบำงกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่มีควำมต้องกำรสูงในช่วงเทศกำล ได้แก่ กลุ่มผลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม กลุ่มผลิตน้ ำมันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิง กลุ่มผลิตยำนยนต์ รวมถึง
กลุ่มผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ผู้ประกอบกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นในช่วงของเทศกำลที่มีกำรเดินทำงไกล 
 
 
 
 
 

 
 

 

ดัชนีการจ้างงาน: กำรจ้ำงงำนเดือนเมษำยนปรับตัวลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ มำอยู่ที่ระดับ 50.0 ซึ่งหมำยควำมว่ำระดับกำรจ้ำงงำนในเดือนเมษำยนมีสภำวะคงท่ีเม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรปรับตัวลดลงของกำรผลิตเป็นผลจำกกำรหยุดต่อเนื่องในช่วงกลำงเดือนเท่ำนั้น ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จึงยังไม่มีแผนใน
กำรปรับลดหรือรับพนักงำนเพิ่มในกิจกำรของตน โดยผู้ประกอบกำรให้เหตุผลเพิ่มเติมอีกว่ำ กำรลดจ ำนวนพนักงำนในบำงกิจกำรของเดือนนี้ เกิดจำกกำรลำออกหรือ
หมดสัญญำกำรจ้ำงงำนเท่ำนั้น มิได้เป็นกำรลดจำกปริมำณงำนที่น้อยลง  
 
 
 
 
 
 
 

 
ดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ: ดัชนีระยะเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบเดือนนี้อยู่ที่ระดับ 44.9 หดตัวลงอย่ำงรุนแรงจำกเดือนก่อนหน้ำ ซึ่งเกิดจำกควำมต้องกำรผลิตสินค้ำที่
ลดลง ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมจึงมีแผนที่จะไม่เพิ่มสต๊อกวัตถุดิบในเดือนนี้ ท ำให้มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบไปยัง Supplier ลดลง เป็นสำเหตุที่ท ำให้ Supplier ใช้ระยะเวลำ
ในกำรขนส่งน้อยลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปถ้ำดัชนีเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบมำกกว่ำ 50.0 หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) ใช้เวลำขนส่งวัตถุดิบมำกขึ้น เพรำะมีควำม
ต้องกำรวัตถุดิบจ ำนวนมำกเพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิต ซึ่งอนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำงขยำยตัว แต่ถ้ำดัชนีระยะเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบต่ ำกว่ำ 50.0 
หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) ใช้เวลำขนส่งวัตถุดิบน้อยลง เพรำะมีควำมต้องกำรวัตถุดิบจ ำนวนน้อยลง ซึ่งอนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำงชะลอตัวลง 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ: ดัชนีสินค้ำคงคลังของวัตถุดิบเดือนเมษำยนหดตัวลงจำกเดือนก่อนหน้ำมำอยู่ที่ระดับ 45.5 ซึ่งเป็นกำรปรับลดลงมำกที่สุดหลังผ่ำนพ้นเข้ำ
สู่ไตรมำสท่ี 2 ของปี 2560 ซึ่งกำรลดลงของสต๊อกวัตถุดิบนั้นเป็นผลมำจำกกำรคำดกำรณ์ปริมำณงำนผลิตสินค้ำท่ีผู้ประกอบกำรมองว่ำในเดือนนี้จะมีระดับควำมต้องกำร
ผลิตสินค้ำที่ลดลง อีกทั้งยังมีช่วงวันหยุดต่อเนื่องที่หลำยกิจกำรต้องหยุดพักกำรผลิต จึงเป็นสำเหตุให้ปริมำณสต๊อกวัตถุดิบโดยภำพรวมของภำคกำรผลิตไทยปรับตัว
ลดลงค่อนข้ำงรุนแรง ทั้งนี้ ผู้ผลผลิตบำงส่วนคำดกำรณ์ว่ำเม่ือผ่ำนพ้นช่วงเดือนนี้ไปแล้ว กำรสต๊อกวัตถุดิบจะกลับเข้ำสู่ภำวะสดใสอีกคร้ัง 

ดัชนผีลผลิต 

 

ดัชนีการจ้างงาน 

 

 ดัชนเีวลาขนส่งวัตถุดิบ 

 

 ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ 

 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

ใช้เวลำน้อยลง 

ใช้เวลำเพิ่มขึ้น 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 
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เมษายน 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
โทร 0-2644-9421, 0-2202-3916 
 
วิธีการจัดท า: 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เริ่มจัดท ำดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ Purchasing Managers Index (PMI) 

เป็นครั้งแรกในปี 2557 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและชี้วัดภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม รวมถึงสำมำรถที่จะใช้

ประกอบกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรมในอนำคต ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อค ำนวณจำกข้อมูลที่รวบรวมจำกกำร

สอบถำมผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ หรือ เทียบเท่ำของบริษัทผู้ผลิตทั่วประเทศ ซึ่งผ่ำนกำรคัดเลือกว่ำสำมำรถเป็นตัวอย่ำงและ

สำมำรถเป็นตัวแทนข้อมูลที่ดี 

กำรส ำรวจดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบริษัทผู้ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย โดย

สุ่มตัวอย่ำงจำกบริษัทต่ำงๆ ประมำณ 250 ตัวอย่ำง ซึ่งพิจำรณำขนำดตัวอย่ำงของแต่ละอุตสำหกรรมจำกผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปี 2554 

วิธีกำรค ำนวณ Manufacturing PMI จะใช้ดัชนีควำมกระจำย (Diffusion Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงทิศทำงของ

ตัวแปรท่ีศึกษำว่ำ ดีขึ้น คงที่ หรือแย่ลง ของ 5 ตัวแปร ได้แก่ ค ำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ผลผลิต (Output) กำรจ้ำงงำน 

(Employment) เวลำขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) และสินค้ำคงคลังวัตถุดิบ (Stock of Items Purchased) 

โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวจะมีกำรให้น้ ำหนัก ดังต่อไปนี้ ค ำสั่งซื้อใหม่ ให้น้ ำหนัก 0.30 ผลผลิต ให้น้ ำหนัก 0.25 กำรจ้ำงงำน 

ให้น้ ำหนัก 0.20 เวลำขนส่งวัตถุดิบ ให้น้ ำหนัก 0.15 และสินค้ำคงคลังวัตถุดิบ ให้น้ ำหนัก 0.10 

ดัชนีกำรกระจำยมีคุณสมบัติในกำรวัดดัชนีชี้น ำ ซึ่งสำมำรถแสดงทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อีก

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยดัชนีจะมีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 100.00 และต่ ำสุดเท่ำกับ 0.00 โดยกำรอ่ำนค่ำดัชนีใช้ค่ำ 50.00 เป็น

เกณฑ์ เช่น ถ้ำดัชนีมีค่ำมำกกว่ำ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะดีขึ้น ส่วนดัชนีมีค่ำเท่ำกับ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะ

คงที่ และถ้ำดัชนีอยู่น้อยกว่ำ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะแย่ลง 

 
เก่ียวกับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) มีหน้ำที่ในกำรส ำรวจ ติดตำม และวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรแก้ไขปัญหำ  หรือพัฒนำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิเครำะห์ วิจัย คำดกำรณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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พฤษภาคม 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 
ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ส่งสัญญาณดีต่อ
ภาคการผลิตไทยในช่วงไตรมาสที่สองของปี 
 

ประเด็นที่ส าคัญ: 
 

 ค ำส่ังซื้อใหม่ ผลผลิต เวลำขนส่งวัตถุดิบ และสินค้ำคง
คลังวัตถุดิบมีสภำวะดีขึ้น 

 กำรจ้ำงงำนมีสภำวะแย่ลงเล็กน้อย 
 

สรุป ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซ้ือภำคอุตสำหกรรมของไทยประจ ำเดือน

พฤษภำคม 2560 กลับมำอยู่เหนือเส้นมำตรฐำนอีกครั้ง โดยค่ำดัชนีอยู่ที่
ระดับ 55.0 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจำกระดับ 47.7 ในเดือนก่อนหน้ำ เน่ืองจำก
ปัจจัยหลักที่ส ำคัญขยำยตัว โดยเฉพำะค ำสั่งซ้ือใหม่ที่มำจำกต่ำงประเทศ
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ประกอบกับหลำยบริษัทยังคงต้องผลิตสินค้ำตำม
ค ำสั่งซ้ือเก่ำที่ผลิตไม่ทันในช่วงเดือนก่อนหน้ำที่มีวันหยุดยำว เช่น กลุ่ม
ยำนยนต์ และกลุ่มเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ท ำให้ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่
วำงแผนที่จะเพ่ิมกำรผลิตสินค้ำ จึงสั่งซ้ือวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนเพ่ือเติมสต๊อก
วัตถุดิบของตนให้เพียงพอต่อกำรผลิต ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปยัง Supplier ที่
ต้องใช้ระยะเวลำเพ่ิมข้ึนในกำรจัดหำและจัดส่งวัตถุดิบมำยังโรงงำน 
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรยังคงมองว่ำแนวโน้มของตลำดที่ฟ้ืนตัวใน
เดือนน้ี อำจเป็นเพียงช่วงระยะเวลำสั้นๆ เน่ืองจำกตลำดภำยในประเทศ 
ยังคงมีแนวโน้มที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ตำมสภำวะเศรษฐกิจและควำมเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคภำยในประเทศที่ยังคงอยู่ในสภำวะซบเซำต่อเน่ือง ทั้งน้ี กำรจ้ำง
งำนที่ลดลง เป็นเพียงกำรลำออกของพนักงำนเพ่ือเปล่ียนงำนเท่ำน้ัน 
และอัตรำก ำ ลังที่ มีอ ยู่สำมำรถรองรับกำรผลิตได้ อ ย่ำงเพียงพอ 
ผู้ประกอบกำรจึงยังไม่มีแผนที่จะรับพนักงำนเพ่ิมเข้ำมำในเดือนน้ี  

 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือสรุป  

ดัชนี พ.ค.60 เม.ย.60 สภาวะ 
อัตราการ

เปล่ียนแปลง 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 55.0 47.7 ดีข้ึน ขยายตัว 
ค ำสั่งซื้อใหม่ 57.8 46.5 ดีขึ้น ขยำยตัว 
ผลผลิต 58.0 45.8 ดีขึ้น ขยำยตัว 
กำรจ้ำงงำน 49.6 50.0 แย่ลง หดตัว 
เวลำขนส่งวัตถุดิบ 50.7 44.9 เพิ่มขึ้น* - 
สินค้ำคงคลังวัตถุดิบ 56.0 45.5 ดีขึ้น ขยำยตัว 

การอ่านค่าดัชนี: 

  - ถ้ำดัชนีมีค่ำมำกกว่ำ 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
  - ถ้ำดัชนีมีค่ำใกล้เคียง 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้ำ 
  - ถ้ำดัชนีมีค่ำน้อยกว่ำ 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะแย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
หมายเหตุ: *เพิ่มขึ้น หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบใช้ระยะเวลำในกำรขนส่ง ”มำกขึ้น” เนื่องจำก
ผู้ผลิตวัตถุดิบมีภำระงำนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำง ”ดีขึ้น”
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกมีควำมต้องกำรวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น 

  
 
  

 
  

ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่: ค่ำดัชนีค ำสั่งซื้อใหม่ประจ ำเดือนพฤษภำคมอยู่ที่ระดับ 57.8 ส่งสัญญำณที่ดีต่อภำพรวมของภำคกำรผลิตในช่วงคร่ึงของไตรมำสที่ 2 เนื่องจำกมี
ควำมต้องกำรสินค้ำจำกประเทศคู่ค้ำต่ำงๆ เข้ำมำเพิ่มขึ้น จนผลักดันให้ค่ำดัชนีค ำสั่งซื้อใหม่เติบโต อย่ำงไรก็ตำม ในหลำยกลุ่มกำรผลิตยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดย
ผู้ประกอบกำรกล่ำวว่ำเกิดจำกอุปสงค์ภำยในประเทศที่ยังไม่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับกำรที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่มีควำมเชื่อม่ันต่อภำพรวมของเศรษฐกิจ
ว่ำจะไปในทิศทำงใด อีกทั้งก ำลังซื้อส่วนใหญ่ลดลงหลังจำกหมดเทศกำล และผู้ประกอบกำรมีกำรคำดกำรณ์ว่ำค ำสั่งซื้อใหม่ที่มีเติบโตนั้น เป็นเพียงช่วงสั้นๆ เท่ำนั้น 
เพรำะยังมีอีกหลำยปัจจัย อำทิ กำรก่อกำรร้ำย ข้อพิพำทในตะวันออกกลำง ที่กดดันทั้งตลำดภำยในประเทศและตลำดต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง จึงยังคงมีควำม
ระมัดระวังในกำรวำงแผนทำงธุรกิจ ทั้งนี้ กลุ่มกำรผลิตที่มีค ำส่ังซื้อใหม่เข้ำมำเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองหนัง เคมีภัณฑ์ และยำนยนต์ เป็นต้น 

 ดัชนคี าสั่งซือ้ใหม ่

 

ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ  
(Purchasing Managers Index: PMI) 

เผยแพร่: 1 มิถุนายน 2560 / 09.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 
 

พฤษภาคม 
2560 

 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

เพิ่มข้ึน 

ลดลง 



 

                                                                                                                                                     2 

 

พฤษภาคม 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
  

 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต: ค่ำดัชนีผลผลิตประจ ำเดือนพฤษภำคมปรับตัวดีขึ้นมำอยู่ท่ีระดับ 58.0 ซึ่งสอดคล้องกับค ำสั่งซื้อใหม่ที่เติบโตในเดือนนี้ ท ำให้ผู้ประกอบกำรวำงแผนที่จะ
เพิ่มผลผลิตของตนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรสินค้ำท่ีมีเข้ำมำ โดยเฉพำะตลำดต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรหลำยรำยได้กล่ำวถึงเหตุผลของกำรเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตในกำรส ำรวจข้อมูลเดือนนี้ว่ำ ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรผลิตสินค้ำตำมค ำส่ังซื้อเก่ำที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำกมีวันหยุดยำวในเดือนก่อนหน้ำ ท ำให้ต้องน ำมำผลิต
เพื่อจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำในเดือนนี้ ทั้งนี้ กลุ่มอุตสำหกรรมที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น อำทิ กลุ่มผลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองหนัง เคมีภัณฑ์ และยำนยนต์ 
 
 
   
 
 

 
 

 

ดัชนีการจ้างงาน: กำรจ้ำงงำนเดือนพฤษภำคมหดตัวลงเล็กน้อยจำกระดับ 50.0 ในเดือนก่อนหน้ำ มำอยู่ที่ระดับ 49.6 หดตัวลงเพียง 0.4 เท่ำนั้น ซึ่งยังคงถือว่ำระดับ
กำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมของไทยยังมีสภำวะทรงตัว โดยจำกกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรที่มีจ ำนวนแรงงำนลดลงในเดือนนี้ต่ำงให้เหตุผลว่ำ เกิดจำกกำรที่
พนักงำนมีควำมประสงค์จะลำออกเพื่อเปลี่ยนงำนเท่ำนั้น มิได้เกิดจำกสำเหตุอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ยังกล่ำวเพิ่มเติมอีกว่ำ ระดับกำรจ้ำงของตนสำมำรถ
รองรับระดับกำรผลิตสินค้ำที่วำงแผนไว้ได้อย่ำงเพียงพอ จึงยังไม่มีนโยบำยที่จะรับพนักงำนเพิ่มหรือลดจ ำนวนพนักงำนของบริษัทตนในเดือนนี้ 
 
 
  
 
 
 
 

 
ดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ: ดัชนีระยะเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบเดือนนี้อยู่ที่ระดับ 50.7 ปรับตัวดีขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ซึ่งเกิดจำกผู้ประกอบกำรต้องกำรเพิ่มสต๊อก
วัตถุดิบเพื่อให้กำรผลิตเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ จึงมีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบไปยัง Supplier เพิ่มขึ้น เป็นสำเหตุที่ท ำให้ Supplier ใช้ระยะเวลำในกำรจัดหำและขนส่งเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ โดยทั่วไปถ้ำดัชนีเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบมำกกว่ำ 50.0 หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) ใช้เวลำขนส่งวัตถุดิบมำกขึ้น เพรำะมีควำมต้องกำรวัตถุดิบจ ำนวน
มำกเพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิต ซึ่งอนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำงขยำยตัว แต่ถ้ำดัชนีระยะเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบต่ ำกว่ำ 50.0 หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบ 
(Supplier) ใช้เวลำขนส่งวัตถุดิบน้อยลง เพรำะมีควำมต้องกำรวัตถุดิบจ ำนวนน้อยลง ซึ่งอนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำงชะลอตัวลง 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ: ดัชนีสินค้ำคงคลังของวัตถุดิบเดือนนี้ขยำยตัวอีกคร้ังหลังจำกที่หดตัวลงในเดือนเมษำยน มำอยู่ท่ีระดับ 56.0 ซึ่งเกิดจำกควำมต้องกำรผลิต
สินค้ำท่ีเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนกำรลดลงอย่ำงมำกของสต๊อกวัตถุดิบที่หลำยบริษัทลดกำรสั่งซื้อลงไปในช่วงเดือนก่อนหน้ำ ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรได้ให้ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำ 
ในเดือนนี้มีหลำยปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจเพิ่มกำรสต๊อกวัตถุดิบ อำทิ กำรคำดกำรณ์แนวโน้มรำคำวัตถุดิบที่อำจปรับตัวสูงขึ้น ควำมผันผวนของค่ำเงินทั่ว
โลกที่กระทบต่อต้นทุนกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ และกำรคำดกำรณ์ต้นทุนด้ำนพลังงำนและเชื้อเพลิงท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนกำรสิ้นสุดฤดูกำลของวัตถุดิบบำงตัว 

ดัชนผีลผลิต 

 

ดัชนีการจ้างงาน 

 

 ดัชนเีวลาขนส่งวัตถุดิบ 

 

 ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ 

 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

ใช้เวลำน้อยลง 

ใช้เวลำเพิ่มขึ้น 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 
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พฤษภาคม 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
โทร 0-2644-9421, 0-2202-3916 
 
วิธีการจัดท า: 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เริ่มจัดท ำดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ Purchasing Managers Index (PMI) 

เป็นครั้งแรกในปี 2557 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและชี้วัดภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม รวมถึงสำมำรถที่จะใช้

ประกอบกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรมในอนำคต ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อค ำนวณจำกข้อมูลที่รวบรวมจำกกำร

สอบถำมผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ หรือ เทียบเท่ำของบริษัทผู้ผลิตทั่วประเทศ ซึ่งผ่ำนกำรคัดเลือกว่ำสำมำรถเป็นตัวอย่ำงและ

สำมำรถเป็นตัวแทนข้อมูลที่ดี 

กำรส ำรวจดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบริษัทผู้ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย โดย

สุ่มตัวอย่ำงจำกบริษัทต่ำงๆ ประมำณ 250 ตัวอย่ำง ซึ่งพิจำรณำขนำดตัวอย่ำงของแต่ละอุตสำหกรรมจำกผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปี 2554 

วิธีกำรค ำนวณ Manufacturing PMI จะใช้ดัชนีควำมกระจำย (Diffusion Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงทิศทำงของ

ตัวแปรท่ีศึกษำว่ำ ดีขึ้น คงที่ หรือแย่ลง ของ 5 ตัวแปร ได้แก่ ค ำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ผลผลิต (Output) กำรจ้ำงงำน 

(Employment) เวลำขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) และสินค้ำคงคลังวัตถุดิบ (Stock of Items Purchased) 

โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวจะมีกำรให้น้ ำหนัก ดังต่อไปนี้ ค ำสั่งซื้อใหม่ ให้น้ ำหนัก 0.30 ผลผลิต ให้น้ ำหนัก 0.25 กำรจ้ำงงำน 

ให้น้ ำหนัก 0.20 เวลำขนส่งวัตถุดิบ ให้น้ ำหนัก 0.15 และสินค้ำคงคลังวัตถุดิบ ให้น้ ำหนัก 0.10 

ดัชนีกำรกระจำยมีคุณสมบัติในกำรวัดดัชนีชี้น ำ ซึ่งสำมำรถแสดงทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อีก

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยดัชนีจะมีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 100.00 และต่ ำสุดเท่ำกับ 0.00 โดยกำรอ่ำนค่ำดัชนีใช้ค่ำ 50.00 เป็น

เกณฑ์ เช่น ถ้ำดัชนีมีค่ำมำกกว่ำ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะดีขึ้น ส่วนดัชนีมีค่ำเท่ำกับ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะ

คงที่ และถ้ำดัชนีอยู่น้อยกว่ำ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะแย่ลง 

 
เก่ียวกับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) มีหน้ำที่ในกำรส ำรวจ ติดตำม และวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรแก้ไขปัญหำ  หรือพัฒนำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิเครำะห์ วิจัย คำดกำรณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
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มิถุนายน 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 
ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตประจ าเดือนมิถุนายนปรับตัวชะลดลงเข้าใกล้เส้นมาตรฐาน
อีกครั้ง เนื่องจากองค์ประกอบหลักส่วนใหญ่ชะลอตัวลง  
 

ประเด็นที่ส าคัญ: 
 

 ค ำส่ังซื้อใหม่ ผลผลิตมีสภำวะดีขึ้น 
 กำรจ้ำงงำน เวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบ และสินค้ำคงคลัง

ของวัตถุดิบมีสภำวะดีขึ้นเล็กน้อย 
 

สรุป ดัชนีภำคกำรผลิตของไทยประจ ำเดือนมิถุนำยนยังคงรักษำระดับ

ให้อยู่เหนือเส้นมำตรฐำนได้เป็นเดือนที่สอง แต่มีอัตรำที่ชะลอลงมำอยู่ที่
ระดับ 50.9 จำกระดับ 55.0 ในเดือนก่อหน้ำ สะท้อนว่ำภำคกำรผลิตในเดือน
นี้มีสภำวะค่อนข้ำงทรงตัว เนื่องจำกปัจจัยหลักอย่ำงค ำสั่งซื้อใหม่และ
ผลผลิตปรับตัวลดลงจำกปัจจัยด้ำนอุปสงค์ภำยในประเทศยังคงไม่ฟื้นตัว
และควำมต้องกำรในภำพรวมยังทรงตัวเหมือนเดือนก่อนหน้ำ และควำม
กังวลของลูกค้ำที่มีต่อเศรษฐกิจภำยในประเทศ ประกอบกับกำรสิ้นสุด
ฤดูกำลของสินค้ำในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม มีส่วนท ำให้ภำพรวมกำรผลิตใน
เดือนนี้ค่อนข้ำงทรงตัว อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ยังคงมี
ระดับควำมต้องกำรสินค้ำจำกลูกค้ำต่ำงประเทศเข้ำมำทดแทน เนื่องจำก
ตลำดหลักต่ำงๆ มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น อีกทั้งปัจจัยทำงด้ำนต้นทุนที่ปรับตัว
ลงจำกรำคำพลังงำนและเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จึงเสริม
ให้ดัชนี PMI ในเดือนนี้ยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 ได้อีกครั้ง และจำกค ำสั่งซื้อ
ใหม่ที่ปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้หลำยบริษัทวำงแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง ท ำให้ Supplier ใช้เวลำในกำรจัดส่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
ไม่มำกจำกเดือนก่อนหน้ำ ทั้งนี้ กำรจ้ำงงำนที่ปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อย
สะท้อนว่ำสภำวะกำรจ้ำงงำนในเดือนนี้ยังทรงตัวเหมือนเดือนก่อนหน้ำ  
 

 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือสรุป  

ดัชนี มิ.ย.60 พ.ค.60 สภาวะ 
อัตราการ

เปล่ียนแปลง 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 50.9 55.0 ดีข้ึน ชะลอลง 
ค ำสั่งซื้อใหม่ 51.3 57.8 ดีขึ้น ชะลอลง 
ผลผลิต 51.0 58.0 ดีขึ้น ชะลอลง 
กำรจ้ำงงำน 50.8 49.6 ดีขึ้น ขยำยตัว 
เวลำขนส่งวัตถุดิบ 50.3 50.7 เพิ่มขึ้น* - 
สินค้ำคงคลังวัตถุดิบ 50.4 56.0 ดีขึ้น ชะลอลง 

การอ่านค่าดัชนี: 
  - ถ้ำดัชนีมีค่ำมำกกว่ำ 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
  - ถ้ำดัชนีมีค่ำใกล้เคียง 50.0 หมำยถึง ดัชนีมีสภำวะใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้ำ 
  - ถ้ำดัชนีมีค่ำน้อยกว่ำ 50.0 หมำยถึง ดัชนมีีสภำวะแย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ 
หมายเหตุ: *เพิ่มขึ้น หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบใช้ระยะเวลำในกำรขนส่ง  ”เพิ่มขึ้น” เนื่องจำก
ผู้ผลิตวัตถุดิบมีภำระงำนท่ีมำกขึ้น ซึ่งอนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำง “ดีขึ้น” เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกมีควำมต้องกำรวัตถุดิบเพิ่มข้ึน 

  
 
  

 
  

ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่: ค่ำดัชนีค ำส่ังซื้อใหม่ในเดือนมิถุนำยนปรับตัวลดลงมำอยู่ท่ีระดับ 51.3 จำกระดับ 57.3 ในเดือนก่อนหน้ำ จำกกำรส ำรวจข้อมูล พบว่ำ ภำพรวมของ
ค ำสั่งซื้อใหม่ที่มีเข้ำมำยังคงเพิ่มขึ้นแต่มีสัดส่วนกำรเพิ่มที่ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ เกิดจำกควำมต้องกำรสินค้ำภำยในประเทศยังไม่ฟื้นตัว จึงท ำให้ลูกค้ำมีควำม
ระมัดระวังในกำรสั่งซื้อสินค้ำไปจ ำหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตที่ตอบแบบส ำรวจส่วนใหญ่ได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในเดือนนี้ได้รับแรงหนุนจำกควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ
ต่ำงชำติเข้ำมำเสริมให้ค ำสั่งซื้อใหม่ยังคงมีสภำวะที่ดี เนื่องจำกตลำดหลักของไทยฟื้นตัวขึ้น อีกทั้งได้รับแรงเสริมจำกปัจจัยด้ำนรำคำที่ปรับตัวลดลงจำกต้นทุนด้ำน
พลังงำนและเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ดัชนีค ำสั่งซื้อใหม่ในเดือนนี้ยังคงรักษำระดับให้อยู่เหนือเส้นมำตรฐำนได้อีกคร้ัง ทั้งนี้ กลุ่มอุตสำหกรรมที่มี
ค ำส่ังซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ได้แก่ กลุ่มผลิตเหล็กกล้ำข้ันมูลฐำน กลุ่มเคร่ืองแต่งกำย  กลุ่มผลิตเคร่ืองจักรส ำนักงำน เคร่ืองท ำบัญชีและเคร่ืองค ำนวณ เป็นต้น 

 ดัชนคี าสั่งซือ้ใหม ่

 

ดัชนีผู้จัดการฝา่ยจัดซื้อ  
(Purchasing Managers Index: PMI) 

เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2560 / 09.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) 
 

มิถุนายน 
2560 

 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

เพิ่มข้ึน 

ลดลง 
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มิถุนายน 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
  

 

 
 
 

ดัชนีผลผลิต: ค่ำดัชนีผลผลิตประจ ำเดือนมิถุนำยนมีทิศทำงชะลอลงไม่ต่ำงจำกดัชนีค ำสั่งซื้อใหม่ โดยค่ำดัชนีผลผลิตเดือนนี้อยู่ที่ระดับ 51.0 ลดลงจำกระดับ 58.0 ใน
เดือนก่อนหน้ำ เนื่องจำกผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้รับค ำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงวำงแผนกำรผลิตให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร นอกจำกนี้ บำงกลุ่ม
อุตสำหกรรมเข้ำสู่ช่วงสิ้นสุดฤดูกำลของสินค้ำ เช่น กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จำกคอนกรีตและซีเมนต์ กลุ่มผลิตสกรุ น็อต และตะปู และกลุ่มผลิตเยื่อกระดำษ กระดำษ และ
กระดำษแข็ง เป็นต้น ประกอบกับกำรที่กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ ำมีวัตถุดิบลดลงจำกกำรเข้ำสู่ฤดูมรสุม ท ำให้ผลผลิตโดยรวมของกลุ่มนี้ปรับตัวลดลง และดึงให้ภำพรวมของ
ดัชนีผลผลิตปรับตัวในทิศทำงที่ชะลอลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรยังให้ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่ำ ยังไม่สำมำรถสรุปได้ชัดเจนว่ำกำรชะลอตัวลงของผลผลิตในเดือนนี้จะ
ส่งผลในระยะยำวหรือเป็นเพียงช่วงระยะเวลำสั้นๆ เนื่องจำกในช่วงนี้มีปัจจัยทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบมำกมำยท่ีเข้ำมำกระทบกับกำรด ำเนินธุรกิจของตน 
 
 
   
 
 

 
 
 

ดัชนีการจ้างงาน: กำรจ้ำงงำนเดือนมิถุนำยนปรับตัวมำอยู่เหนือเส้นระดับ 50.0 ได้อีกคร้ัง มำอยู่ที่ระดับ 50.8 แต่ยังถือว่ำเป็นกำรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับภำระงำนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยจำกกำรส ำรวจข้อมูล พบว่ำ บริษัทท่ีมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เป็นเพียงกำรรับพนักงำนใหม่เพื่อทดแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง
ในช่วงก่อนหน้ำนี้เท่ำนั้น มิได้เกิดจำกกำรขยำยตัวทำงธุรกิจหรือกำรขยำยกำรผลิตแต่อย่ำงใด จึงถือได้ว่ำกำรจ้ำงงำนในเดือนนี้มีสภำวะไม่แตกต่ำงจำกเดือนก่อนหน้ำ 
 
 
  
 
 
 
 

 

ดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ: ดัชนีระยะเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบเดือนนี้อยู่ท่ีระดับ 50.3 ปรับตัวชะลอลงจำกเดือนก่อนหน้ำแต่ยังคงรักษำระดับให้อยู่เหนือเส้นมำตรฐำน
ได้อีกคร้ัง เนื่องจำกผู้ผลิตบำงส่วนยังคงมีควำมต้องกำรสั่งซื้อวัตถุดิบเข้ำมำในสต๊อกของตนเพิ่มขึ้น จึงมีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบไปยัง Supplier เพิ่มขึ้น ท ำให้ Supplier ใช้
ระยะเวลำในกำรจัดหำและขนส่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ ถ้ำดัชนีเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบมำกกว่ำ 50.0 หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) ใช้เวลำขนส่งวัตถุดิบมำกขึ้น 
เพรำะมีควำมต้องกำรวัตถุดิบจ ำนวนมำกเพื่อน ำไปใช้ในกำรผลิต อนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำงขยำยตัว แต่ถ้ำดัชนีระยะเวลำในกำรขนส่งวัตถุดิบต่ ำกว่ำ 
50.0 หมำยถึง ผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) ใช้เวลำขนส่งวัตถุดิบน้อยลง เพรำะมีควำมต้องกำรวัตถุดิบน้อยลง อนุมำนได้ว่ำเศรษฐกิจ ณ ช่วงนั้น มีทิศทำงชะลอตัวลง 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ: ดัชนีสินค้ำคงคลังของวัตถุดิบเดือนนี้ปรับตัวเข้ำใกล้เส้นมำตรฐำนอีกคร้ังหลังจำกที่ขยำยตัวในเดือนก่อนหน้ำ โดยอยู่ที่ระดับ 50.4 ซึ่งเกิด
จำกกำรที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีภำระงำนเพิ่มขึ้นไม่มำกตำมควำมต้องสินค้ำที่มีเข้ำมำ ประกอบกับกำรลดลงของปริมำณวัตถุดิบที่มีในท้องตลำดของบำงกลุ่มอุตสำหกรรม 
ท ำให้กำรสต๊อกวัตถุดิบของผู้ผลิตส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นไม่มำก ทั้งนี้ ผู้ผลิตได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ สต๊อกวัตถุดิบที่บริษัทมีอยู่เดิมยังคงเพียงพอต่อกำรผลิตในเดือนนี้ และจำก
กำรทีค่ ำส่ังซื้อใหม่ชะลอตัวลงในเดือนนี้ จึงสั่งวัตถุดิบเข้ำมำในจ ำนวนที่เหมำะสมเพื่อให้เพียงพอต่อแผนกำรผลิตของตน มิได้เกิดจำกปัจจัยด้ำนรำคำวัตถุดิบแต่อย่ำงใด 

ดัชนผีลผลิต 

 

ดัชนีการจ้างงาน 

 

 ดัชนเีวลาขนส่งวัตถุดิบ 

 

 ดัชนีสินค้าคงคลังวัตถุดิบ 

 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 

ใช้เวลำน้อยลง 

ใช้เวลำเพิม่ขึ้น 

ลดลง 

เพิ่มขึ้น 
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มิถุนายน 2560 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index: PMI) 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
โทร 0-2644-9421, 0-2202-3916 
 
วิธีการจัดท า: 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เริ่มจัดท ำดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ Purchasing Managers Index (PMI) 

เป็นครั้งแรกในปี 2557 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและชี้วัดภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม รวมถึงสำมำรถที่จะใช้

ประกอบกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรมในอนำคต ดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อค ำนวณจำกข้อมูลที่รวบรวมจำกกำร

สอบถำมผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ หรือ เทียบเท่ำของบริษัทผู้ผลิตทั่วประเทศ ซึ่งผ่ำนกำรคัดเลือกว่ำสำมำรถเป็นตัวอย่ำงและ

สำมำรถเป็นตัวแทนข้อมูลที่ดี 

กำรส ำรวจดัชนีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกบริษัทผู้ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย โดย

สุ่มตัวอย่ำงจำกบริษัทต่ำงๆ ประมำณ 250 ตัวอย่ำง ซึ่งพิจำรณำขนำดตัวอย่ำงของแต่ละอุตสำหกรรมจำกผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ปี 2554 

วิธีกำรค ำนวณ Manufacturing PMI จะใช้ดัชนีควำมกระจำย (Diffusion Index) ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงทิศทำงของ

ตัวแปรท่ีศึกษำว่ำ ดีขึ้น คงที่ หรือแย่ลง ของ 5 ตัวแปร ได้แก่ ค ำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ผลผลิต (Output) กำรจ้ำงงำน 

(Employment) เวลำขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers' Delivery Times) และสินค้ำคงคลังวัตถุดิบ (Stock of Items Purchased) 

โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวจะมีกำรให้น้ ำหนัก ดังต่อไปนี้ ค ำสั่งซื้อใหม่ ให้น้ ำหนัก 0.30 ผลผลิต ให้น้ ำหนัก 0.25 กำรจ้ำงงำน 

ให้น้ ำหนัก 0.20 เวลำขนส่งวัตถุดิบ ให้น้ ำหนัก 0.15 และสินค้ำคงคลังวัตถุดิบ ให้น้ ำหนัก 0.10 

ดัชนีกำรกระจำยมีคุณสมบัติในกำรวัดดัชนีชี้น ำ ซึ่งสำมำรถแสดงทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อีก

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยดัชนีจะมีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 100.00 และต่ ำสุดเท่ำกับ 0.00 โดยกำรอ่ำนค่ำดัชนีใช้ค่ำ 50.00 เป็น

เกณฑ์ เช่น ถ้ำดัชนีมีค่ำมำกกว่ำ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะดีขึ้น ส่วนดัชนีมีค่ำเท่ำกับ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะ

คงที่ และถ้ำดัชนีอยู่น้อยกว่ำ 50.00 แสดงว่ำ ดัชนีมีสภำวะแย่ลง 

 
เก่ียวกับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) มีหน้ำที่ในกำรส ำรวจ ติดตำม และวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรแก้ไขปัญหำ  หรือพัฒนำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม วิเครำะห์ วิจัย คำดกำรณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 


