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นายภกัดิ ์ทองสม้ 
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1. บทนําและวตัถปุระสงค ์

สาํนกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีโ่ดยตรงในการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศให้สามารถเติบโตพัฒนาไปสู่การเป็น

วสิาหกจิที่มศีกัยภาพ มขีดีความสามารถการแข่งขนัทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัสากลที่เป็น

ตลาดระหวา่งประเทศ 

ในการสรา้งศกัยภาพของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดงักล่าว นอกเหนือจากการ

กาํหนดนโยบายและแผนแมบ่ทการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม การจดัทําแผนปฏบิตัิ

การส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การผลกัดนัแผนปฏบิตักิารดงักล่าวลงสู่ปฏบิตัแิละ

การตดิตามประเมนิผลการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศแลว้ สาํนกังานยงั

จําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องจัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับ

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการบรหิารฯ รวมทัง้การ

รายงานใหภ้าคสาธารณะทีเ่กี่ยวขอ้งซึ่งครอบคลุมทัง้หน่วยงานระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร

และภาคธรุกจิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหไ้ดร้บัทราบ เพื่อใหธุ้รกจิ SMEs

ล่วงรูถ้งึสถานะและทศิทางของเศรษฐกจิ ทําให้สามารถตดัสนิใจในการดําเนินธุรกจิของตนเองได้

อยา่งถูกตอ้ง ลดความเสีย่งภยัและช่วยทาํใหบ้รรลุเป้าหมายทีค่าดหวงัไวไ้ดอ้ย่างเป็นผลสําเรจ็มาก

ยิง่ขึน้ 

การรายงานสถานการณ์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรา 11(4) กําหนดใหค้ณะกรรมการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อมเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ประเทศต่อคณะรฐัมนตร ีและจดัใหม้กีารเผยแพรร่ายงานดงักล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละหน่ึง

ครัง้ และในมาตรา 16(4) ใหส้ํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทําหน้าที่ศกึษา

และจดัทาํรายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศ 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

โดยสํานักขอ้มูลและวจิยัจงึได้จดัทํารายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็น

ข้อมูลภาวะธุรกิจ SMEs รายปีเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารฯ คณะกรรมการส่งเสรมิฯและ

คณะรฐัมนตรโีดยลําดบันอกจากน้ีสํานักขอ้มลูและวจิยัยงัได้มกีารจดัทําขอ้มลูสถานการณ์วสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มในลกัษณะอื่นๆ เช่น เช่น ดชันีความเชื่อมัน่ของผูป้ระกอบการภาคการคา้

และบรกิาร ขอ้มลู MPI ของ SMEs เป็นตน้ ซึง่ปจัจุบนัการรายงานขอ้มลูหรอืสถานการณ์ระยะสัน้มี

ความจาํเป็นมากยิง่ขึน้ ขอ้มลูตอ้งทนัเวลา และสามารถบอกเหตุการณ์หรอืส่งสญัญาณเตอืนภยัทีจ่ะ

เกดิขึน้เป็นการลว่งหน้าไดท้นัท่วงท ี

ขอ้มูลเตอืนภยัเศรษฐกจิที่ได้รบัการยอมรบัและมกีารใช้กนัอย่างกว้างขวางขอ้มูลหน่ึงคอื

ดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิ(Leading Economic Index : LEI) เพราะสามารถนํามาใช้ชีว้ดัหรอืพยากรณ์

ทศิทางของเศรษฐกจิที่จะเกดิขึน้เป็นการล่วงหน้าได้ดพีอสมควร สามารถบอกได้ถงึสถานภาพว่า

เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง กําลังเคลื่อนไหวผ่านจุดตํ่ าสุดหรือสูงสุดมากน้อยเพียงไร 

นอกจากน้ีการสรา้งดชันีชีนํ้ากเ็ป็นเรื่องทีไ่ม่ยุ่งยากมากนักเมื่อเทยีบกบัการใชแ้บบจาํลองเศรษฐกจิ 

เพราะใช้ข้อมูลที่ซับซ้อนน้อยกว่ารวมทัง้ใช้เวลาและงบประมาณที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

แบบจาํลองทางเศรษฐกจิอกีดว้ยเช่นกนั 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สํานักข้อมูลและวิจัยจึงมีความประสงค์ต้องการสร้างดัชนีชี้นํา

เศรษฐกจิหรอื Leading Economic Index (LEI) เฉพาะทีเ่ป็นของ SMEs เพื่อนํามาใชเ้ป็นเครื่องชี้

วดัสถานการณ์รวมทัง้ใชส้ง่สญัญาณเตอืนภยัในระยะสัน้ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ให้

ธรุกจิ SMEs นําไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

2. ทบทวนสถานภาพงานการจดัทาํดชันีช้ีนําเศรษฐกิจ SMEs ของสาํนักข้อมูลและวิจยัใน

ปัจจบุนั 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสํานักข้อมูลและวจิยั(ในอดตีมกีารใชช้ ื่อสํานักเป็นชื่ออื่นแต่เป็น

ความรบัผิดชอบงานในลกัษณะเดยีวกัน) ได้มคีวามพยายามที่จะพฒันาข้อมูลเครื่องชี้วดัภาวะ

เศรษฐกจิรวมทัง้ขอ้มลูส่งสญัญาณเตอืนภยัของ SMEs มาโดยลําดบั การดําเนินงานของสํานักทีถ่อื

ไดว้่าเป็นจุดเริม่ต้นจนนํามาสู่ความต้องการจดัทําดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิ SMEs เริม่จากการศกึษาและ

จดัทําดชันีย่านการคา้ของ SMEs ในปี พ.ศ. 2554 โดยการว่าจา้ง บรษิทั ซเีอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

อนิฟอรเ์มชัน่ จาํกดัดําเนินการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มกีารว่าจา้งบรษิทัเดยีวกนัดงักล่าว

เพื่อทําการศึกษาและจัดทํา “การศึกษาแนวทางการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs(SMEs 

Economic Indicators)” ซึง่บรษิทัทีป่รกึษาได้ดําเนินการเสรจ็สิ้นและส่งมอบรายงานฉบบัสมบูรณ์

ใหแ้ก่สาํนกัขอ้มลูและวจิยัแลว้เมือ่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 
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ในรายงานผลการศกึษาดงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสรุปไดด้งัน้ี ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของ

ดชันีทางเศรษฐกจิ ประกอบดว้ย (1) ดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิ ครอบคลุมดชันีพ้องวฏัจกัรเศรษฐกจิ

(coincident index) ดชันีชีนํ้าวฏัจกัรธุรกจิระยะสัน้(Short Leading Index) ดชันีชีนํ้าวฏัจกัรธุรกจิ

ระยะกลาง(Medium-run Leading Index) และดชันีชีนํ้าวฏัจกัรเงนิเฟ้ือ(Leading Inflation Index) 

(2) ดชันีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิ ครอบคลุมดชันีคาดการณ์ภาวะธุรกจิ ดชันีภาวะธุรกจิส่งออก 

ดชันีความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค และดชันีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิของยา่นการคา้ ส่วนที ่2 แนวทางการ

จดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs ประกอบดว้ยการศกึษา(1) ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํ

ดชันีวฏิจกัรเศรษฐกจิทีส่ามารถนํามาประยุกต์ใชก้บัการจดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs (2) 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการจดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต และส่วนที่ 3 

การศกึษาและจดัทาํดชันีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิ(กรณีย่านการคา้จตุจกัร)ประกอบดว้ย(1) ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการสํารวจสภาวะการอยู่รอดของธุรกิจจากผู้ประกอบการในย่านการค้า

จตุจกัรและ (2) ขอ้เสนอแนะในการดําเนินการจดัทําดชันีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิในย่านการค้า

จตุจกัรในอนาคต 

ในส่วนของดชันีชี้นําวฏัจกัรเศรษฐกิจนัน้ งานศึกษาวิจยัดงักล่าวได้สรุปไว้ว่าปจัจุบนัมี

หน่วยงาน 2 หน่วยงานคอืธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยท์ี่ได้มกีารจดัทําดชันี

ชี้นําวฏัจกัรเศรษฐกิจดงักล่าว แบ่งออกเป็นดชันีชี้นําวฏัจกัรธุรกจิระยะสัน้และ ดชันีชี้นําวฏัจกัร

ธุรกิจระยะกลาง ในส่วนของดชันีชี้นําวฏัจกัรธุรกิจระยะสัน้เป็นดชันีที่มทีศิทางการเปลี่ยนแปลง

ก่อนทีภ่าวะเศรษฐกจิจรงิจะเกดิขึน้ใชค้าดการณ์ทศิทางของเศรษฐกจิล่วงหน้า 3-5 เดอืน ส่วนดชันี

ชีนํ้าวฏัจกัรธรุกจิระยะกลาง เป็นดชันีทีม่ทีศิทางการเปลีย่นแปลงก่อนทีภ่าวะเศรษฐกจิจรงิจะเกดิขึน้ 

ใชค้าดการณ์ทศิทางของเศรษฐกจิลว่งหน้า 9-11 เดอืน 

สาํหรบัขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัทาํดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs ในอนาคต นัน้ งาน

ศกึษาวจิยัการศกึษาแนวทางการจดัทาํดชันีเศรษฐกจิของ SMEs ดงักล่าวไดส้รุปไวเ้ป็น 3 แนวทาง

คอื  

1. การจดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs โดยใช ้GDP SMEs เป็น reference series 

ซึง่ใหค้วามเหน็ว่า แนวทางน้ีอาจยงัไม่จาํเป็นต้องดําเนินการเพราะการเคลื่อนไหวของ 

GDP SMEs ค่อนขา้งนิง่และสอดคลอ้งกบั GDP ชองประเทศ ดงันัน้สามารถใช ้ดชันี

ชีนํ้าเศรษฐกจิทีม่กีารสรา้งกนัไวอ้ยูแ่ลว้ได ้

2. การจดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs โดยใช้ reference series อื่น เช่น MPI 

SMEs หรอื VAT SMEs วธิน้ีีสามารถดําเนินการได้ถ้า สสว. ต้องการทดลองสรา้ง

ดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิเฉพาะในภาคการผลติของ SMEs อย่างเดยีว หรอืในกรณีของ 

VAT หมายความวา่ สสว. ไมต่อ้งการพจิารณาดา้นการสง่ออกและนําเขา้ของ SMEs 
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3. การจดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกิจของ SMEs โดยการนําดชันีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

SMEs มาเป็นตวัแปรใหม่สําหรบัการสรา้ง model ของดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิสําหรบั 

SMEs งานวจิยัตามทีก่ล่าวน้ีเหน็ว่าแนวทางน้ี สสว. สามารถดําเนินการได ้โดยการนํา

ดชันีทีเ่กี่ยวขอ้งกบั SMEs เช่น MPI SMEs, MAI หรอือื่นๆ ทีม่หีน่วยงานใดๆหรอื 

สสว. ทําไวแ้ลว้มาทดสอบกบัตวัแปรต่างๆ เพื่อหาว่าตวัแปรไหนมคีุณสมบตัเิป็น lead 

โดย สสว. ควรหารอืด้านวธิีการจดัทําร่วมกับทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(สศอ.) ทีเ่ป็นผูส้รา้ง OIE composite leading index ซึง่ สศอ. ไดใ้ชแ้นวทางเดยีวกนัน้ี

เป็นการจดัทาํ  

3. หลกัการและแนวคิดของดชันีช้ีนําเศรษฐกิจ 

3.1 วฏัจกัรธรุกิจ(business cycle) 

วฏัจกัรธุรกจิคอืปรากฎการณ์เปลีย่นแปลงเคลื่อนไหวขึน้ลงของระบบเศรษฐกจิอุตสาหกรรม

(industrialized market economies) ตามกาลเวลาซึง่เป็นคุณลกัษณะทัว่ไปทีเ่กดิขึน้กบัประเทศ

อุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวดงักล่าวเป็นองค์ประกอบทีม่าจากวฏัจกัรระยะสัน้(short-term cycle)

และวฏัจกัรระยะปานกลาง(medium-term cycle) โดยที่วฏัจกัรระยะสัน้จะมบีทบาทมากกว่า

(dominate) วฏัจกัรระยะสัน้น้ีมรีอบระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึง่ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ขึน้ลงดงักล่าวเกดิขึน้จากของการปรบัตวัของสนิคา้คงคลงั(inventory adjustment) ส่วนวฏัจกัรระยะ

ปานกลางมรีอบระยะเวลาประมาณ 8 ปี เกดิจากปจัจยัของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของของการ

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร(movement of fixed capital) 

การศกึษาวฏัจกัรธุรกจิจะใชว้ธิกีารวดัค่าของวฎัจกัรซึง่มดี้วยกนั 2 แนวทาง(approaches) 

คอืวธิกีารสาํรวจ(survey approach)และวธิกีารสรา้งดชันี(indicator approach) ในอดตีประเทศทาง

ยโุรปส่วนใหญ่ใชว้ธิกีารสํารวจในขณะทีป่ระเทศอเมรกิาใชก้ารสรา้งดชันี ปจัจุบนัการวดัดว้ยวธิกีาร

สรา้งดชันีเป็นวธิทีีไ่ดร้บัการยอมรบักนัอย่างแพร่หลายทัว่ไปซึง่การสรา้งดชันีเพื่อชีว้ดัวฏัจกัรธุรกจิ

เศรษฐกจินัน้มอียู่ด้วยกนั 2 วธิคีอื 1) การสรา้ง Diffusion Indices(DI)
1

                                                           
1 สตูรการคํานวณ DI คือ DI t = ( A t / B t ) 100   เม่ือ A คือคา่ของจํานวนอนกุรม(series)ตวัแปรท่ีมีคา่เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ บวก

กบัคร่ึงหนึ่งของจํานวนตวัแปรท่ีคงท่ี(ไมเ่ปล่ียนแปลงเพ่ิมหรือลด) สว่น B คือคา่ของจํานวนอนกุรมตวัแปรท่ีมีรวมทัง้หมดท่ีใช้ คา่

ของ DI มีหน่วยเป็น % 

 และ 2) การสรา้ง 

Composite Indices(CI) ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆในเอเซยีที่มกีารศึกษาเรื่องวฏัจกัร

เศรษฐกจิมาค่อนข้างยาวนานก่อนหน้าประเทศอื่นๆ โดยได้จดัทําทัง้วธิสีํารวจซึ่งดําเนินงานโดย

ธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น(Bank of Japan)และวธิกีารสรา้งดชันีซึ่งจดัทําโดย Economic 

Planning Agencyหรอื EPA โดยสรา้งขึน้ทัง้ DI และ CI 
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ในประเทศไทย การศึกษาเรื่องวฏัจกัรธุรกิจในอดตีเริม่ขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1988 โดย 

Hiratsuka 
2
 และต่อมาได้มกีารศึกษาที่ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นในปี ค.ศ. 1991

3

3.2 วฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 โดย

สถาบนัวจิยัสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัภายใต้ความร่วมมอืกบั EPA โดยการจดัทําในครัง้นัน้

ไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มลูทัง้วธิกีารสาํรวจควบคู่ไปกบัการเกบ็ขอ้มลูจากเครือ่งชีต่้างๆ ซึง่เหตุผล

ที่จําเป็นต้องดําเนินการสํารวจด้วยนัน้เป็นเพราะในช่วงเวลาดงักล่าวขณะนัน้ประเทศไทยยงัขาด

การรวมรวมขอ้มลูเครื่องชีเ้พื่อใชจ้ดัทําวฏัจกัรธุรกจิอยู่มาก ขอ้มลูที่มจีงึค่อนขา้งจาํกดั ไมเ่พยีงพอ

ต่อการใชส้รา้งดชันี 

วฏัจกัรธุรกิจมสี่วนสําคญัในการกําหนดวฏัจกัรเศรษฐกิจของประเทศ
4

การศกึษาและจดัทาํวฏัจกัรเศรษฐกจิของประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่การสรา้งตวัชีว้ดัใน

ลกัษณะของ composite index ของดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิและดชันีพอ้งเศรษฐกจิไดเ้ริม่มคีวามสําคญั

 กล่าวคือวฏัจกัร

เศรษฐกจิ(economic cycle) เกดิจากปจัจยัทีก่วา้งขวางกวา่วฏัจกัรธุรกจิ ในกรณีของประเทศไทยใน

ระยะแรกที่เริม่ย่างเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมนัน้ สภาวะการส่งออกเป็นปจัจยัสําคญัที่

กําหนดวัฏจกัรเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจที่เป็นภาคการเกษตร ดงันัน้ภาวะการผลติภาคการเกษตรจงึเป็นปจัจยัที่สําคญัอกี

ประการหน่ึงในการกําหนดวฏัจกัรเศรษฐกจิของประเทศ การเปลีย่นแปลงการผลติของภาคเกษตร

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปจัจยัด้านดนิฟ้าอากาศ เช่นปรมิาณน้ําฝนซึ่งจะส่งผลไปยงัปรมิาณพชืผล

เกษตรทีส่ามารถเกบ็เกี่ยวได ้และต่อเน่ืองไปถงึรายไดข้องเกษตรกรซึง่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของ

ประเทศ จากการศกึษาของ Hiratsuka พบวา่ราคาของผลติผลการเกษตรนัน้มบีทบาทสําคญัในการ

กําหนดวฏัจกัรธุรกจิมากยิง่กว่าปรมิาณผลผลติการเกษตรเสยีอกี ขณะเดยีวกนัประเทศไทยกเ็ป็น

ประเทศทีม่รีะบบเศรษฐกจิเปิดเสร ีแต่มขีนาดเศรษฐกจิทีเ่ลก็เมื่อเทยีบกบัเศรษฐกจิโลก ดงันัน้จงึมี

อทิธพิลจากปจัจยัภายนอกมาเป็นตวักําหนดวฏัจกัรเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกนั เช่น การ

เปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลก อตัราดอกเบีย้ของตลาดโลกเป็นตน้ 

                                                           
2 ดรูายละเอยีดได้จาก Hiratsuka, D. 1988, “Agricultural and Business Cycle in Thailand” Chapter 14 of Business 
Cycle in Five ASEAN Countries, India and Korea. Tokyo, Institute of Developing Economies  
3 ดรูายละเอยีดได้จาก Hiroshi OSADA and Daisuke HIRATSUKA, BUSINESS CYCLE IN ASIA, Institute of 
Developing Economies, Tokyo, 1991 
4 วฏัจกัรเศรษฐกจิคอืคลืน่ของภาวะเศรษฐกจิโดยรวมทีผ่กผนัขึน้ลงไปตามกาลเวลา ประกอบดว้ยชว่งขยายตวั

(expansion) ซึง่เป็นชว่งทีเ่ศรษฐกจิมกีารขยายตวัสงูขึน้และช่วงหดตวั(recession)ซึง่เป็นชว่งทีก่ารเจรญิเตบิโต

ของเศรษฐกจิลดลง (ทีม่า รายงานผลการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ โครงการพฒันาระบบเตอืนภยัและตดิตามสภาวะ

อุตสาหกรรม โดยคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เสนอต่อสาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม มถุินายน 2546) 
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และมกีารดําเนินการอย่างจรงิจงัอกีครัง้ภายหลงัจากประเทศไทยไดป้ระสบปญัหาวกิฤตการณ์ทาง

การเงนิอย่างรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปญัหาที่สร้างความยุง่ยากให้กบันักวางแผนและกําหนด

นโยบายเศรษฐกจิในขณะนัน้ทีส่ําคญัประการหน่ึงคอืประเทศไทยขาดแคลนการรวบรวมขอ้มลูและ

การจดัทาํตวัชีว้ดัภาวะเศรษฐกจิระยะสัน้ซึง่จาํเป็นอย่างยิง่ในการใชเ้พื่อกํากบัและตดิตาม(monitor) 

การดําเนินงานแก้ไขปญัหาต่างๆ รวมทัง้ใช้เป็นเครื่องมือส่งสญัญาณในการเฝ้าระวงัเตือนภัย 

หน่วยงานหลกัทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ 3 หน่วยงานคอืธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละกระทรวงพาณิชยจ์งึไดร้เิรื่มจดัทําดชันี

ผสม(composite index) ขึน้มาในลกัษณะคลา้ยคลงึกนัเพื่อใชช้ีว้ดัวฏัจกัรของเศรษฐกจิทัง้ในดา้น

ภาคเศรษฐกจิการผลติและภาวะเงนิเฟ้ือ ไดจ้ดัทาํทัง้ดชันีชีนํ้า ดชันีพอ้งและดชันีตาม 

การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิในระยะยาวนัน้ประกอบขึน้จากปจัจยั 4 ประการคอื ปจัจยั

ของฤดูกาล ปจัจยัของแนวโน้ม ปจัจยัของวฏัจกัร และปจัจยัอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ไม่ปรกต ิใน

การตาดการณ์เศรษฐกจิไปข้างหน้าหรอืการเฝ้าตดิตามเพื่อเตอืนภยัขา้งหน้าว่าจะเกดิเหตุการณ์

อยา่งไรขึน้นัน้ นอกจากการใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐกจิเป็นเครื่องมอือธบิายแลว้ นักเศรษฐศาสตร์

ยงัใช้วธิกีารของการวเิคราะห์อนุกรมเวลาโดยการแยกปจัจยัทัง้ 4 ดงักล่าวออกจากกนั เมื่อขจดั

ปจัจยัฤดูกาล ปจัจยัแนวโน้มและปจัจยัจากเหตุการณ์ไม่ปกตอิอกไปแล้ว ส่วนที่เหลอืจงึเป็นการ

เปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากวฏัจกัรซึง่มรีปูแบบการเคลื่อนไหวขึน้ลงอย่างต่อเน่ืองอยู่รอบๆเสน้แนว

โน้มระยะยาว 

การวเิคราะห์วฏัจกัรเริม่จากการขจดัปจัจยัฤดูกาลซึ่งเกดิจากเหตุการณ์ซํ้าๆในรอบปี เช่น

เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ตลอดจนวนัหยุดต่างๆ นอกจากน้ีฤดูกาลในรอบปียงัเป็นตวักําหนดปจัจยั

ฤดูกาลอกีด้วยเช่นกนั เช่นการผลติในภาคการเกษตร การก่อสรา้ง การท่องเที่ยวเป็นต้น วธิกีาร

ขจดัปจัจยัฤดูกาลทําโดยการสร้างดชันีฤดูกาลแล้วนําหกัออกจากค่าของอนุกรมข้อมูลที่ต้องการ

ศกึษา หลงัจากนัน้เป็นการขจดัปจัจยัอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ไม่ปรกตอิอกไปซึ่งสามารถทําได ้2 

วธิคีอืการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวหรอืการกําหนดค่า outlier ขึน้มาซึง่ในปีที่ผดิปรกตคิ่าใน

อนุกรมทีเ่กดิขึน้จรงิจะอยูน่อกคา่ outliner ดงักล่าว ตอ้งหกัค่าดงักล่าวออกไปแลว้แทนดว้ยค่าทีเ่ป็น

เฉลีย่ของอนุกรมดงักล่าว ค่าส่วนทีเ่หลอืสามารถนํามาแยกระหว่างค่าแนวโน้มและค่าวฏัจกัรออก

จากกนั 

เน่ืองจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิซึ่งวดัค่าได้ในรูปของ GDP นัน้

เกดิขึน้จากปจัจยัหรอืผลกระทบหลายๆประการ บางปจัจยักเ็ป็นองคป์ระกอบของ GDP เช่นการใช้

จ่ายของครวัเรอืนหรอืบางปจัจยักเ็ป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิ GDP ตามมา เช่นการใหอ้นุญาตก่อสรา้ง

เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการก่อสร้างและกิจกรรมทางเศรษฐกจิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามมา เมื่อเอาค่า

ต่างๆ เหลา่น้ีมาหาค่าสหสมัพนัธก์บั GDP ซึง่ในการวเิคราะหว์ฏัจกัรน้ีจะเรยีกว่า reference series 
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กจ็ะพบวา่มตีวัแปรใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบั GDP อยา่งมนียัสาํคญั เช่นมคี่าสหสมัพนัธ์

มากกว่า 0.5 เป็นต้น การเชื่อมโยงดงักล่าวเมื่อพจิารณาตามช่วงระยะเวลาม ี3 ลกัษณะคอืวฏัจกัร

ของตวัแปรปจัจยัทีเ่กดิขึ้นซึ่งเป็นคลื่นที่มจีุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดอยู่ก่อนคลื่นของวฏัจกัรเศรษฐกิจ

หรอื GDP หรอืวฏัจกัรของตวัแปรทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัคลื่นวฏัจกัร GDP และวฏัจกัรของตวัแปรที่

เกดิขึน้หลงั GDP เมือ่เอาตวัแปรต่างๆ เหลา่น้ีมาจดักลุม่กจ็ะไดชุ้ดของตวัแปรทีเ่กดิขึน้ก่อนเรยีกว่า

ตวัแปรชีนํ้าหรอื leading ชุดของตวัแปรทีเ่กดิขึน้พรอ้มร่วมกบั GDP หรอื coincident และชุดของ

ตวัแปรทีเ่กดิขึน้ภายหลงัหรอื lagging ตวัแปรต่างๆ เหล่าน้ีเมื่อสรา้งเป็นค่าของดชันีซึง่มหีน่วยเป็น

มาตรฐานเดยีวกนัจงึสามารถทีจ่ะนํามารวมกนัไดเ้รยีกวา่ดชันีผสมหรอื composite index 

ดชันีชีน้ําเศรษฐกิจน้ีสามารถที่จะพฒันาต่อเน่ืองไปเป็นเครื่องมอืส่งสญัญาณเตือนภยัได้

เพราะเป็นการบอกทศิทางขึน้ลงล่วงหน้า ส่วนการส่งสญัญาณเตอืนภยันัน้จะต้องมกีารกําหนดค่า

วกิฤตวิ่าค่าของดชันีดงักล่าวจะต้องมคี่าทีต่ํ่ากว่าค่าทีส่ามารถยอมรบัได(้threshold) ในระดบัเท่าใด 

เมือ่ใดกต็ามทีต่ํ่ากว่าค่าดงักล่าวกถ็อืว่าจะเกดิวกิฤตติามมาภายในระยะเวลาทีช่ีนํ้า  

 การวเิคราะหค์ลืน่วฏัจกัรสามารถพจิาณาไดจ้ากทัง้คา่ของระดบัซึง่เป็นวธิดี ัง้เดมิ(classical) 

และการพจิารณาจากค่าของอตัราการการเปลีย่นแปลงหรอื growth cycle approach ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้อธิบายว่าเมื่อดูจากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวที่ผ่านมาแล้วพบว่า

รปูแบบลกัษณะของการขยายตวั (expansion) และการถดถอย(recession) ของเศรษฐกจิไทยนัน้ 

เป็นการขยายและหดตวัของอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเป็นระดบัเศรษฐกิจ ใน

ขณะเดยีวกนัในคู่มอืการจดัทํา leading composite index (program BUSY)กใ็หค้วามเหน็ว่าขอ้มลู

ของอนุกรมที่จะนํามาจดัทําดชันีนัน้ต้องเป็นค่าที่มคีวามคงค่า(stationary) จงึต้องมกีารแปลงค่า

(transformation) คา่เบือ้งต้นก่อน เช่นการหาส่วนต่าง(ซึง่กค็อืการเปลีย่นแปลง) หรอืการหาค่า log 

ของค่าดงักล่าวเป็นตน้ 

3.3 จดุวกกลบัของวฏัจกัรเศรษฐกิจ(economic turning point) 

จากการเคลื่อนไหวเป็นคลื่นของวฏัจกัรเศรษฐกจินัน้ ทําให้เกดิวงรอบของเศรษฐกจิที่เป็น

รปูแบบคงตวั กล่าวคอืจากภายในช่วงของระยะเวลาทีนํ่ามาศกึษานัน้ เศรษฐกจิอาจจะเริม่จากระดบั

ทีเ่ป็นอยู ่แลว้เตบิโตเพิม่ขึน้ไปยงัจดุสงูสุด(peak) หลงัจากนัน้กถ็ดถอยลงมาจนถงึจุดตํ่าสุด(trough) 

และกลบัมาเพิม่ขึน้ถงึจุดสูงสุดหมุนเวยีนต่อเน่ืองไป ระยะจากจุดสูงสุด(หรอืตํ่าสุด)หน่ึงไปจดถึง

จุดสูงสุด(หรอืตํ่าสุด)ถดัไปเรยีกว่า cycle และระยะจากจุดสูงสุด(หรอืตํ่าสุด)หน่ึงไปจนถงึจุดตํ่าสุด

(หรอืสงูสุด)ทีอ่ยูต่่อเน่ืองกนัเรยีกวา่ phase 

จุดวกกลบัมคีวามสําคญัต่อการวเิคราะหว์ฏัจกัรเศรษฐกจิ เพราะจะเป็นจุดทีบ่่งบอกถงึการ

เปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจจากสถานะหน่ึงเช่นการขยายตวัไปสู่ภาวะการหดตวั หรอืในทาง
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ตรงกนัขา้มถ้าเป็นในกรณีของเศรษฐกจิตกตํ่า จุดวกกลบัจะเป็นตวับ่งบอกถงึสญัญาณการฟ้ืนตวั

กลบัไปสูส่ถานะการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะต่อไป 

ในการพิจาณาดัชนีชี้นํา ดัชนีพ้อง และดัชนีตามเมื่อเทียบกับวัฏจักรเศรษฐกิจหรือ 

reference series กเ็ป็นการพจิาณาการชีนํ้า การพอ้งและการตาม ณ จุดวกกลบัทัง้จุดสูลสุดและจุด

ตํ่าสดุ ในกรณกีารชีนํ้าจะพจิาณาวา่จดุวกกลบัของดชันีชีนํ้าไดเ้กดิขึน้ก่อนจดุวกกลบัของ reference 

series เป็นระยะเวลากี่เดอืน หรอืในกรณีเป็นดชันีตามก็จะพจิาณาว่าตามเป็นระยะเวลากี่เดอืน 

สว่นดชันีพอ้งการวกกลบัจะตรงกนักบั reference series 

จงึอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึวฎัจกัรเศรษฐกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่ของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจงึมคีวามสําคญัต่อการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจระยะสัน้ได้

อย่างถูกต้อง สามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อการเตอืนภยัและตดิตามสภาวะเศรษฐกจิของวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสําคัญประการหน่ึงของ

สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการวางแผนและกําหนดนโยบายและการ

ตดิตามการดาํเนินงาน(monitoring) เพื่อช่วยเหลอืและส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมได้

อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ทนัเวลาและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป  

3.4 ความหมายของดชันีช้ีนําเศรษฐกิจ 

จากตัวแปรที่นํามาสร้างดชันีทัง้ดชันีชี้นํา ดัชนีพ้องและดชันีตามทัง้หมดนัน้ ดชันีชี้นํา

ค่อนขา้งมคีวามสําคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อนําการวเิคราะหว์ฏัจกัรเเศรษฐกจิดงักล่าวน้ีมาใชเ้ป็น

เครื่องมอืส่งสญัญาณเตือนภยัทางเศรษฐกิจ ดชันีชี้นําหมายถึงดชันีที่มลีกัษณะคลื่นวฏัจกัรหรอื

ระยะเวลาการเกิดจุดวกกลบัทัง้ขาขึ้นและขาลงก่อนการเกิดจุดวกกลบัของคลื่นภาวะเศรษฐกิจ

โดยรวมหรอืคา่ reference series ทีส่นใจศกึษา เช่น ดชันีผลผลติอุตสาหกรรมเป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาวจิยัและคําแนะนําของผู้รูไ้ด้ให้ความเหน็ว่าการใช้ LEI ควรใช้

ควบคู่ไปกบัแบบจําลองพยากรณ์ทางเศรษฐกจิ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจในความถูกต้องของการตาด

การณ์ที่จะเกดิขึ้น(แบบจําลองเศรษฐกิจโดยทัว่ไปตามความเห็นดงักล่าวน้ี เป็นการใช้เพื่อคาด

ประมาณคา่ทีส่อดคลอ้งกบั trend) 

4. หลกัเกณฑก์ารเลือกตวัแปรเพ่ือสร้างดชันีวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

4.1 กรณีการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 จากเอกสาร “ระบบสญัญาณเตอืนภยัลว่งหน้าทางเศรษฐกจิ” โดย ดร. สมศจ ีศกิษมตั และ

ดร. นพดล บูรณะธนัง ได้เสนอว่าหลกัเกณฑ์การเลอืกตวัแปรเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบของดชันี

เศรษฐกจิทัง้ดชันีชีนํ้าและดชันีพอ้งมแีนวทางพจิารณา ดงัน้ี 
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4.1.1 เป็นตวัแปรทีม่คีวามสาํคญัในเชงิเศรษฐกจิ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจกรรมทาง

เศรษฐกจิ เช่นปรมิาณเงนิหรอืสนิเชือ่ในระบบเป็นตน้ 

2) สะทอ้นถงึการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิหรอืตลาด 

3) เป็นปจัจยัผลกัดนัหรอืขบัเคลื่อนให้เกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิขึน้จรงิได้

ตามมา เช่น มลูคา่ทุนจดทะเบยีนของธรุกจิรายใหม ่พืน้ทีใ่หอ้นุญาตปลกู

สร้าง มูลค่าสินค้าทุนนําเข้า มูลค่าวัตถุดิบนําเข้า มูลค่ากิจกรรมการ

ลงทุนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจาก BOI เป็นตน้ 

4.1.2 เป็นตวัแปรทีม่ลีกัษณะเปลีย่นแปลงไดร้วดเรว็ ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

4.1.3 เป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนของการเกิดคลื่นวัฏจักร กล่าวคือจะต้องมีค่า

เคลื่อนไหวขึ้นลง ไม่มคี่าราบเรยีบจนเกินไปจนทําให้ไม่สามารถสงัเกตเห็น

ความเคลื่อนไหวในลกัษณะของวฏัจกัรได ้

4.2 การศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

จากเอกสาร “โครงการพฒันาระบบเตอืนภยัและตดิตามสภาวะอุตสาหกรรม” ดําเนินงาน

โดยคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกจิอุสาหกรรม ไดเ้สนอ

แนวทางการเลอืกตวัแปรเพือ่นํามาใชช้ีนํ้าวฏัจกัรเศรษฐกจิไวด้งัน้ี(หน้าที ่3-7 ถงึ 3-10)
5

4.2.1 เกี่ยวขอ้งกระบวนการผลติตัง้แต่ต้น(early stage in production process) เช่น 

การใชว้ตัถุดบิ การลงทุน 

 

4.2.2 แสดงความยากง่ายในการปรบัตวั(ease of adaptation) เช่นในกรณีเศรษฐกจิ

ขาลง ธุรกจิจะใช้วธิลีดชัว่โมงการทํางานล่วงเวลาซึ่งเป็นวธิทีีง่่ายกว่าการปลด

คนงานออก การใชต้วัแปรชัว่โมงการทาํงานจงึตอบสนองไดด้กีว่า 

4.2.3 แสดงการคาดการณ์ของตลาด(market expectation) เช่นดชันีความเชื่อมัน่ของ

ผูบ้รโิภค 

4.2.4 เป็นตวัผลกัภาวะเศรษฐกจิที่สําคญั(prime mover) เช่น ปรมิาณเงนิ สนิเชื่อ 

เป็นตน้ 

4.2.5 ตวัแปรที่แสดงอทิธพิลของปจัจยัภายนอก(external factor) เช่น ดชันีชี้นํา

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา

แลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิเป็นตน้ 

                                                           
5 แนวทางการกําหนดคณุลกัษณะของตวัแปรดงักลา่วนีเ้ป็นของ de Leeuw, Frank, “Toward a Theory of Leading 
Indicators”  1991 
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นอกเหนือจากหลกัเกณฑใ์นการเลอืกตวัแปรตามความเหน็ขา้งต้นแลว้ ขอ้ควรพจิาณา

ที่สําคญัอกีประการหน่ึงของคุณสมบตัใินการนําขอ้มูลมาใช้สรา้งตวัแปรทัง้ตวัแปรวฏัจกัร

เศรษฐกจิและดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิ ตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยใหค้วามเหน็ไวค้อื 

1) เป็นขอ้มลูอนุกรมเวลาทีม่ช่ีวงระยะเวลาความยาวของอนุกรมขอ้มลูอย่างต่อเน่ือง

ยาวนานพอสมควร ตามขอ้เสนอแนะของงานวจิยัโดยทัว่ไปทีเ่กี่ยวกบัวฏัจกัรธุรกจิ

เสนอว่าขอ้มลูอนุกรมเวลาทีส่มควรนํามาใชน้ัน้ควรมรีะยะเวลายาวนานตดิต่อกนัไม่

น้อยกวา่ 15  ปีและควรเป็นขอ้มลูรายเดอืน สาํหรบัอนุกรมขอ้มลูเพื่อใชท้าํ leading 

economic indicator ควรครอบคลุมวงรอบวฏัจกัรธุรกจิของประเทศไทยซึง่มรีะยะ

จากจดุตํ่าสุดไปถงึสงูสุดและกลบัมาจุดตํ่าสุดเดมิใชเ้วลาประมาณ 5 ปี ดงันัน้ขอ้มลู

อนุกรมเวลาทีใ่ชส้รา้งดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิจงึควรยาวมากกว่า 5 ปีขึน้ไป หรอืควรไม่

ตํ่ากวา่ 6 ปี หรอื 72 เดอืน ตดิต่อกนั 

2) เป็นขอ้มลูที่มคีวามถูกต้องอย่างต่อเน่ืองพอสมควร ไม่ควรมกีารปรบัปรุงบ่อยครัง้ 

หรอืกรณีข้อมูลที่มกีารปรบัแก้แต่ละครัง้ก็ไม่ควรมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

คอ่นขา้งมากนกั 

3) การเลอืกตวัแปรต่างๆเพื่อนํามาใช้สร้างดชันี ควรให้มคีวามหลากหลาย เป็นตวั

แปรทีค่รอบคลมุกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทัว่ถงึ 

5. การกาํหนดตวัแปรเพ่ือสร้างดชันีเศรษฐกิจของ SMEs 

ตวัแปรประกอบดว้ย 2 ส่วนคอืตวัแปรวฏัจกัรเศรษฐกจิหรอืตวัแปรอ้างองิของ SMEs และ

ตวัแปรเพือ่นํามาใชส้รา้งดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิของ SMEs 

5.1 การกําหนดตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs เพื่อใช้เป็นตัวแปรอ้างอิง

(reference series)ของการสรา้งดชันีชีนํ้า มทีางเลอืกหลกัๆได ้3 กรณ ี

5.1.1 ใชค้่า GDP ของ SMEs  

โดยแทจ้รงิแลว้ตวัแปรทีส่ะทอ้นถงึวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs กค็อื GDP ของ 

SMEs ทีเ่ป็นขอ้มลูระยะสัน้เช่นรายเดอืนหรอืรายไตรมาส แต่เน่ืองจาก GDP ของ SMEs 

ทีส่าํนกัขอ้มลูและวจิยั สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจดัทําขึน้นัน้มี

คุณลกัษณะทีต่้องพจิารณา 2 ประการ คอื (1)  เป็นขอ้มลูที่มคีวามถี่เป็นรายไตรมาส

เท่านัน้ไม่มขีอ้มูลรายเดอืน (2) การประมวลค่า GDP รายไตรมาสเป็นวธิจีดัทําโดย

ทางอ้อมคอืการใช้สดัส่วนโครงสรา้งของ GDP SMEs ต่อ GDP รวมในระดบัสาขา

เศรษฐกจิ(TSIC) ย่อยซึง่ส่วนใหญ่เป็นระดบั 4 digit จงึทาํให ้GDP SMEs เคลื่อนไหวไป

ตาม GDP ประเทศเสมอ ดงันัน้การใช ้GDP ของ SMEs จงึคอ่นขา้งจาํกดั 

5.1.2 ใชต้วัแปรทีเ่ป็นตวัแทนของวฏัจกัรเศรษฐกจิ SMEs ระยะสัน้ เช่น MPI 
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การใช ้SMEs Manufacturing Production Index เป็น reference series โดยวธิี

น้ีค่อนขา้งง่ายและสะดวกเพราะมขีอ้มลูรายเดอืนอยู่แล้ว แต่ขอ้ที่ต้องพจิารณาคอืมูลค่า

ของตระกร้าสนิค้าที่รวมอยู่ใน MPI อาจมสีดัส่วนไม่มากนักเมื่อเทยีบกบั GDP ของ 

SMEs ในสาขาอุตสาหกรรม (manufacturing) ทัง้หมด อย่างไรก็ตามถ้าพจิารณาว่า

เศรษฐกจิของประเทศมฐีานรากมาจาก manufacturing การใช ้MPI กอ็าจพอทีจ่ะยอมรบั

ได ้เพราะเชื่อไดว้่าหากเกดิการเคลื่อนไหวขึน้ลงใน MPI แลว้กจ็ะทาํใหเ้กดิคลื่นเศรษฐกจิ

โดยรวมทีส่อดคลอ้งกนัได ้

5.1.3 ใชว้ธิสีรา้งดชันีพอ้งของ SMEs 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัทีไ่ม่มขีอ้มลู GDP SMEs รายเดอืน
6

จากรายงานฉบับสมบูรณ์ “การศึกษาแนวทางการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจของ 

SMEs(SMEs Economic Indicators)” ของ CA International Co., Ltd. ไดศ้กึษาขอ้มลู

เครื่องชี้ทางเศรษฐกจิที่จดัทําโดยของธนาคารแห่งประเทศไทยและโดยกระทรวงพาณิชย ์

หลงัจากนัน้ได้ทําการสรุปตวัแปรที่มคีวามคงอยู่ของขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบั SMEs และมี

ความเป็นไปได้ในการนําข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบจําลองเพื่อใช้ในการ

คาํนวณและวเิคราะหก์ารจดัทาํดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs ในอนาคต และไดนํ้าเสนอ

ขอ้มลูตวัแปรเพื่อสรา้งดชันีพอ้ง ดงัน้ี 

 ในขณะที่ขอ้มูล GDP 

SMEs รายไตรมาสที่มกี็ค่อนขา้งเคลื่อนไหวราบเรยีบไปตามขอ้มูล GDP ของประเทศ 

ขณะเดยีวกนัการใช ้MPI กค็รอบคลุม GDP เพยีงบางส่วนและมคี่าสดัส่วนทีค่่อนขา้งน้อย

เมือ่เทยีบกบั GDP SMEs รวม จงึอาจจาํเป็นทีต่อ้งเลอืกใชว้ธิทีี ่3 คอืการสรา้งดชันีพอ้ง

และใชค้า่ของดชันีดงักล่าวเป็นตวัแทนของตวัแปรวฏัจกัรเศรษฐกจิ SMEs 

1) มลูคา่การนําเขา้สนิคา้ ณ ราคาคงที ่

2) มลูคา่การจดัเกบ็ VAT ณ ราคาคงที ่

3) ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม 

4) ภาษธีรุกจิเฉพาะ 

ทัง้น้ี CA International Co., Ltd ไดท้ําการวเิคราะหร์วมทัง้ศกึษาความเป็นไปไดท้ี่

จะรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวทีจ่ะแยกเป็นของ SMEs โดยตรงและมคีวามถี่เป็นรายเดอืนไว้

แลว้ ดงันัน้สาํนกัขอ้มลูและวจิยัจงึสามารถนําขอ้มลูดงักล่าวน้ีมาสรา้ง Coincident index ได้
                                                           
6 ขอ้มลู GDP SMEs รายเดอืนสามารถใชเ้ทคนิค เชน่ Chow and Lin method เป็นเครือ่งมอืคาํนวณหา GDP 

เป็นรายเดอืน ตวัอยา่งเชน่งานของ ปราณี ทนิกร ทีท่าํการศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะหด์ชันีชีนํ้าภาวะเศรษฐกจิ

สาํหรบัประเทศไทย โครงการศกึษาจดัทาํแบบจาํลองพยากรณ์ภาวะเศรษฐกจิระยะสัน้” เสนอต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ 
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โดยตรง (ตามหลกัการของวธิสีรา้งที่ถูกต้องนัน้การทดสอบว่าเป็น index ที่สมัพนัธก์บั

เศรษฐกิจหรือไม่และมีค่ามากน้อยเพียงใดนั ้น ต้องเอามาทดสอบหาค่า correlation 

coefficient รว่มกบั GPD SMEs แต่สามารถขา้มขัน้ตอนน้ีไปได)้
7

ในกรณงีานของธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้ธบิายว่าการกําหนดตวัแปรเพื่อสรา้ง

ดชันีพอ้งเมือ่ไมม่ ีGDP รายเดอืนเป็นค่า reference และจาํเป็นต้องนําค่าดชันีพอ้งไปเป็น 

reference index เพื่อสรา้งดชันีชี้นําเศรษฐกจิต่อไปนัน้ วธิกีารเลอืกตวัแปรเพื่อใช้เป็น

องค์ประกอบดชันีพ้องไดเ้ลอืกโดยกําหนดหลกัเกณฑใ์หต้วัแปรดงักล่าวมคีวามครอบคลุม

ตวัแปรดา้นการใช้จ่ายและตวัแปรดา้นการผลติภายใต้ขอ้มลูเท่าทีจ่ะสามารถเอื้ออํานวยได ้

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้ตวัแปร 6 ตวั(ในระยะเริม่แรกของการสรา้งดชันีพ้อง) 

ประกอบดว้ย 1) ยอดขายหา้งสรรพสนิคา้เป็นตวัแปรทีส่ะทอ้นการใชจ้่ายของครวัเรอืน 2)

รายรบัภาษกีารคา้หรอืภาษมีลูค่าเพิม่ 3) ยอดจาํหน่ายรถยนต์รวมรถกระบะสะทอ้นการใช้

จา่ยและการลงทุนของเอกชน 4) ปรมิาณการนําเขา้ 5) การเบกิจ่ายจากบญัชกีระแสรายวนั

ซึ่งเป็นตวัแปรที่แสดงถึงกิจกรรมในการทําธุรกิจของภาคธุรกิจ และ 6) ดชันีผลผลิต

อุตสาหกรรมแสดงถงึระดบัการผลติของภาคอุตสาหกรรม 

 

อย่างไรก็ตาม ปจัจุบนัสํานักข้อมูลและวจิยัได้มกีารรวบรวมข้อมูลตวัแปรเพื่อใช้

สาํหรบัจดัทาํดชันีพอ้งไวเ้สรจ็สิน้แลว้ ประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 

1) Import SMEs/ลา้นบาท 

2) Import/ลา้นบาท 

3) ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา/ลา้นบาท 

4) ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล/ลา้นบาท 

5) VAT/ลา้นบาท 

6) รถยนตน์ัง่ความจกุระบอกสบูระหวา่ง 1,501-1,800 cc/คนั 

7) รถยนตน์ัง่ความจกุระบอกสบูระหวา่ง 2,001-2,400 cc/คนั 

8) รถบรรทุกปิคอพัน้ําหนกับรรทุก 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ (Space cab)/คนั 

9) รถจกัรยานยนต/์คนั 

10) MPI SMEs 

11) MPI  

12) เบยีร/์พนัลติร 

                                                           
7 เหตุผลเน่ืองจาก CA International Co., Ltd. เลอืกมาใหแ้ลว้ และ 2) โดยวธิทีีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยทาํกใ็ช้

การหาตวัแปรทีพ่ยายามครอบคลุมเศรษฐกจิในทกุๆ ดา้น เชน่ การผลติ การใชจ้า่ย การลงทนุ  
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13) ซเีมนตป์อรต์แลนดซ์เีมนต/์ตนั 

14) ซเีมนตผ์สม/ตนั 

15) ซเีมนตช์นิดอื่น ๆ/ตนั 

16) ปรมิาณการผลติยานพาหนะเพือ่การพาณชิย ์(คนั)  

17) ประมาณการผลติรถจกัรยานยนต ์(คนั)  

18) ดชันียอดขายปลกี  

5.2 การกาํหนดตวัแปรเพ่ือใช้จดัทาํดชันีช้ีนําเศรษฐกิจของ SMEs 

ในเดยีวกนั CA International Co., Ltd. ไดเ้สนอผลการศกึษาและไดก้ําหนดตวัแปรเพื่อ

ใชจ้ดัทาํดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิของ SMEs โดยแบ่งเป็นดชันีชีนํ้าระยะสัน้และดชันีชี้นําระยะปาน

กลาง  

5.2.1 ตวัแปรเพือ่ใชจ้ดัทาํดชันีชีนํ้าระยะสัน้ มอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) ดชันีราคาหุน้(ราคาปิด ณ สิน้เดอืน) 

2) มลูคา่ทุนจดทะเบยีนธรุกจิรายใหม ่

3) มลูคา่การสง่ออกทีแ่ทจ้รงิ(ในรปูของเงนิบาท) 

5.2.2 ตวัแปรเพื่อใช้จดัทําดชันีชี้นําระยะปานกลาง มตีวัแปรเพยีงตวัเดยีวคอื มลูค่า

ทุนจดทะเบยีนธรุกจิรายใหม ่

นอกจากน้ี CA International Co., Ltd. ยงัไดม้กีารนําเสนอตวัแปรเพื่อใชช้ีนํ้าวฏัจกัรเงนิ

เฟ้ือ รวมทัง้เสนอให้มกีารศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่น่าสนใจและอาจมคีวามเป็นไปได้ในการนํามา

ทดสอบเพื่อสรา้งแบบจาํลองการจดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิของ SMEs ในอนาคต เช่น จํานวน

ผูป้ระกนัตน มลูคา่การจดัเกบ็ภาษนิีตบุิคคล จาํนวนผูม้งีานทาํ เป็นตน้ 

ในทํานองเดียวกันกับตัวแปรดัชนีพ้อง สํานักข้อมูลและวิจยัได้ทําการรวบรวมตัวแปร

สาํหรบัจดัทาํดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิไวแ้ลว้เช่นกนั ดงัน้ี 

1) ดชันีราคาหุน้ (MAI) ราคาปิด ณ สิน้เดอืน  

2) พื้นที่ก่อสร้างได้รบัอนุญาตในเขต กทม. ปรมิณฑล และในเขตเทศบาลทัว่ประเทศ     

(พนัตาราเมตร)  

3) ทุนจดทะเบยีนใหม ่ 

4) จาํนวนจดทะเบยีนเลกิ  

5) จาํนวนจดทะเบยีนใหม ่ 

6) ทุนจดทะเบยีนเลกิ  

7) Export SMEs/ลา้นบาท 

8) Export/ลา้นบาท 
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9) จาํนวนนกัท่องเทีย่ว (พนัคน)  

10) ปรมิาณเงนิกวา้ง  

11) ปรมิาณเงนิแคบ  

12) ดชันีน้ํามนั 

สาํหรบัดชันีชีนํ้าระปานกลางประกอบดว้ยตวัแปรคอื   

1) ดชันีราคาวตัถุดบิ  

2) ดชันีชีนํ้า USA  

3) ดชันีชีนํ้า JP  

4) สว่นกลบัดชันีชีนํ้า JP  

5) อตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคาร 

จากการศกึษาถงึการสรา้งดชันีชีนํ้า และการสรา้งดชันีวฏัจกัรธุรกจิของหน่วยงานต่างๆ 

พบว่าไดม้กีารใชต้วัแปรทีไ่ม่แตกต่างกนัมากนัก ขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีม่ขีองประเทศนัน้ๆ รายละเอยีด

ปรากฏตามเอสารแนบทา้ย 1   

6. ขัน้ตอนและวิธีการสร้างดชันีช้ีนําเศรษฐกิจ SMEs 

 ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนหลกั ๆ คอื ขัน้ตอนการวเิคราะหต์วัแปรและขัน้ตอนการสรา้งดชันี  

6.1 ขัน้ตอนการวิเคราะหต์วัแปร 

เป็นขัน้ตอนเพื่อทดสอบและวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรว่ามีการเปลี่ยนแปลง

เคลือ่นไหวขึน้ลงไดอ้ยา่งรวดเรว็ และมคีลื่นการเปลีย่นแปลงขึน้ลงทีส่มัพนัธก์บัวฏัจกัรเศรษฐกจิซึง่

ในกรณีของดชันีชีนํ้านัน้ การเปลีย่นแปลงเกดิจุดวกกลบัของตวัแปรจะต้องเกดิขึน้ก่อนคลื่นวฏัจกัร

เศรษฐกจิ ในการสรา้งดชันีชีนํ้าเศรษฐกจิของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใชแ้นวทางของ Kydland 

and Prescott มาวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความชดัเจนของการเกดิคลื่นวฏัจกัร(cyclical behavior) 

และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรและวฏัจกัร โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี  

6.1.1 ปรบัค่าตัวแปรดงักล่าวเพื่อขจดัปญัหาอันเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของระดบั

ราคา(เงนิเฟ้ือ) กล่าวคอืในกรณีถ้าค่าดงักล่าวมมีูลค่าเป็นตวัเงนิ ต้องทําการ

ปรบัให้เป็นค่าที่แท้จรงิ(real term) ก่อน เพื่อไม่ให้มผีลของราคาเข้ามา

เกี่ยวขอ้ง โดยการนําดชันีผูบ้รโิภค(CPI) มาหารตลอด ทัง้น้ีถอืว่าค่า CPI เป็น

ตวัแทนของระดบัราคาโดยรวมทัว่ไปที่สามารถนํามาใช้ได้กบัค่าต่างๆ(ความ

จรงิแล้ว CPI คอืราคาขายปลกี ณ ตลาดในเขตเมอืงและถ่วงน้ําหนักด้วย

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครวัเรอืนและใชช่้วงเวลาดงักล่าวเป็น reference period) แต่ถ้าหากเป็นค่าบาง

รายการทีม่รีะดบัราคาโดยตรงเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว เช่น มูลค่าสนิค้าส่งออก 
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ถ้าสามารถใช้ระดบัราคาสนิค้าส่งออกเป็นตวั deflator หรอืในกรณีมูลค่าการ

ผลติ ถ้าใชร้ะดบัราคาผลผลติ(producer price index) ไดก้จ็ะมคีวามเหมาะสม

และถูกตอ้งมากกว่า 

6.1.2 ทดสอบว่าค่าดังกล่าวมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงขึ้นลงหรือมีความ

ราบเรยีบมากน้อยเพยีงใด ตวัแปรทีจ่ะเลอืกใชค้วรมคีวามแกว่งไกว มคีลื่นการ

เปลีย่นแปลงขึน้ลงในช่วงทีก่วา้งพอสมควร วธิกีารตรวจสอบคอืการหาค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน(standard deviation) ถ้าตวัแปรดงักล่าวมคี่าส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานที่สูงแสดงว่าตวัแปรนัน้มคีวามยดืหยุน่ในการปรบัตวัค่อนขา้งสูง มี

ความเหมาะสมทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นตวัชีข้องวฏัจกัรเศรษฐกจิไดด้ ีแต่ถ้าราบเรยีบ

ก็ไม่ควรนํามาใช้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นวิธีการวัดการกระจาย

(measures of dispersion) วธิหีน่ึง โดยมสีูตรการคํานวณดงัน้ี (กรณีเป็นค่า

ประชากรหรอื population และ ungrouped data) 

      

 σ = √  ∑ ( X - µ) 
2

6.1.3 ในตวัแปรแต่ละตวั ทําการขจดัการเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมาจากปจัจยัฤดูกาล 

ปจัจัยที่เป็นเหตุผิดปรกติ และปจัจยัแนวโน้มออกไป เพื่อให้เหลือเฉพาะ

ปจัจยัวฏัจกัรสาํหรบันํามาใชส้รา้งดชันีชีนํ้าวฏัจกัรเศรษฐกจิ 

      

    N      

     

จากองค์ประกอบของค่าที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของตัวแปรต่างๆ 

ประกอบด้วย ปจัจยั 4 ประการ (เป็นแนวคิดว่าองค์ประกอบของปจัจยัมี

ลกัษณะแบบผลคณู) 

 x t

เมือ่  x = ตวัแปร 

  = C * S * T * I 

 C  =  cyclical factor 

 S  = seasonal factor 

 T  = trend factor 

 I  = Irregular factors 

ดงันัน้ 
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 x t

การขจดัปจัจยัที่เกิดขึ้นจากผลของฤดูกาลออกนัน้ ใช้วิธีการหาค่าดชันี

ฤดูกาล(seasonal index) แล้วนํามาปรบั(หาร) กับค่าตัวแปรที่ต้องการ

วเิคราะห์ ผลที่ได้ถอืว่าเป็นการขจดัค่าการเปลี่ยนแปลงอนัเน่ืองมาจากปจัจยั

ฤดกูาลออกไป 

 / ( S * T * I)  = C   

วิธีการขจดัปจัจยัแนวโน้มที่เป็นวิธีที่มีการอ้างอิงและใช้กันมากคือคือ

วธิกีาร HP filter (Hoddrick – Prescott filter)
8

Min {Σt=1 ct2+ λΣ t=1 [(gt - gt-1)- (gt-1 -gt-2 )] 2 } 

 วธิน้ีีเชื่อว่าค่าของอนุกรมเวลาที่

ปรากฎ(observed series) ใดๆ จะประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื permanent trend 

และ cycle โดยที ่trend คอืค่าทีเ่ปลีย่นแปลง เตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป มี

ลกัษณะคงที่(permanent growth)ภายใต้ช่วงเวลาหน่ึงที่ยาวนานพอสมควร 

ส่วน cycle คอืการเปลีย่นแปลง เบีย่งเบนแบบชัว่คราว(transitory deviation) 

ทีเ่กดิขึน้รอบๆ trend ดงักล่าว วธิ ีHP filter เป็นการแยกสกดั trend ออกมา

จากองคป์ระกอบดงักลา่ว โดยการแก ้standard penalty program  

ส่วนการขจดัปจัจยัที่เกิดจากความผิดปรกตินัน้ จะใช้วธิกีารหาค่าเฉลี่ย

เคลื่อนที่ที่ครอบคลุมระยะเวลายาวนานพอสมควรที่คาดว่าได้รวมความ

ผดิปรกตอิยูใ่นช่วงเวลานัน้ๆ แลว้ ในกรณีงานของธนาคารแห่งประเทศไทยใช ้

centered 75-month moving average เหตุผลเน่ืองจากการทีร่อบวฏัจกัรซึง่

ปรกตมิรีะยะไม่เกนิ 6 ปี และในกรณีของประเทศไทยมรีะยะประมาณ 60-65 

เดอืน 

การขจดัปจัจยัทัง้ 3 ดงักล่าวอกจากตวัแปรเพื่อใหเ้หลอืเฉพาะ cycle นัน้ 

สามารถดําเนินการได้โดยใช้ โปรแกรม eview (อ้างจากงานของโครงการ

พฒันาระบบเตอืนภยัและตดิตามสภาวะอุตสาหกรรม โดยคณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เสนอต่อสาํนกังานเศรษฐกจิอุสาหกรรม)  ส่วนธปท. 

ไดใ้ช ้โปรแกรม X-11 ขจดัปจัจยัฤดูกาล และใช้วธิ ีHP filter (Hoddrick – 

Prescott filter) เพื่อขจดัค่าแนวโน้มออกไป 

6.1.4 หาค่า cross correlation coefficient  ระหว่างตวัแปรต่างๆ กบัตวัแปรวฏัจกัร

เศรษฐกจิหรอืตวัแปรอา้งองิ(ซึง่อาจใช ้MPI ของ SMEs หรอืโดยการสรา้งดชันี

                                                           
8 จากการศกึษาของ Bahar Dadashova พบว่าการ detrending โดยใชว้ธิขีอง Baxter-King Filters จะใหผ้ลที่

ดกีวา่วธิขีอง Hodrick-Prescott เน่ืองจากวธิ ีBaxter-King ไมใ่หผ้ลทีเ่กดิ spuriousness in the time series   
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พอ้งเป็นดชันีอา้งองิ เป็นตวัแทนของตวัแปรวฏัจกัรเศรษฐกจิ) เพื่อดูว่าตวัแปร

เหลา่นัน้สามารถชีนํ้าไดห้รอืไม ่และการชีนํ้าเป็นไปในทศิทางใด 

1) ถา้คา่สมัประสทิธเ์ขา้ใกล ้1 = Pro-cycle 

2) ถา้คา่สมัประสทิธเ์ขา้ใกล ้-1 = Counter-cycle 

3) ถา้คา่สมัประสทิธเ์ขา้ใกล ้0 = ไมส่มัพนัธก์นั 

คา่ cross correlation coefficient  หาไดด้งัน้ี 

    ∑ x y 

r yx  = ------------------------------------------------ 

    √ ∑  x 
2
    √   ∑  y 

2   

 

    

6.1.5 หาค่า cross correlation coefficient  ระหว่างตวัแปรชีนํ้ากบัตวัแปรวฏัจกัร

เศรษฐกจิ(หรอืMPI หรอืดชันีอา้งองิ) ในช่วงเวลาเดอืนต่างๆ(กรณีเป็นขอ้มูล

รายเดอืน) เพือ่ดวูา่ตวัแปรต่างๆนัน้สามารถชีนํ้าไดก้ีเ่ดอืน 

ตวัอย่างเช่น หาค่า correlation coefficient  ระหว่างตวัแปร X (t-i) กบัตวั

แปรวฏัจกัรเศรษฐกจิหรอืดชันีอา้งองิ เมือ่ t = เดอืนทีต่้องการคํานวณของดชันี

อ้างองิ และ i เท่ากบัค่าเป็นรายเดอืนของเดอืนที่ตวัแปรมรีะยะเวลานําดชันี 

เช่นอาจทดสอบ โดยให ้i มคี่าตัง้แต่ -1, -2, -3………เรื่องไปจนถงึ เช่น -20 

เป็นตน้ 

ค่า correlation coefficient มคี่าสูงสุดในเดอืนใด ก็แสดงว่าตวัแปรนัน้

สามารถชีนํ้าวฏัจกัรเศรษฐกจิไดต้ามจาํนวนเดอืนดงักลา่ว (คา่ i ) 

6.1.6 ทดสอบความสามารถของตัวแปรในการอธิบายเหตุการณ์ในอดีตโดยวิธ ี

Granger Causality Test 

Granger Causality Test เป็นวธิกีารทดสอบโดยการ run สมการถดถอย

(regression equation) ตามรปูแบบ ดงัน้ี 

 

          k         k 

Y t = a +  ∑  bi Y t-1 + ∑ c i X t-1  + e

              i=1       i=1 
t 

รายละเอยีดของ Granger Causality Test ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย

หมายเลข 2   
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6.1.7 หาเวลาการเกิดจุดวกกลบัของตวัแปรที่ต้องการทดสอบเทยีบกบัการเกิดจุด

วกกลบัของตวัแปรวฏัจกัรเศรษฐกจิ 

7. ขัน้ตอนการสร้างดชันี 

การสรา้งดชันีชี้นําผสม เป็นขัน้ตอนของการนําตวัแปรชี้นําต่างๆ ที่ได้ผ่านการวเิคราะห์

แลว้ มาสรา้งเป็นดชันีผสม(composite index) ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

7.1 ขจดัอิทธิพลของราคาและปัจจยัต่างๆ 

ขจดัอทิธพิลของราคา ปจัจยัฤดูกาล ปจัจยัแนวโน้ม และปจัจยัการเหตุผดิปรกติ

ออกจากตวัแปรแต่ละตวั(ในขัน้ตอนของการทดสอบตวัแปรไดม้กีารดําเนินการดงักล่าว

น้ีแลว้) 

7.2 คาํนวณหาอตัราการเปล่ียนแปลง 

คาํนวณหาคา่อตัราการเปลีย่นแปลงรายเดอืนของขอ้มลูตวัแปรเครือ่งชีแ้ต่ละตวั 

 

∆ x i,t =  (X i,t – X i, t-1) / X 

หรอื  
i,t  

∆ x i,t =  (X i,t – X i, t-1) / ((X i,t + X i, t-1

 

)/2) 

เมือ่ i คอืเครือ่งชีร้ายการที ่i และ t คอืเดอืนที ่t 

 

7.3 ปรบัข้อมลูรายเดือน 

ทําการปรบัค่าข้อมูลของเครื่องชี้รายเดอืนที่ได้จาก 7.2 ด้วยค่ามาตรฐานของ

เครือ่งชีน้ัน้ เพื่อขจดัอทิธพิลของตวัแปรดงักล่าวไมใ่หม้คี่ามากกว่าตวัแปรอื่น 

 

S i,t = ( x i,t

       

 ) / |A| 

เมือ่ |A|  = ( ∑ | x i,t 

  

 | ) / (T-1) 

ความหมายของคา่มาตรฐานไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบทา้ยหมายเลข     

7.4 คาํนวณค่าดชันีช้ีนํารวม 

คา่ดชันีรวม เท่ากบั 

 

   N   N 

T 

t=2 
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R t  = (  ∑ w i  S i,t )  /  ∑ w i 

        i=1   i=1 

  

.ในกรณทีีต่วัแปรแต่ละตวัมน้ํีาหนกัเท่ากนั คา่ w มคีา่เท่ากบั 1  

7.5 ปรบัค่าดชันีช้ีนํารวม 

เพื่อใหม้คีวามเคลื่อนไหวทีส่อดคลอ้งกบัตวัแปรวฏัจกัรเศรษฐกจิหรอืดชันี

พอ้งซึง่เป็น reference series 

 

 

r t  = R t

      

 / F 

เมือ่ F = ( ∑ | R t | ) / (∑ | P t |) 
   

ซึง่ P คอื ตวัแปรวฏัจกัรเศรษฐกจิหรอืดชันีพอ้ง 

7.6 คาํนวณค่าดชันี 

เพือ่ใหเ้ป็นการแสดงดชันีในรปูของคา่สะสม(Cummulative index)  

I t = I t-1 ((200+r t) / (200 – r t

8. การวิเคราะหด์ชันีเพ่ือหาวฏัจกัร(Cycles) และจดุวกกลบั(Turning points) 

 )) 

การวเิคราะห์ดชันีเพื่อหาวฏัจกัร(Cycles) และจุดวกกลบั(Turning points) เป็นขัน้ตอนที่

สําคญัอกีขัน้ตอนหน่ึงของการศกึษาและการจดัทําดชันีวฏัจกัรเศรษฐกจิทัง้การสรา้งดชันีพ้องและ

ดชันีชี้นํา หลกัการของการพจิารณาวฏัจกัรเศรษฐกจิสามารถแยกออกได้เป็น 2 ลกัษณะคอืการ

พจิารณาจากคา่ระดบั(Classical cycle approach) และการวเิคราะหจ์ากค่าอตัราการเตบิโต(Growth 

cycle approach) การพจิารณาจากค่าระดบัหมายถงึการดูจากค่าทีเ่กดิขึน้จรงิว่ามคี่าเท่าไรซึง่การ

ใช้วธิน้ีีมขี้อจํากดัหลายประการที่สําคญัคอืค่าดงักล่าวมคีวามไม่คงค่า(stationary) ค่อนขา้งมาก 

นอกจากน้ีจาการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมคีวามเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ประเทศไทยประสบปญัหา growth recession มากกว่าการลอลงในระดบัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

โดยตรง ดงันัน้แนวทางการวเิคราะห์วฏัจกัรเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยจงึเป็นการ

วเิคราะห ์growth cycle approach 

ในการวเิคราะห์วฏัจกัรเศรษฐกิจโดยของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอ้างว่าใช้โปรแกรม

สาํเรจ็รปู Bry-Boschan นัน้ จะเริม่จากการปรบัขอ้มลูใหเ้ป็นปรกตโิดยขจดั irregular factor ออกไป

ดว้ยการหา centred 75-month moving average หลงัจากนัน้เป็นการขจดัปจัจยัฤดูกาลและ

T T 

t = 2 t = 2 
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ตวัแปรท่ี OECD ใช้สร้าง composite economic indicator  

ของ 4 ประเทศใน ASEAN และประเทศจีนและอินเดีย 

Asian Business Cycle Indicators (ABCIs) ซึง่จดัทําโดยความร่วมมอืระหว่าง the OECD 

Development Centre and OECD Statistics Directorate เพื่อรายงานเครื่องชีเ้ตอืนภยัเศรษฐกจิล่วงหน้า

ระยะสัน้โดยไดจ้ดัทําและเผยแพร่เป็นรายไตรมาส ไดจ้ดัทาํในลกัษณะของ composite economic indicator 

ทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนักบัประเทศ OECD อื่นๆทัง้น้ีเพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้เป็นการวเิคราะหใ์น

ลกัษณะของ growth approach โดยในส่วนของเอเชยีน้ีไดจ้ดัทําของประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่สําคญั 4 

ประเทศ คอื อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปรแ์ละประเทศไทย และอกี  2 ประเทศซึง่เป็น emerging 

economies ทีส่าํคญัคอืจนีและอนิเดยี 

Indicator ทีจ่ดัทาํขึน้ดงักล่าวมตีวัแปรทีใ่ชส้รา้ง composite coincident indicator และ composite 

leading indicator ในแต่ละประเทศ ดงัน้ี 

1. Composite Coincident indicators 

1.1 Indonesia 

1) Manufacturing production index (Volume) 

2) Cargo unloaded at 4 main ports (Ton) 

3) Exports (Total) (Value) 

4) Retail sales index of household appliances (Value) 

5) Electricity consumption (Total) (KWH) 

1.2 Malaysia 

1) Industrial production index (Volume) 

2) Electricity consumption (Total) (Kwh) 

3) Number of new registrants as unemployed 

4) Exports (Total) (Value) 

5) Price of standard Malaysia rubber 

1.2 The Philippines 

1) Gross value added: Industry (Philippine Peso) 

2) Gross value added: Services (Philippine Peso) 

3) Diffusion index: Average capacity utilization (%) 

4) Exports (Total) (Value) 

5) Manufacturing sales (Total) 
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1.3 Singapore 

1) Industrial production index (Total, excluding Rubber processing) (Volume) 

2) Retail sales (Total) (Value) 

3) Construction contracts awarded: Private (Singapore dollar) 

4) Singapore airlines: Cargo carried (Kg) 

5) Number of air passenger departures 

6) Number of petitions for bankruptcy 

1.4 Thailand 

1) Manufacturing production index (Volume) 

2) Capacity utilization rate (%) 

3) Newly registered capital investment of business registered at Ministry of Commerce 

(Thai Baht) 

4) Manufacturing production index: Electronic products 

5) Number of registered applicants as unemployed 

6) Imports (Total) (Value) 

7) Retail sales index 

1.5 China 

1) Industrial production index (Total) (Volume) 

2) 500 Industrial Enterprises: Diffusion index: Fixed asset investment (%) 

3) Gross sales output (Value) 

4) Number of Employee: Manufacturing 

5) Imports (Total) (Value) 

6) Production of electricity (Total) (KWH) 

7) Government revenue: Taxes 

1.6 
1) Industrial production index (Total) (Volume) 

India 

2)  Industrial production index: Food (Volume) 

3) Industrial production index: Manufacturing: Production of cotton textiles (Volume) 

4) Passenger traffic: Domestic (Person) 

5) Cargo handled: Domestic (Ton) 

2. Composite Leading Indicators in ASEAN countries 

2.1 Indonesia 
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1) Consumer Survey Index: Consumer confidence Index 

2) Bank of Indonesia Policy Rate (1 month) (%) 

3) Jakarta Stock Exchange: Composite equity market index 

4) Producer Price Index/Wholesale Price Index 

5) Exchange rate of Indonesian Rupee against US dollar 

6) Industrial Production Index: Manufacturing: Paper and Paper Products (Volume) 

7) Visitors arrivals through eleven main gates 

2.2 Malaysia 

1) Consumer price index (% change) 

2) Money supply (M1) 

3) FTSE Bursa Malaysia: Composite equity market index 

4) Cargo discharged (Metric Ton) 

5) Industrial production index: Manufacturing: Electrical valves, tubes and other 

electronic components (Volume) 

2.3 The Philippines 

1) Business Expectation Survey: Business volume index for current quarter 

2) Business Expectation Survey: Credit access index for current quarter 

3) Consumer price index 

4) Discount rate (%) 

5) Philippine Stock Exchange: Composite equity market index 

6) Exchange rate of Philippine Peso against US dollar 

7) Production index of basic metals (Volume) 

8) Motor vehicle sales (Total) (Unit) 

2.4 Singapore 

1) Non-oil domestic exports (Value) 

2) Number of companies newly registered 

3) Residential property transaction (Singapore dollar) 

4) Singapore Exchange Strait Times: Composite equity market index 

5) Consumer price index 

6) Industrial Production Index: Electronic products and components (Volume) 

2.5 Thailand 

1) Prime Rate: Minimum Loan Rate (%) 
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2) Bangkok Port: Container 

3) Stock Exchange of Thailand: Composite SET index 

4) Motor vehicle sales: Commercial vehicles (unit) 

5) Business expectation index (%) 

6) Domestic cement sales (Ton) 

2.6 China 

1) 5000 Industrial Enterprises: Diffusion index: Overseas order level (%) 

2) Monetary aggregate (M2) 

3) Shanghai Stock Exchange: Turnover value 

4) Industrial production of manufactured crude steel (Ton) 

5) Industrial production of chemical fertilizer (Ton) 

6) Production of motor vehicles (Unit) 

7) Production of buildings: floor space of completed buildings (Square meter) 

2.7 India 

1) Motor vehicle sales: Passenger cars (Unit) 

2) Call money rate: Major commercial Bank: Lendings (%) 

3) Monetary aggregate (M1) 

4) Bombay Stock Exchange: Composite stock price index (Dollex-200) 

5) Industrial Production Index: Manufacturing: Production of non-metallic mineral 

products (Volume) 

6) Industrial production index: Production of consumer goods: Durables (Volume) 

 

--------------------------------------------- 
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รายช่ือตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบในการสร้าง Diffusion Indices 

ของประเทศในอาเซียนและในเอเซีย1

1. อินโดนีเซีย 

 

Leading Index 

1) Currency Supply (billion Rps.) 

2) Central Bank Credit (Real, billion Rps.) 

3) Wholesale Price Index: Cement and Clay Products (1975=100) 

4) Export of Crude Petroleum and Products (million U.S. $) 

5) Private Capital Inflow (net, million U.S. $) 

6) Production Index: Cement (1975=100) 

7) Production Index: Iron and Steel (1975=100) 

8) Production Index: Structural Metal Products (1975=100) 

Coincident Index 

1) Balance of Trade (million U.S. $) 

2) Consumer Price Index : Housing (1977.4-1978.3 = 100) 

3) Palm Oil Production (1000 ton) 

4) Production Index: Mining (1975=100) 

5) Import of Consumption Goods (million U.S. $) 

6) Import of Raw Material (million U.S. $) 

7) Fertilizer Production (1000 ton)/Production Index: Fertilizer (after 1988) 

8) Production Index: Cigarettes (1975=100) 

9) Production Index: Footwear (1975=100) 

10) Production Index: Glass (1975=100) 

11) Production Index: Automobile Assembling (1975=100) 

12) Production Index: Plywood (1975=100) 

13) Production Index: TVs, Radio, Cassettes, etc. (1975=100) 

14) Production Index: Tires and Tubes (1975=100) 

Lagging Index 

1) Production Index: Spinning (1975=100) 

2) Production Index: Weaving (1975=100) 

                                                           
1 Hiroshi OSADA and Daisuke HIRATSUKA, BUSINESS CYCLES IN ASIA, Institute of Developing Economies, Tokyo, 
Japan, 1991 
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3) Production Index: Knitting(1975=100) 

4) Production Index: Kretek Cigarrets (1975=100) 

5) Foreign Reserve (million U.S. $) 

2. Malaysia 

Leading Index 

1) Rubber Production value 

2) Palm Oil Export Prices 

3) Sawn Timber Export Unit Value 

4) Purchasing Power of Exports 

5) Production Index of Electronic Machinery, Electric Component, etc. 

6) Share Price Index 

7) Ratio of Demand Deposits to Currency 

8) Interbank Rate of Seven-day Call Money 

9) Change in Real Net Lending of the banking Sector to the Public sector    

Coincident Index 

1) Tin Production value 

2) Palm Oil Production Value 

3) Export Value of Sawlogs and Sawn Timber 

4) Export Value of Crude Petroleum 

5) Manufacturing Production Index 

6) Number of Paid Employees at Manufacturing Establishments 

7) Import Quantum 

8) Cement Production 

Lagging Index 

1) Total Salaries and Wages Paid by Manufacturing Establishments 

2) Rate of Placements per Registered Applicant at the Employment Services 

3) Checks Received through Local Clearing 

4) Loan and Advanced of the Banking Sector to the Private Nonfinancial Sector 

5) Money Supply 

6) Production Index of Transport Machinery 

7) Issue of New Television Licenses 

3. The Philippines 
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Leading Index 

1) Export Value of Clothing 

2) Export Value of Furniture and Fixtures 

3) Export of Animal and Vegetable Material 

4) Import Coverage of Reserves 

5) Wholesale Price of Plywood 

6) Stock Price Index (1978=100) 

7)  Investment in Construction 

8) Lending Rate of Banks 

9) Import Price Index 

10) Export of Fish and Fish Preparation 

11) Wholesale Price of Coconut  

Coincident Index 

1) Import of Pulp and Waste Paper 

2) Import of Minerals, Fuels and Lubricants 

3) Import of Electric Machinery 

4) Import of Chemical Products 

5) Import of Transport Equipment 

6) Electric Consumption(Commerce) 

7) Employment Index for manufacturing 

8) Electric Consumption(Industries) 

9) Electric Consumption (Residential Area) 

Lagging Index 

1) Import of Food 

2) Import of Manufacturing Fertilizers 

3) Gross International Reserves 

4) Inflation Rate(CPI) 

5) Business Tax 

6) Time Deposits in Commercial Banks 

4. Singapore 

Leading Index 

1) Real GDP for Transport and Communications 
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2) Outgoing International Telephone Calls 

3) Real Domestic Exports(Mineral, Fuel & Miscellaneous Transaction are excluded) 

4) Money Supply (M1) 

5) Business Expectation for the Industrial Sectors, General Business Expectation (for 

Next 6 Months) 

6) Production Index of Electronic Products & Components 

7) Production Index of Wearing Apparel Except Footwear 

8) Production Index of Printing and Publishing 

Coincident Index 

1) Inward Sea Cargo Handled except Oil 

2) Index of Total Industrial Production 

3) Electricity Sale to Industries 

4) Checks Received from Local Clearing 

5) Business Expectation for Loans and Advances to Nonbank Customers 

6) Singapore Manufacture Products Price Index, Machinery & Transport Equipment 

7) Real GDP 

8) Air Passengers 

9) Exports deflated by CPI 

Lagging Index 

1) Real GDP for Construction 

2) Real GDP for Financial & Business Services 

3) Real GDP for Commerce 

4) Motor Vehicle Registered 

5) Wholesale Prices/Import Prices 

6) Production Index of Food 

7) Housing Loans by Finance Companies 

8) Consumer Prices Index, All Items  

5. Thailand 

Leading Index 

1) Domestic Bill of Commercial Banks 

2) Refinery production of Petroleum Products 

3) Stock Prices(SET Index) 
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4) Money Supply(M1) 

5) Construction Area Permitted in Bangkok 

Coincident Index 

1) Production of Motorcycles 

2) Production of Commercial Vehicles 

3) Production of Beer 

4) Production of Lignite 

5) Production of Tinplate 

6) Department Store Sales 

7) Number of Tourists 

8) Consumption of Electric by large Users 

9) Number of Checks 

10) Export Volume Index 

11) Production of Gypsum 

Lagging Index 

1) Import Volume Index 

2) Import of Capital Goods 

3) Consumer Prices Index of Non Foods 

4) Total Clearing of Clearing House Transactions 

5) Government Revenue 

6. India 

Leading Index 

1) Index of Wholesale Prices for Primary Articles 

2) Investment in Government Securities by Commercial Banks 

3) Foreign Exchange Reserves, Dollars 

4) Index of Consumer Prices for Industrial Workers 

Coincident Index 

1) Index of Wholesale Prices for Milk and Milk Products 

2) Index of Industrial Production 

3) Index of Manufacturing Production 

4) Money Supply, Ms 

5) Number of Placement in Employment Exchanges 
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6) Index of Security Prices, Processing, and Manufacturing 

Lagging Index 

1) Index of Consumer Prices for Urban Non-manual Employees 

2) Index of Wholesale Prices for Manufactured Products 

3) Index of Cement Production 

4) Total Liabilities of Reserve Bank of India 

7. Korea 

Leading Index 

1) Money Supply (M1, real) 

2) Total Floor Area of Building Construction Permitted 

3) Index of Inventories to Shipments in the Manufacturing Sector 

4) Total Export (real) 

5) L/C Arrivals (real) 

6) Stock Price Index 

7) Monthly Hours Worked by Production Workers in the Manufacturing Sector 

8) Accession Rates in all Industries 

9) Machinery Orders Receives 

Coincident Index 

1) Industrial Production Index 

2) Producer’s Shipment Index 

3) Operation Ration Index of the Manufacturing Sector 

4) Number of Workers in the Manufacturing Sector 

5) Volume of Railway Transportation 

Lagging Index 

1) Durable Producer Goods Production 

2) Machinery Imports (real) 

3) Producer Inventories Index 

4) Turnover Ratio of demand Deposits for Commercial Banks 

5) Labor Cost per Unit of Output in the Manufacturing Sectors 

 

----------------------------------------------------- 
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Granger causality test 

Granger causality test เป็นวธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบความสมัพนัธข์องขอ้มลูอนุกรมเวลา 2 ชุด 

ว่าค่าของตวัแปรในอนุกรมชุดหน่ึง เช่นสมมุตเิป็น X เป็นค่าทีส่ามารถอธบิายค่าในอนุกรมอกีชุดหน่ึง เช่น

สมมตุเิป็น Y แต่ในขณะเดยีวกนัคา่ Y กลบัไมไ่ดเ้ป็นตวัอธบิายค่า X 

ในการสรา้ง composite leading economic index และ composite coincidence index จากขอ้มลู

อนุกรมเวลา 2 ชุด คอืชุดทีใ่ชเ้ป็นค่าอา้งองิ(reference series)หรอื Y เช่นขอ้มลู GDP รายเดอืน หรอื 

MPI(manufacturing production index)  และชุดทีเ่ป็นค่าตวัชีห้รอื X เช่นมลูค่าการส่งออก เป็นต้น จาํเป็น

จะตอ้งนําวธิ ีGranger causality test มาใชเ้พื่อทดสอบว่าค่าของตวัแปรทีเ่ป็นตวัชีค้อืมลูค่าการส่งออก(=X)

สามารถอธบิายค่าตวัแปรอ้างองิคอื GDP(=Y) ได ้แต่ในทางตรงกนัขา้ม GDP(=Y) จะไม่เป็นตวัอธบิายค่า

ของมลูค่าการส่งออก(=X) เป็นตน้ แต่ถา้ตวัแปร X ซึง่อธบิาย Y นัน้ ในขณะเดยีวกนั Y กส็ามารถอธบิาย X 

ไดเ้ช่นเดยีวกนั ในกรณน้ีีกไ็มส่ามารถใชต้วัแปรคูน่ี้ได ้เพราะต่างกเ็ป็นตวัแปรทีอ่ธบิายซึง่กนัและกนั 

การทดสอบจะใชว้ธิกีารสรา้งสมการขึน้มา 2 ชุด  

สมการชุดที ่1 ภายใตส้มมตุฐิานวา่ 

 H0 :  β i

 

 = 0  นัน่คอื X ไมไ่ด ้เป็นตน้เหตุของ Y 

Restricted regression   Y t = ∑   α i Y t-i + u 

 

t  

 

Unrestricted regression Y t = ∑   α i Y t-i + ∑   β i X t-i + u 

 

t  

 

 

 

สมการชุดที ่2 ภายใตส้มมตุฐิานวา่ 

 H0 :  δ i

 

 = 0  นัน่คอื Y ไมไ่ด ้เป็นตน้เหตุของ X 

i = 1 

T 

T 

i = 1 

T 

i = 1 

T 
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Restricted regression   X t = ∑   λ i X t-i + u 

 

t  

 

Unrestricted regression X t = ∑   λ i X t-i + ∑   δ i Y t-i + u 

 

t  

 

ถ้าผลทีไ่ด ้ในสมการชุดที ่1 ปฏเิสธ H0 , และในสมการชุดที ่2 ยอมรบั H0 ในกรณีน้ี X อธบิาย Y 

แต่ Y ไมไ่ดอ้ธบิาย X จงึสามารถใช ้X เป็นตวัชี ้Y ได ้

 

 

---------------------------------------------------- 

i = 1 

T 

T 

i = 1 

T 

i = 1 
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คํานวณส่วนเบีย่งเบนของขอ้มลูจาก first trend ผลทีไ่ดค้อืค่าของวฏัจกัร(cycle) ส่วนการหาจุด

วกกลบัก็เป็นการดูจุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดของ cycle ที่ได้ วธิกีารหา cycle คอืจากข้อมูลที่ได้

ภายหลงัทีห่า centred 75-month moving average แลว้ ใหดู้ค่าคร่าวๆจากจุดสูงสุดที ่1 ไปยงัจดุที ่

2,3 และต่อๆ ไป หรอืจุดตํ่าสุดแต่ละจดุกไ็ดเ้ช่นกนั หลงัจากนัน้ดูจาํนวนเดอืนในแต่ละ phase ซึง่ 

phase หมายถงึระยะเวลาจากจดุสงูสุดไปถงึจุดตํ่าสุดทีถ่ดัไป คํานวณค่าเฉลีย่ของจาํนวนเดอืนจาก

แต่ละ phase คํานวณค่าเฉลีย่เคลื่อนทีท่ีล่ะ 3 phase (3-phase moving average) หาแนวโน้มโดย

เชื่อมต่อจดุกึง่กลางของคา่เฉลีย่เคลือ่นทีจ่าก 3 phase ดงักล่าว ค่าทีไ่ดเ้รยีกว่า เสน้แนวโน้มค่าช่วง

เฉลีย่(phase average trend) ทําการปรบัเสน้ phase average trend ใหเ้รยีบดว้ยวธิ ี12-month 

moving average ส่วนของขอ้มลูทีเ่บีย่งเบนไปจาก phase average trend แสดงถงึลกัษณะของวฏั

จกัร ค่าทีต่ํ่ากว่าแสดงถงึช่วงขาลง(recession) และค่าทีส่งูกว่าแสดงช่วงขาขึน้ (expansion) 

รายละเอยีดขัน้ตอนของวธิ ีBry-Boschan ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 4 

ทางเลอืกอกีวธิหีน่ึงของการวเิคราะห์วฏัจกัรเศรษฐกจิและการหาจุดวกกลบั(จุดสูงสุด จุด

ตํ่าสุดสามารถดําเนินการไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ําเรจ็รปู Busy รายละเอยีดปรากฏตาม

เอกสาร 5 ขา้งทา้ยน้ี 

 

 

------------------------------------------------ 



การหาค่ามาตรฐาน (Normalizationหรือ Standardization) 

 การปรบัค่าให้เป็นค่ามาตรฐาน เรยีกว่า Normalizationหรอื Standardization ซึง่คําทัง้สองคาํน้ีใน

บางครัง้ก็จะมกีารใชแ้ทนกนัไปมา หมายถงึการปรบัค่าของตวัแปรต่างๆซึง่มหีน่วยทีแ่ตกต่างกนันัน้ใหเ้ป็น

ค่าที่มีหน่วยเดียวกัน โดยการขจัดหน่วยออกไปทัง้น้ีเพื่อให้สามารถนําค่าตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมา

เปรยีบเทยีบกนัได้ การใช้คําเรยีกว่า Standardization ค่อนข้างที่จะมวีธิกีารที่แน่นอนตามวธิทีางสถติิ

พืน้ฐานคอืการหารคา่ Z score กล่าวคอื  

 

   Z =   (x – x ) 

         σ 

   หรอืในกรณปีระชากรกแ็ทนคา่เฉลีย่ตวัอยา่งดว้ยคา่เฉลีย่ของประชากร (µ) 

ส่วน Normalization นัน้ มวีธิกีารที่ค่อนขา้งหลากหลาย ตวัอย่างเช่นในเอกสารของ สศอ. ระบุว่า

คํานวณการปรบัค่ามาตรฐานโดยการหกัค่าเฉลี่ย(mean) ของข้อมูลออกและหารด้วยค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน

สมบรูณ์((mean absolute deviation) แลว้จงึบวกดว้ย 100 ส่วนในกรณีของวธิทีีธ่นาคารแห่งประเทศไทย

จดัทาํไดใ้ชค้า่ mean absolute (เน่ืองจากเป็นคา่อตัราเพิ่ม) 

 

--------------------------------------- 



การหาวฏัจกัรเศรษฐกิจด้วยวิธีของ Bry and Boschan1

1. กําหนดค่าสูงสุดและตํ่าสุดทีส่ามารถรบัได ้ค่าใดที่สูงหรอืตํ่ากว่า(extremes) ค่าดงักล่าวจะถูกขจดั

ออกไป แลว้แทนดว้ยคา่ทีเ่ป็นปรกต ิ

 

2. กาํหนดรปูแบบของวฏัจกัรจากการหาคา่เฉลีย่เคลือ่นที ่12 เดอืน 

2.1 หาการวกกลบัโดยดูจากจุดที่มคี่าสูงกว่าหรอืตํ่ากว่าจุดอื่นๆ ในช่วง 5 เดอืนแรกและ 5 

เดอืนสุดทา้ยของปลายทัง้ 2 ขา้งของอนุกรมขอ้มลู 

2.2 ในกรณทีีก่ารวกกลบัมคี่าสงูหรอืตํ่า 2 ค่าอยูด่ว้ยกนั(multiple peak or multiple trough) ให้

เลอืกจดุเดยีวคอืจดุทีอ่ยูส่งูกว่าหรอืตํ่ากว่าอกีจดุหน่ึง  

3. หาการวกกลบัทีส่อดคลอ้งกบั 2 จาก Spencer curve 

3.1 หาจดุสงูสุด(highest value) และตํ่าสุด ทีอ่ยู่ภายในช่วงระยะเวลา ±5 เดอืนจากคลื่นวฏัจกัร

ทีศ่กึษาซึง่ไดห้าคา่เฉลีย่เคลือ่นที ่12 เดอืนแลว้ 

3.2 บงัคบัใหช่้วงระยะเวลาของวฏัจกัรทีส่ ัน้ทีสุ่ดมคี่าเท่ากบั 15 เดอืน โดยการขจดัจุดทีสู่งและ

ตํ่าอื่นๆทีไ่มใ่ช่จดุสงูสุดหรอืตํ่าสุดของวฏัจกัรในช่วงระยะเวลาสัน้ๆออกไป 

4. หาการวกกลบัทีส่อดคล้องกนัในอนุกรมทีไ่ด้ทําการหาค่าเฉลีย่เคลื่อนทีร่ะยะสัน้ 3 หรอื 6 เดอืน 

ขึน้อยูก่บัว่าค่า MCD (month of cycle dominance) ของอนุกรมนัน้ว่าควรเป็นเท่าใด โดยการหา

จดุสงูสุด(หรอืตํ่าสดุ)ในช่วงระยะเวลา ±5 เดอืนจากวฏัจกัรทีศ่กึษาบน Spencer curve 

5. การกําหนดจดุวกกลบัในกรณทีีค่ลืน่การเคลือ่นไหวเป็น unsmoothed series 

5.1 กําหนดจดุทีม่คี่าสูงสุดหรอืตํ่าสุดภายในช่วง ±4 เดอืน หรอืตามค่า MCD ขึน้อยูก่บัว่าค่าใด

มคีา่มากกวา่ จากวฏัจกัรทีเ่ลอืกมาศกึษาโดยการหาคา่เฉลีย่เคลือ่นทีร่ะยะสัน้ 

5.2 ขจดัการวกกลบัทีเ่กดิขึน้ในระยะ 6 เดอืนแรกและ 6 เดอืนทา้ยสุดของอนุกรมออกไป 

5.3 ขจดัจดุทีม่คีา่สงูและทีม่คีา่ตํ่าในระดบัรองๆลงไปทีอ่ยูป่ลายทัง้สองขา้งของอนุกรมออกไป 

5.4 ขจดั cycle ทมีช่ีวงระยะเวลาสัน้กวา่ 15 เดอืนออกไป 

5.5 ขจดั phase (peak to trough or trough to peak) ทีม่ช่ีวงระยะเวลาสัน้กวา่ 5 เดอืนออกไป 

6. จะไดผ้ลลพัธส์ุดทา้ยคอืวฏัจกัรเศรษฐกจิตามวธิขีอง Bry-Boschan 

 

------------------------------------------- 

                                                           
1 Gerhard Bry and Charlotte Boschan, Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer 

Programs, 1971, p21 
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โปรแกรม BUSY 

โปรแกรม Busy เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ําเรจ็รปูทีส่รา้งขึน้โดย Institute for the Protection 

and Safety of the Citizen, Joint Research Centre, European Commission, มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็น

เครือ่งมอืทางสถติสิําหรบัวเิคราะห์วฏัจกัรธุรกจิของขอ้มลูอนุกรมเวลาให้กบัประเทศที่เป็นสมาชกิของ EU 

โปรแกรมน้ีสามารถรอบรบัขอ้มลูอนุกรมเวลาทีม่ขีนาดใหญ่ได ้

ผู้ ใช้สามารถ download โปรแกรมและเอกสารอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโปรแกรมได้

ที ่www.jrc.cec.eu.int/uasa/prj-busy.asp  

 สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้การใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนตวั(stand alone) และการตดิตัง้บนเครอืข่าย 

ในกรณตีดิตัง้บนเครือ่งสว่นตวัใหเ้ริม่จาก 

การติดตัง้โปรแกรม 

1. สรา้ง directory ในทีน้ี่สมมตุใิหเ้ป็น “TEMP” 

2. ขยาย file “BUSY.ZIP” ลงใน directory “TEMP” 

3. Execute file “SETUP.EXE” 

4. หลงัจากนัน้ program จะถูกตดิตัง้ใน default directory คอื PROGRAM FILES\BUS ส่วน 

output file จะถูกเก็บไว้ใน PROGRAM FILES\BUSY\OUTPUT และ default path for 

savings คอื PROGRAM FILES\BUSY\SAVED 

5. ในขัน้ตอนการใชง้าน program ใหท้าํตามขัน้ตอน: "Start->Programs->BUSY->BUSY" 

6. ในกรณีต้องการ updates program ขัน้แรกต้อง uninstall โปรแกรมทีม่อียูแ่ลว้ และ delete the 

directory PROGRAM FILES\BUSY ก่อน แลว้ ตดิตัง้ใหมต่ามขัน้ตอนดงักลา่วน้ี 

1. Input data 

คณุลกัษณะของโปรแกรม 

1.1 Human readable 

1.2 Excels formats 

2. Series ของขอ้มลูตวัแปรต่างๆ ไมจ่าํเป็นตอ้งมจีาํนวน observation ทีเ่ท่ากนักไ็ด ้

3. ผลทีไ่ดแ้สดงในรปูของ HTML file 

4. สามารถรองรบัการดาํเนินการทางสถติไิด ้2 ลกัษณะคอื 

4.1 NBER-type of analysis
1

4.1.1 Descriptive statistics 

 

                                                           
1 NBER คือ National Bureau of Economic Research  เป็นหน่วยงานหลกัท่ีศกึษาเร่ือง Business Cycle ของ USA    

http://www.jrc.cec.eu.int/uasa/prj-busy.asp�
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4.1.1.1 Cross correlation 

4.1.1.2 Coherence 

4.1.1.3 Phase of cross spectra 

4.1.2 Bry and Boschan dating procedure  

4.2 Dynamic factor model 

1. การใช้โปรแกรมจะต้องใช้กบัขอ้มูลที่มคีวามคงค่า(stationary) หรอืเป็นขอ้มูลที่ถูกแปลงหรอื

ปรบัแก้(data transformation)ให้เป็นขอ้มูลที่มคีวามคงค่าเสยีก่อน วธิกีารปรบัแก้ขอ้มูลให้มี

ความคงค่า สามารถทาํไดห้ลายวธิ ีดงัน้ี 

การใช้งานโปรแกรม BUSY 

1.1 First order difference ซึง่กค็อืการใชค้า่ growth (m-to-m) หรอืการ take log นัน่เอง  

1.2 ใชค้่า annual difference เป็นการใชค้่า growth (y-to-y) เช่นการเอาค่าในเดอืนที ่12 

ของปีน้ีเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัในปีทีแ่ลว้ 

1.3 Hodrick-Prescott filter   

1.4 Baxter-King filter 

1.5 Linear detrending 

2. NBER-type of analysis 

NBER-approach คอืวธิกีารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถติเิชงิพรรณนา(descriptive statistics) และการหา

(detecting) จดุวกกลบั(turning point) 

2.1 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา Descriptive statistics 

2.1.1 Cross correlation เป็นการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรที่

ต้องการวเิคราะห์วฏัจกัรกบัค่า reference (ค่า reference เช่น 

GDP) โดยจะแสดงทัง้หมด 3 ค่า คอื cross correlation(r0) ซึง่

หมายถึงค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างค่า reference กับค่าตวัแปรใน

series อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ,ค่า maximum cross 

correlation หมายถงึค่าสหสมัพนัธท์ี่มคี่าสูงทีสุ่ดระหว่างระหว่าง

ตวัแปรดงักล่าวในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงซึง่เวลาดงักล่าวจะปรากฏ

ใน t max และค่า t max แสดงถงึระยะเวลาทีช่ีนํ้า(positive lag) 

ถ้าค่า maximum cross correlation มคี่าสูงใน t max ใด แสดงว่า
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ตัวแปรดังกล่าวมีความสามารถในการชี้นําได้มากสูงในเวลา

ดงักล่าว
2

2.1.2 Coherence ระหว่างตวัแปรกบัค่า reference ค่า coherence 

หมายถงึค่าทีแ่สดงความแขง็แกร่งของการเคลื่อนไหวทีไ่ปดว้ยกนั

ระหวา่งคา่ reference และคา่ตวัแปรอื่นๆ ทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ(the 

strength of the co-movement between the reference series 

and every series of the data set) ค่า coherence ทีสู่งกว่า 0.5 

ขึน้ไปถอืว่ามคีวามแขง็แกร่งของการเคลื่อนไหวดว้ยกนัทีด่ ีแต่ถ้า

มคีา่น้อยกวา่ 0.1 ถอืวา่มคีา่น้อย

 

3

2.1.3 Mean delay เป็นการวดัค่าความสามารถเป็นตวัวดัชี้นํา ชีต้าม 

หรอืตวัชีร้่วม (measure instead the lead/lag relationship 

between the reference series and every variable) ค่าทีป่รากฏ

แสดงถงึค่า phase ของตวัแปรนัน้ ถ้ามคี่าเป็นบวกหมายถงึเป็น 

leading กบัค่า reference series ถ้ามคี่าเป็นลบหมายถงึ lagging 

และถ้ามคี่าเป็น 0 หมายถงึ coincidence of movement กบั 

reference series
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2.2 การหาจดุวกกลบั(turning point)  

   

การหาจุดวกลบัของโปรแกรม BUSY เป็นการหาตามวธิขีอง Bry and Boschan ซึง่มี

แนวทางดงัน้ี
5

1) ขจดัค่าของแนวโน้มออก(detrending) ซึ่งได้กล่าวแล้วในขอ้ 2 เช่นการใช้ first 

differnce, HP fillter, Baxter-King filter เป็นตน้ 

 

2) หาค่า Spencer moving average เพื่อที่จะให้ได้ Spencer curve
6

                                                           
2 สศอ.(โดยการศกึษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ม. หอการค้าไทย) ใช้คา่ threshold ของ cross correlation เท่ากบั 0.15 ขึน้ไป สว่นคา่ 

maximum cross correlation ใช้คา่ท่ีมากกวา่ 0.1 ขึน้ไป และในเอกสารเดียวกนัได้อ้างวา่ Knowledge Economy  Indicators ได้

แนะนําให้ใช้คา่ threshold ของ cross correlation ท่ี 0.4 และให้ใช้ตวัแปรท่ีมีคา่ lag ของ maximum cross correlation ท่ีมีคา่อยู่

ระหวา่ง 1 ถึง 3 

 ตามสูตรที่

ปรากฏในเอกสาร เป็นการหา 15 point moving average 

3 สศอ.ได้กําหนดใช้คา่ coherence ท่ีมากกวา่ 0.15 ขึน้ไป และได้อ้างถึง Knowledge Economy  Indicators ท่ีแนะนําให้ใช้คา่ 

threshold ท่ี 0.4  
4 สศอ ใช้คา่threshold ท่ีมากกวา่ 0.1 และอ้างวา่ Knowledge Economy  Indicators แนะนําให้ใช้คา่ท่ี 1ถึง3 
5 วิธีการแบบ Bry-Boschan เป็นวิธีการท่ี ธปท. ใช้สร้าง leading economic index เช่นเดียวกนั  
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 ภายใต้สูตรคํานวณน้ี ถอืว่าจากค่าสุดท้ายของทัง้สองด้าน(both ends of the 

series) ของอนุกรมขอ้มลูน้ีจะถูกขยายออกไป โดยสมมุตใิหค้่าทีเ่พิม่ขึน้มา 4 ค่าแรก

นัน้มอีตัราการขยายตวัคงทีใ่นระยะ 7 คาบเวลาก่อนหน้า และทํานองเดยีวกนั 4 ค่า

สดุทา้ย มอีตัราการขยายตวัคงทีใ่นระยะ 7 คาบเวลาถดัไป 

)]   

3) ขจดัค่า outlier ออกไป ค่า outlier หมายถึงค่าที่สูงหรอืตํ่าผดิปรกติ อยู่นอก

ขอบเขตทีก่าํหนด คา่ outlier สามารถกาํหนดไดจ้าก 

Range = [Z n – α σ, Z n  

เมือ่ α คอืค่า parameter ทีก่ําหนด, Z 

+ α σ ]  

n  

ค่า outlier จะถูกแทนค่าหน่ึงภายวธิกีารใต้ Spencer curve หรอื Spencer 

moving average ดงันัน้ ค่าเฉลีย่ทีค่ํานวณโดยวธิ ีSpencer moving average จงึ

ถอืว่าไดถู้กขจดั outlier แลว้ 

คอื sample mean และ σ คอืค่า 

standard deviation ของค่าทเีกดิ sample mean ดงักล่าว 

4) ในกรณีค่าตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูรายเดอืน ทําการหา 2x12 centred moving average 

กบัค่าทีไ่ดท้ําการปรบัค่า outlier แลว้ ค่าทีไ่ดค้อื “first cycle” curve (ในกรณีถ้า

เป็นขอ้มลูรายไตรมาสใหห้า 2x4 moving average แทน) การใช ้2x12 centred 

moving average(รายเดอืน) หรอื 2x4 moving average(รายไตรมาส) แทนทีจ่ะ

เป็น 12 หรอื 4 moving เพราะจะใหผ้ลทีด่กีว่า เน่ืองจากใหค้่าที่เป็น symmetry 

และไมท่าํใหเ้กดิ phase shift ในคา่ทีไ่ด ้

5) จากค่าที่ได้ของ 2X12 centred moving average สามารถทําให้เห็นค่า “จุด

วกกลบั” ในเบือ้งตน้ จดุวกกลบัดงักล่าวจะอยูร่ะหว่าง t-n term และ t+ n term โดย

ทีค่า่ default ของ n term ทีก่าํหนดใหค้อื 5 

6) คา่ระยะตํ่าสดุของระยะความยาว(length) ของ phase คอื 1.25 X MQ periods 

เมือ่ MQ หมายถงึ คาบระยะเวลา(period) ของขอ้มลู กล่าวคอืเท่ากบั 4 ใน

กรณีมคีายเวลาเป็นรายไตรมาส หรอืเท่ากบั 12 ในกรณีเป็นคาบระยะเวลาราย

                                                                                                                                                                                           
6 The Spencer curve is a complex periodical graduation formula, a weighted moving average with the highest weights in the 

center and negative weights at either end. This ensures that the curve follows the data closely. It has approximately the 

flexibility of normal moving average but is much smoother. 
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เดือน ในขัน้ตอนน้ีจะต้องมกีารกําหนดบงัคบั(impose) ระยะระหว่างยอดสูงสุด

(peak) หน่ึงไปยงัจุดสูงสุดอกียอดหน่ึง หรอืระหว่างจุดตํ่าสุด(trough) หน่ึงกบัอกี

จดุตํ่าสุดหน่ึง ใหท้ําการตรวจสอบระยะระหว่างจุดสูงสุดไปยงัตํ่าสุดถดัไปดว้ย และ

อาจจาํเป็นตอ้งทาํการบงัคบัคา่(impose) ดงักลา่วในกรณทีีจ่าํเป็น 

7) คํานวณหาค่าของ MCD (the months for cycle dominance) ซึง่กค็อืค่าน้อยสุด

(minimum) ของ month-delay ทีจ่ะทาํใหค้่าเฉลีย่ของ absolute deviations ของ 

growth ใน Spencer cycle มคี่าใหญ่กว่าค่าของปจัจยัจากเหตุการณ์ผดิปรกติ

(irregular component) ดงันัน้เมื่อค่าของอนุกรมตวัแปรทีถู่กปรบั outlier แลว้ได้

ถูกคํานวณผ่านขัน้ตอนต่างๆ มาจนถึงการหาค่า MCD น้ีแล้ว ค่าใหม่ที่ได้จาก

ขัน้ตอนน้ีจะสามารถสงัเกตเหน็จุดวกกลบัชุดใหม่ทีม่ลีกัษณะเป็น complementary 

turning point บน Spencer curve ได ้ในทาํนองเดยีวกนัการดูถงึการวกลบั และ

ระยะตํ่าสุด(minimum distance) ของ 1.25 X 4(รายไตรมาส) หรอื 1.25 X 12(ราย

เดอืน) จากจุดสูงสุดถงึสูงสุด หรอืจากตํ่าสุดถงึตํ่าสุดก็จะต้องมกีารกําหนดบงัคบั

(impose) ดว้ยเช่นกนั 

8) ชุดของอนุกรมที่ปรากฏจุดวกลบัชุดสุดท้ายน้ีจะถูกปรบั(clean) อกีครัง้ โดยการ

ขจดัค่า(remove) จุดวกกลบัที่พบใน 6 observation แรกและ 6 observation 

สุดทา้ยออกไป และโดยการกําหนดบงัคบัค่า(impose) minimum phase length ซึง่

กค็อืระยะระหว่างจดุสงูสุด-สงูสุด หรอื ตํ่าสุด-ตํ่าสุด ของ 5 observations 

ผลทีไ่ดจ้ากโปรแกรมน้ีจะทําใหท้ราบถงึ “จดุวกลบั” ทัง้ของ reference series และของ 

leads and lags series รวมทัง้ค่าสถติเิชงิพรรณนาทัง้หลาย เช่น average lag, median lags, 

และค่าของ phases และความยาว(length) ของวฏัจกัร(cycle) จะปรากฏผลออกมาให้จาก

โปรแกรม โดยเป็นการแสดงทัง้คา่ทีเ่ป็นตวัเลขและกราฟ     

3. Classification and composing 

เป็นการสรา้ง leading, coincident และ lagging indicator วธิกีารทําต้องใส่ค่าต่างๆ ลง

ไปโดยตวัของผูใ้ชโ้ปรแกรมเอง(performed manually) 

4. Dynamic factor models 

ส่วนน้ีเป็นการใชง้านโปรแกรมโดยเริม่จากการนําเขา้ขอ้มลู การใชง้านโดยการใส่ค่า input ต่างๆแต่

ละคา่ลงใน box ทีก่าํหนดทีห่น้าจอและการดผูลทีไ่ด ้

คาํแนะนําการใช้งาน(User Instruction) 
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การทําความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมต้องดูจากภาพประกอบใน “คู่มอืการใช้งาน(BUSY 

Program, User-Manual)” ของ program BUSY ในสว่นของ Part 2 User Instruction 

1. การนําเข้าข้อมลู(หน้าท่ี21-23) 

1.1 Load series 

ใหเ้ลอืกรายการทีต่อ้งการแลว้กดปุม่ load series 

1.2 Input data format 

Data format คอื    

1) ***.bpf (bpf = BUSY Partial Format 

กรณี bpf ขอ้มูลจะต้องเป็นตวัเลขเท่านัน้ ทุก series จะต้องมจีํานวน observation 

เท่ากนั series ทีไ่ดแ้สดงในรปูของ column แต่ละ column คอื 1 series ชื่อของ 

series(series name) กค็อื file name รวมกบั เลขแสดงจาํนวนของคอลมัภ ์

2) ***.bcf (bcf = BUSY Complete Format 

กรณี bcf, data file เป็นไดท้ัง้จาํนวนทีเ่ป็นตวัเลข (numbers) และค่าทีไ่มใ่ช่ตวัเลข 

(information) การแสดงค่าของ series จะเป็นดงัน้ี 

 Series name 

 Starting year starting period data-periodicity 

 xxx (observation #1) 

 xxx (observation #2) 

 ……………..  

 $ 

 Series name 

 Starting year starting period data-periodicity 

 xxx (observation #1) 

 xxx (observation #2) 

 …………… 

 xxx (last observation) 

ขอ้มลูทีเ่ป็น bcf format สามารถมจีาํนวน observation ต่างกนั หรอืมวีนัทีต่่างกนัได ้

Excel file สามารถนําเขา้มาไดท้ัง้ format bpf และ bcf ในกรณีนําเขา้จาก excel file 

เพือ่ format ในรปูแบบ bcf นัน้ ขอ้มลูทีเ่ป็นจาํนวนตวัเลขทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่น column แรก

เสมอ    

2. การใช้งานเพ่ือหา Turning point analysis(หน้าท่ี 32-33)   

1) Based on Bry-Boschan procedure 
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2) Input boxes: 

o Minimum cycle length 

หมายถงึค่าของระยะระหว่าง peak ถงึ peak ถดัไป (หรอื trough ถงึ trough 

ถดัไป) ทีน้่อยหรอืตํ่าทีส่ดุ 

Cycle length = period b/n peak to peak or trough to trough 

o First cycle estimation 

ใชค้่า 2 x12 moving average ในกรณีเป็นรายเดอืน หรอื 2 x 4 moving 

average ในกรณเีป็นรายไตรมาส 

o Minimum phase length 

หมายถงึช่วงระยะเวลา(time-distance) ระหว่างจุดสูงสุดหน่ึง(peak) ไปยงัจุด

ตํ่าสดุ(trough) หน่ึง หรอืจดุตํ่าสุดไปยงัจดุสงูสุด ทีม่คี่าน้อยทีสุ่ด 

Phase length = period b/n peak to trough or trough to peak  

o Turning point look interval 

เป็นการกําหนดค่า time interval (กําหนดในรูปของค่า parameter(nterm) 

แสดงเป็น t-nterm และ t+nterm  

o Standard deviation in outlier correction 

หมายถงึจุดทีอ่ยู่นอก mean – parameter x standard deviation และ mean + 

parameter x standard deviation จะถอืวา่เป็น outlier 

 

 

------------------------------------------------- 


