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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม  
(TFPG)  ในระบบเศรษฐกิจไทย  และรายสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  รวมท้ังการวิเคราะหงบประมาณ
ของรัฐในสาขาคมนาคม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การศึกษา  และสาธารณสุข  ท่ีสงผลตอ    
การเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจไทย  และเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตของแตละสาขาการผลิต  โดยใชขอมูลระหวาง   
ป พ.ศ.  2528 – 2547  ตามแนวคิดของความเจริญเติบโตของผลิตภาพโดยรวม  (TFP  Growth)  และ
การประมาณการโดยวิธี  Parametric  Approach  และวิเคราะหโดยวิธีทางเศรษฐมิติ  (econometric)  
ซ่ึงกําหนดรูปแบบฟงกช่ันการผลิตแบบ  Cobb  -  Douglas   
 
 ผลการศึกษาพบวาในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจพบวาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิต
โดยรวม (TFPG)  มีคาเฉล่ียประมาณ  -0.01  สวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  จากการศึกษาพบวา
ปจจัยทุนจะมีความสําคัญตอการผลักดันในการขยายตัวของ  GDP  ของประเทศโดยเฉล่ียประมาณ
รอยละ 0.72  ในขณะที่ปจจัยแรงงานจะสงผลตอการขยายตัวของ  GDP  รอยละ  0.51  ในขณะท่ี 
TFPG สงผลตอการลดลงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจกวารอยละ 0.01 
 
 สวนการศึกษาความเจริญเติบโตของผลิตภาพโดยรวม  (TFP  Growth) ในรายสาขา
เศรษฐกิจ  (สาขาเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาบริการ) ตั้งแตปพ.ศ. 2528 - 2547 พบวาในสาขา
บริการมีความเจริญเติบโตของผลิตภาพโดยรวมสูงสุดโดยมีคาเฉล่ียรอยละ 0.13 ตอป รองลงมาคือ
สาขาอุตสาหกรรมเฉล่ียรอยละ 0.10 สุดทายคือสาขาเกษตรกรรมเฉล่ียรอยละ 0.01 โดยท่ีการ
ขยายตัวของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในรายสาขานั้นเปนผลมาจากการเจริญเติบโตของปจจัยการผลิต
โดยเฉพาะปจจัยทุนเปนสําคัญ 
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 สวนการศึกษาความเจริญเติบโตของผลิตภาพโดยรวม  (TFP Growth) กับปจจัยดาน   
งบประมาณของรัฐ   พบวางบประมาณดานการศึกษามีความสัมพันธตอการเจริญเติบโตของ       
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อเพิ่มงบประมาณทางดานการศึกษา   
จะสงผลใหการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) เพิ่มข้ึนดวย ดังนั้น ในการพัฒนา
เพ่ือเรงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพ (TFP) ใหมากข้ึน 
และเนนงบประมาณดานการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรเพื่อจะสงผลตอการเพิ่มของ TFPG 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study are to analyze Total Factor Productivity Growth (TFPG) 
and its contribution to economic growth in Thai economy during 1985-2004, and to investigate its 
relationship to the government budget allocated to various economic sectors. Under the light of 
conventional concept of Solow’s TFPG and Cobb-Douglas production function, the study also 
traces down the contribution of major factors of production, namely capital and labor to the GDP 
growth as well.    
 

 Following the parametric approach and the Ordinary Least Square (OLS) methods, 
the results of the study indicated that TFPG of Thai economy varies in wide range, depending on 
the economic environment in respective periods. The negative growth of productivity was found 
in the crisis period during 1997-1998, in which its average in the past two decades was somewhat 
in the negative territory, at -0.01.  The study also found that capital and labor contributed to 
economic growth 072% and 0.51%, whereas TFPG’s showed an adverse impact to economic 
growth by 0.01% 
 

 As far as sectorial analysis of TFPG in Industrial, agricultural and service sectors are 
concerned, the results of the study revealed that during 1985-2004 the service sector registered 
the highest TFPG at 0.13% annum, where TFPG in industrial and agricultural sectors were 
recorded at 0.10% and 0.01%, respectively. On the other hand, the study found that the growth of 
factors of production especially capital was a major contributor to the growth in all sectors.  
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 By employing the Ordinary Least Square (OLS), the study found that there is a 
relationship between governmental budgets in public education can contribute a great deal to 
TFPG in the same direction. Whereas the budgets allocated to other majors economic and social 
factors, such as telecommunication and transportation, public health, and infrastructure were 
found to be statistically insignificant to the country’s TFPG. In sum, there was quite a room that 
Thailand can improve TFPG in order to use it as a major engine for economic growth, and the 
enhancement of education could contribute a great deal for TFPG’s improvement.   
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด  (Open  Economic) และ        
ในปจจุบันประเทศตาง ๆ  ไดใหความสําคัญกับการคาเสรีมากข้ึน  โดยนโยบายการเปดเสรีทาง 
การคากอใหเกิดการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ  เกิดการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากข้ึน 
หากประเทศไทยไมสามารถสรางโอกาสและขอไดเปรียบเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงแลว         
จะสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยูในระดับท่ีลาหลัง  เม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาท่ีใกลเคียงหรือดอยกวากัน ซ่ึงจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (Gross 
domestic Product  : GDP)  ของประเทศลดลง  รวมถึงดุลการคาของประเทศอาจขาดดุลหากไม
สามารถแขงขันกับประเทศอ่ืน  ๆ  ได    ปจจัยหลักท่ีสงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมี  2  ปจจัย  
ไดแก  การเพิ่มของปจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจใหมากข้ึน  และการขยายตัวของผลิตภาพของ
ปจจัยการผลิตโดยรวม  (Total  Factor  Productivity  Growth) นั่นก็คือการเพิ่มผลผลิตในระบบ
เศรษฐกิจโดยไมตองเพิ่มจํานวนของปจจัยการผลิตแตอยางใด  แตเกิดจากการเพิ่มของผลิตภาพของ
ปจจัยการผลิตโดยรวม (TFP Growth)  ท่ีมีผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต  
ความกาวหนาของเทคโนยีสมัยใหมท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  โดยใชตนทุนหรือทรัพยากรนอยลง 
ประเทศไทยตองพัฒนาการผลิตของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําให
ประเทศไทยสามารถไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก  โดยโครงสรางการผลิตของประเทศ
พัฒนาแลวสวนใหญจะพึ่งพาภาคการคาและการบริการ  ดังตารางท่ี  1.1  จะเห็นไดวาโครงสราง
การผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกาพึ่งพาภาคการคาและการบริการสูงถึง  80 % ของ GDP  ท้ังหมด  
เทียบกับภาคการเกษตรมีเพียง  1%  เทานั้น  ประเทศญ่ีปุน  และประเทศเกาหลีก็เชนเดียวกัน 
โครงสรางการผลิตของท้ังสองประเทศพึ่งพาภาคการคาและการบริการถึง 71 % และ 70 % 
ตามลําดับ สําหรับภาคเกษตรนั้นประเทศญ่ีปุนมีเพียง 1.3  %  และประเทศเกาหลีมีเพียง  3.3 %  เม่ือ
เทียบกับประเทศไทยแลวโครงสรางทางการผลิตของประเทศ พึ่งพาภาคการเกษตร 9.2% ซ่ึงสูงกวา
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  และเกาหลี  สําหรับภาคการคาและการบริการของประเทศไทยมีเพียง  
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31 %  เทานั้น  จะเห็นไดวาโครงสรางการผลิตของประเทศไทยพ่ึงพาภาคการคาและการบริการต่ํา
กวาประเทศสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  และเกาหลี   
 โดยสวนใหญแลวโครงสรางการผลิตของประเทศไทยพึ่งพาสาขาอุตสาหกรรมเปน
หลัก  ดังตารางท่ี 1.2  จะเห็นไดวาต้ังแตป  2536 - 2547  โครงสรางการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม
สูงข้ึนเปนลําดับ  จาก  31.6%  ในป  2536  เปน  38.7%  ในป  2547  สําหรับโครงสรางการผลิตจาก
ภาคเกษตรกรรมมีการเปล่ียนแปลงลดลง โดยในป  2536  GDP  จากภาคเกษตรกรรมคิดเปน  
10.3%  และในป  2547  GDP  จากภาคเกษตรกรรมคิดเปน  9.2%  และภาคการบริการมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนแตไมมากนัก  โดยในป  2536  GDP  ภาคบริการเทากับ  23.5%  ในป  2547 
GDP  เทากับ 26.6%  จะเห็นไดวา  GDP  ของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไมมากนักในภาค
เกษตรกรรมและภาคการบริการ  มีแตภาคอุตสาหกรรมเทานั้นท่ี    GDP  ของประเทศคอนขางจะ
เปล่ียนแปลงมากกวาเดิม 
 
ตารางท่ี  1.1   แสดงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) ของประเทศท่ีพัฒนาแลว   
                       เทียบกับประเทศไทยป  2546 
 

                  หนวย:รอยละ 
 USA Japan Singapore South Korea Thailand 
Agriculture 1.0 1.3  3.3 9.2 
Mining 1.2 0.1  0.3 2.2 
Construction 4.6 6.8 4.9 8.5 2.6 
Manufacturing 12.7 20.8 25.2 23.3 38.7 
Trade 12.9 13.3 13.7 8.8 13.3 
Transport& 
Communication 

2.9 6.4 10.8 6.6 10.9 

Financial, Real estate and 
Business 

31.8 28.9 24.5 19.1 3.5 

Others 33.0 22.3 21.0 30.1 18.9 
GDP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ตารางท่ี  1.2  แสดงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) ของประเทศไทย  
                  หนวย:รอยละ 

 2536 2539 2540 2541 2543 2547 
ภาคเกษตรกรรม 10.3 9.3 9.3 10.3 10.3 9.2 
ภาคนอกเกษตรกรรม 89.7 90.7 90.7 89.7 89.7 90.8 
      อุตสาหกรรม 31.6 32.8 33.7 33.6 36.4 38.7 
      กอสราง 6.1 6.3 4.8 3.3 2.5 2.6 
      ไฟฟา ประปา 2.5 2.6 2.8 31.1 3.2 3.3 
      คาสงคาปลีก 17.4 16.9 16.6 16.1 15.8 13.9 
      การเงินการธนาคาร 6.9 7.1 6.4 5.0 2.8 3.5 
      บริการและอ่ืน ๆ 23.5 23.3 24.4 26.6 26.9 26.6 
GDP 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

ท่ีมา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยข้ึนอยูกับ 3  สาขาเศรษฐกิจหลัก  ไดแก  สาขา
เกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรม  และสาขาบริการและอ่ืน ๆ   และปจจัยท่ีจะผลักดันให             
การขยายตัวของสาขาเหลานี้เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและย่ังยืนได  ก็คือ  ประสิทธิภาพในการผลิตของ
สาขานั้น ๆ  ซ่ึง  “ประสิทธิภาพในการผลิต” หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางจํานวนสินคาหรือ
บริการที่ผลิตได (output) กับจํานวนของทรัพยากรหรือปจจัยท่ีใชในการผลิตสินคาหรือบริการนั้น
ออกมา (input)  ความสัมพันธดังกลาวนี้จะสะทอนใหเปนถึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ
ประสิทธิภาพในการผลิต  ปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมหรือลดลงของประสิทธิภาพการผลิต อาจแบงได  
3  หมวดคือ 

1. ปจจัยทางดานเทคโนโลยี เชน  กระบวนการทํางานของเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ 

2. ปจจัยดานระบบการบริการ  เชน  การใชเทคนิคทางการบริหาร  การสงเสริมระบบ  
แรงงานสัมพันธ  การใชระบบทวิภาคีหรือไตรภาคีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเปนตน 

3. ปจจัยดานแรงงาน เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของการสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มใหกับ
ธุรกิจซ่ึงแตกตางจากปจจัยทรัพยากรอ่ืนๆเพราะกิจการใด ๆ  อาจใชเทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรท่ี
ทันสมัยท่ีสุด  มีการบริการงานท่ีดีเพื่อผลิตสินคาหรือบริการที่ดีท่ีสุดในกิจการนั้น ๆ แต ถาหากไม
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มีแรงงานเปนผูใชเทคโนโลยีและระบบท่ีวางไวเปนอยางดีนั้น   ก็ยอมไมสามารถประสบ
ความสําเร็จได  ดังนั้นแรงงานจึงเปนปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด แรงงานท่ีมีคุณภาพจะมี
ศักยภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะท่ีหลากหลายซ่ึงสงผลใหเกิดผลิตภาพตอองคกรที่สูงข้ึน       
การปรับปรุงระบบการทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแรงงานน้ันเปนส่ิงจําเปนท่ีมีผลตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

การเสริมสรางศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต เปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ ซ่ึงเม่ือกลาวถึงผลิตภาพการผลิต(Productivity) มักจะ
นึกถึงผลิตภาพการผลิตของแรงงาน  (Labor Productivity) หรือผลิตภาพการผลิตของทุน  (Capital 
Productivity) แตในการวัดผลิตภาพการผลิตของแรงงานและของทุนนั้นเปนการวัดผลิตภาพการ
ผลิตเฉพาะสวน (Partial Productivity) เทานั้นเพราะการวัดผลิตภาพการผลิตเฉพาะสวนนั้นเปนการ
เทียบสัดสวนของผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือปจจัยการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่ง  (เชน ทุนหรือแรงงาน)  
เพิ่มขึ้น การวัดผลิตภาพการผลิตเฉพาะสวนไมสามารถวัดถึงการเปล่ียนแปลงผลิตภาพการผลิตได
ท้ังหมด ซ่ึงในความเปนจริงแลวการเพิ่มข้ึนของปจจัยการผลิตทุกชนิด รวมท้ังการเปล่ียนแปลง    
ทางเทคโนโลยีตางก็มีสวนทําใหผลผลิตรวมของระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึน 
 อยางไรก็ตาม  เพื่อใหมองเห็นภาพของประสิทธิภาพการผลิตของปจจัยการผลิตท่ี
ครบถวนนั้นมักจะใหความสําคัญกับผลิตภาพการผลิตโดยรวม(Total Factor Productivity หรือ 
TFP) เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการผลิต การขยายตัวของผลผลิตในการศึกษา
ถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศนั้น ควรคํานึงถึงผลกระทบจากปจจัยการผลิตทุกชนิด
การกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตจะพิจารณาถึงผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP)  
เพื่อเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวของ
ผลผลิต และการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตจะมีเสถียรภาพไดนั้นไมควรจะเนนการเพิ่มจํานวนปจจัย                     
การผลิต (เชน แรงงาน และ ทุน) แตเปนการเพ่ิมข้ึนของความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีมี            
ประสิทธิภาพ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารจัดการทรัพยากร 
ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต การบริหารจัดการท่ีดี นวัตกรรมการใชปจจัยการผลิต 
กระบวนการผลิต รวมท้ังคุณภาพของวัตถุดิบ ท้ังนี้กอใหเกิดการเพ่ิมผลผลิตไดในอัตราท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
โดยใชทรัพยากร และ ตนทุนท่ีประหยัดข้ึน และจะสงผลดีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  TFP จึงเปนปจจัยท่ีสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจขยายตัว ทําใหขยาย
การเจริญเติบโตไดในระดับท่ีสูง เม่ือเศรษฐกิจถดถอย TFP เปนปจจัยท่ีชดเชยผลกระทบจากการ 
ลดนอยถอยลงของผลผลิตท่ีเกิดจากการเพ่ิมปจจัยการผลิตในระยะยาว ทําใหการหดตัวทาง
เศรษฐกิจไมรุนแรงมากจนเกินไป   การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพในระยะยาว จําเปนตอง
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สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของ TFP ควบคูกับการขยายปจจัยการผลิตในระยะยาว  
ดังนั้น  การวิเคราะหถึงผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย  ท้ังภาค

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และการบริการ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จะทําใหเกิดการ
ไดเปรียบในการแขงขัน  อีกท้ังทําใหทราบถึงปจจัยในการกําหนด หรือสนับสนุนใหมีการเติบโต
ของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมที่เปนปจจัยสําคัญของเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะ
นโยบายทางดานการจัดการงบประมาณของประเทศในแตละสาขา การวัดผลิตภาพการผลิตท่ีเกิด
จากการเพิ่มปจจัยการผลิตทุกชนิดท่ีมีตอการเพิ่มของผลผลิต นั่นก็คือการวัดผลิตภาพโดยรวมของ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ Total Factor Productivity Growth (TFPG)   ซ่ึงการทราบถึงประสิทธิภาพของ
ปจจัยการผลิตโดยรวม (TFPG) จะทําใหมองเห็นภาพของประสิทธิภาพ     การผลิตไดดีมากยิ่งข้ึน    
ซ่ึงจะนําไปสูการวางนโยบายและแผนการพัฒนาทางการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
สามารถกําหนดนโยบายและการวางแผนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว       เพื่อใหสามารถวิเคราะห
ศักยภาพการผลิตของประเทศใหมีขีดความสามารถท่ีแขงขันได  (Competitiveness)   ในเวทีการคา
ระหวางประเทศ  ท้ังนี้จะเปนประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไปในระยะยาว   อีกท้ัง
สามารถวิเคราะหและสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย  ตลอดจนการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสภาพการ    แขงขันจากภายนอก
ประเทศได  อันจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมของประเทศมี    ศักยภาพในการผลิตและมี                   
ขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศได 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อวิเคราะหการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) ในระบบเศรษฐกิจ
ไทย  และรายสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะหงบประมาณของรัฐในสาขาคมนาคม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การศึกษา และสาธารณสุข ท่ีสงผลตอการเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ
ประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจไทย 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตของแตละสาขาการผลิต  
และการใชงบประมาณของรัฐในการพฒันาการเจริญเติบโตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. การศึกษาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไทยคร้ังนี้  
จะทําการศึกษาในชวงระหวางป 2528 – 2547 โดยใชขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑมวลรวมภายใน  
ประเทศ (GDP) ท่ีเปนราคาคงท่ี  และปจจัยการผลิต   

2. ศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย     ภาคเกษตรกรรม    ภาคอุตสาหกรรม  และ
ภาคบริการ 

3. กําหนดปจจัยการผลิตสองปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ  คือ  ทุน (K) และแรงงาน (L) 
4. งบประมาณของรัฐในสาขา คมนาคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การศึกษา และ

สาธารณสุข  ในครั้งนี้จะทําการศึกษาในชวงระหวางป 2528 - 2547 
 
วิธีการศึกษา 
 

1. การศึกษาใชท้ังวิธีวิเคราะหเชิงพรรณา  (Descriptive  Analysis)  และวิธีวิเคราะห
เชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis)  โดยใชขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  ซ่ึงเปนขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยการผลิตของประเทศไทย และขอมูลโดยท่ัว ๆ  ไปเกี่ยวกับการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจไทย  ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากบทความตาง ๆ  

2. ใชทฤษฎีความเจริญเติบโตของผลิตภาพโดยรวม  (TFP  Growth)    เปนการ
ประมาณการโดยวิธี  Parametric  Approach  และวิเคราะหโดยวิธีทางเศรษฐมิติ (econometric) ซ่ึง
ตองกําหนดรูปแบบฟงกช่ันการผลิต เพื่อคํานวณหาการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิต
โดยรวม (TFP  Growth)   

3. ทฤษฎีการผลิต  เพื่อใชกําหนดรูปแบบฟงกช่ันการผลิตในการเปรียบเทียบปจจัย
การผลิต (ทุน และแรงงาน) 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไทย   
2. ทําใหทราบวาสาขาเศรษฐกิจใดของประเทศท่ีมีผลิตภาพในการผลิตสูงสุด 
3. ทราบแนวทางการวางนโยบายการเพิ่มผลิตภาพการผลิตในแตละสาขา 

เศรษฐกิจของประเทศ 
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4. ทําใหทราบวาสาขาเศรษฐกิจใดมีผลตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย 
5. ทําใหทราบวางบประมาณของรัฐในสาขาใดท่ีสงผลตอการเติบโตของผลิตภาพ 

การผลิตโดยรวมของประเทศไทย 

DPU



บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดทฤษฎ ี
 

1. ทฤษฎีวาดวยความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFP  Growth) 
 
 ผลิตภาพ  (Productivity)  หมายถึง  ขนาดปริมาณผลิตผล (Output)  ท่ีผลิตไดจากการใช
ปจจัยการผลิต  (Input)  ไปหนึ่งหนวย  และเนื่องจากการท่ีหนวยของผลผลิต  (และหนวยของปจจัย
การผลิต)  ตาง ๆ นั้นมีความแตกตางกันไป  การศกึษาดานผลิตภาพการผลิตโดยสวนใหญจึงมีความ
จําเปนท่ีจะวดัขนาดของผลผลิตและปจจยัการผลิตนั้น ๆ ออกมาใหอยูในรูปมูลคา  เพ่ือใหสามารถ
นําคาของผลิตภาพนี้มาเปรียบเทียบกนัได 
 ผลิตภาพโดยรวม  (Total  Factor  Productivity)  หมายถึง  ขนาดของผลผลิตตอหนึ่ง
หนวยของปจจัยการผลิตท้ังหมดที่ใชในขบวนการผลิต 
 ความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจยัการผลิตโดยรวม  (TFP  Growth)  หมายถึง            
การขยายตัวของผลผลิตท่ีผลิตไดโดยท่ีไมไดเพิ่มการใชปจจัยการผลิตใด ๆ เลย  แตผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
เกิดจากความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวมเกิดข้ึน 
 
   ดัชนีท่ีใชวัดผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม (TFP)  แบงออกไดเปน  2  วิธีหลัก  
ไดแก 
 
 1.1  วิธีการดัชนีแบบเลขคณติของ  Kendrick  (Kendrick’s  Arithmetic  Measure) 
   โดยจะทําการวัดขนาดของความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  
(TFP Growth)  ภายใตเง่ือนไขของการกระจายสมการที่มาจากฟงกช่ันการผลิต  ท่ีมีสมมติฐานวา
เปน  Homogeneous  Production  Function  ท่ีมีปจจัยการผลิตสองชนิด  ไดแก  ปจจยัทุน  (K)  และ
แรงงาน  (L)  โดยใชสมการของ  Euler  (Euler’s  Theorem) 
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   เม่ือ   y คือ ผลผลิตท่ีแทจริง  (Real  Output) 
     K คือ ปจจัยทุน 
     L คือ ปจจัยแรงงาน 
    w,r  คือ  อัตราคาจางของปจจัยแรงงานและอัตราคาเชา (ราคา)  ของปจจัยทุน  
ตามลําดับโดยท่ี  0,1  คือ  ระยะเวลาท่ีจุดเร่ิมตนและระยะเวลาท่ีถัดไปตามลําดับ 
      
   1.2    วิธีการดชันีแบบเรขาคณิตของ  Solow  (Solow’s  Geometric  Measure) 
 แนวคิดเกีย่วกบัฟงกช่ันการผลิต (Production Function) ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจยัการผลิตท่ีใช (input) กับผลผลิตท่ีไดรับ (output)  ซ่ึงจากฟงกช่ันการผลิตหนึ่งๆ จะ
บอกใหรูถึงจํานวนตํ่าท่ีสุดของจํานวนปจจยัการผลิต ท่ีจําเปนตองใชในการผลิตผลผลิตแตละ
จํานวน หรืออีกนัยหนึ่ง ฟงกช่ันการผลิตจะบอกใหรูถึงจํานวนที่สูงสุดของผลผลิตที่สามารถผลิตได
จากการใชปจจัยการผลิตจํานวนใดจํานวนหนึ่งภายใตเทคนิคท่ีเปนอยูในขณะนั้น ดังนั้นถาให Q 
คือ จํานวนสินคาท่ีหนวยธุรกิจทําการผลิต และถาในการผลิตดังกลาวไดมีการใชปจจัยการผลิต3

ชนิดดวยกัน คือ แรงงาน ท่ีดิน และทุน สามารถเขียนฟงกช่ันการผลิตไดดังนี้คือ Q = ƒ(L, M, K) 
โดยท่ี Q แทน จํานวนผลผลิต , L แทน แรงงาน , M แทน ท่ีดนิ , K แทนทุน ซ่ึงหมายความวา 
จํานวนผลผลิตท่ีจะผลิตไดนั้นจะข้ึนอยูกบัจํานวนปจจยัการผลิต3ชนิด สําหรับฟงกช่ันการผลิตที่มี

ตัวแปรท้ังหมด n ตัวนัน้ เขียนไดดังนี้   Q = ƒ (X1,X2,X3,….Xn) แทนจํานวนปจจยัการผลิตแตละ
ชนิดท่ีใชในการผลิตผลผลิต   
 โดยวิธีการของ  Solow  จะใชสมการการผลิตแบบ  Cobb-Douglas  Production  
Function  ท่ีมีผลตอบแทนตอขนาดคงท่ี  (Constant  return  to  Scale)  ภายใตเง่ือนไขรูปแบบการ
เปล่ียนแปลงตอเทคโนโลยีท่ีเปนแบบเปนกลางในตลาดแขงขันสมบูรณ  ดังสมการท่ี 1.2 
 

 
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
+−=

•••
•

L
L

K
K

y
yTFP Lk ββ  …………………………..…….……  (1.2) 
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เม่ือ 
.

TFP ,
.
K , .L  

t
K

t
TFP

∂
∂

∂
∂

=
ln,ln และ  

L
L

∂
∂ ln   หรือเปนอัตราการเพ่ิมของ  TFP,  

ทุน  (Capital Stock)  และแรงงาน  ตามลําดับ 
 

             
•

TFP     คือ   อัตราเพิ่มของความเจริญเติบโตของประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม 

            
•

K     คือ    อัตราเพิ่มของทุน 
.•

L           คือ    อัตราเพิ่มของแรงงาน 

             βk           คือ    ความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยทุน  (Output  Elasticity  of  Capital) 

             βL           คือ    ความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยแรงงาน (Output Elasticity of  Labour) 
  
 โดยท่ี =+ Lk ββ   1  (Constant  Return  to  Scale) 
 ในท่ีนี้เนื่องจากสมการการผลิตเปน  Cobb-Douglas  Production Function  ท่ีเปน  

Constant  Return  to  Scale  ดังนั้น   βk    และ   βL จะมีคาเทากบัสัดสวนของปจจัยการผลิตทุน
และแรงงานในผลผลิตท่ีผลิตนั้น 
 โดยท่ัวไป  การศึกษาสวนใหญมักจะใชดัชนีวดัการเจริญเติบโตของประสิทธิภาพผล
ของปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFP)  ตามวิธีการดัชนีแบบเรขาคณิตของ  Solow 
 จากฟงคช่ันการผลิตโดยท่ัวไป 
 Yt  =  (Kt,  Lt,  t)                           …………………………………………..  (1.3) 
เม่ือ  t  คือ  time  trend 
 โดยวิธีการทางคณิตศาสตร  โดยการใช  Natural  Logarithm  แลวทําการ  Total  
Differentiation  เทียบกับ  t  ของสมการท่ี  (1.3)  จะไดวา 
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 เม่ือ  γ  คือ  อัตราการเจริญเติบโตของประสิทธิภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFP  
Growth) 

 ดังนั้น    
L
L

K
K

y
y

lk

•••

−−= ββγ      ……………………………  (1.5) 

 
 จากสมการ  1.5  คือการเปล่ียนแปลงของผลผลิตท่ีไดจากการเพ่ิมของปจจัยการผลิต     
ท้ังสองชนิดท่ีใชในการผลิต  ซ่ึงไดนํามาหักออกจากการเพ่ิมของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด  นัน่
หมายถึง  การเพิ่มข้ึนของผลผลิตที่ไมไดมีผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของปจจัยการผลิตสอดคลองกับ
ความหมายของการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFP  Growth) 

 ขอสังเกต  จากสมการ  1.5  คาของ  γ  หรือ  การเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัย
การผลิตโดยรวม  (TFP  Growth)  ในทางคณิตศาสตรจะสามารถมีคาเปนบวกหรือลบก็ได  ตราบใด
ก็ตามท่ีการขยายตัวของผลผลิตท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน มีคาต่ํากวาการเพ่ิมข้ึนของปจจัยการผลิตท้ังสอง  
(สองเทอมสุดทาย)  ความหมายของการท่ีการเจริญเติบโตของประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต
โดยรวมมีคาเปนลบ  จึงหมายความถึงการขยายตัวของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอยูในอัตราท่ีต่ํากวาการ
ขยายตัวของปจจัยการผลิตท่ีเพิ่มเขาไปในการผลิต 
 สมการท่ี  1.5  สามารถนําไปใชคํานวณหาคาการเจริญเติบโตของประสิทธิภาพของ
ปจจัยการผลิตโดยรวมภายใตเง่ือนไขวา  ขอมูลท่ีใชจะตองเปนขอมูลในอุดมคติท่ีตอเนื่อง  เพราะ
เปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินการดวยวธีิการทางคณิตศาสตร 
 
 การวิเคราะหการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFPG) 
 
 การวิเคราะหท่ีมาของการเพ่ิมผลผลิตในระบบเศรษฐกจิ หรือท่ีมาของการเจริญเติบโต 
โดยอาศัยความสัมพันธจากขบวนการผลิต มีศัพทเรียกวา Growth Accounting Analysis การ
วิเคราะหดังกลาวแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 

1. การวิเคราะหแบบมีพารามิเตอร (Parametric Approach) ซ่ึงตองกําหนดรูปแบบ
ฟงกช่ันการผลิตวาอยูในรูปแบบใด เชนแบบ Cobb-Douglas แบบ Constant Elasticity of 
Substitution (CES) หรือแบบ Translong Production Function  เพื่อคํานวณหาการขยายตัวของผลิต
ภาพของปจจยัการผลิตโดยรวม  (TFP  Growth)  วิธีนี้ตองอาศัยขอมูลอนุกรมเวลาของผลผลิตและ
ปจจัยการผลิตท่ีมีจํานวนขอมูลมากเพียงพอสําหรับการประมาณคา 
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2.    การวิเคราะหแบบไมมีพารามิเตอร (Non - parametric Approach) ซ่ึงเปนการ
วิเคราะหท่ีไมตองมีการสมมุติรูปแบบฟงกช่ันการผลิต และไมจําเปนตองมีจํานวนขอมูลของ
ผลผลิตและปจจัยการผลิตเปนจํานวนมาก หากมีขอมูลเพียง 2 จุด หรือ 2 ชวงเวลา ก็สามารถนํามา
วิเคราะหท่ีมาของการเจริญเติบโตไดจากสมการฟงกช่ันการผลิตแบบท่ัว ๆ  ไป  ดังนี้ 
 

 Y(t) = f(x(t).t) ……………………………………….……..  (1) 

 
จากการเปล่ียนแปลงของ  y  เทียบกับเวลาจะได 
       

   (.)(.) ...
fx

x
fY ++=
δ

δ
………..…………………………….…… (2) 

 
โดยท่ีจุดดําเหนือตัวแปรใดแสดงถึงคาอนุพันธของตัวแปรเม่ือเทียบกบัเวลา (สมการท่ี  2  หารดวย   
สมการท่ี  1) 

   
y
y .  = 

x
f
δ
δ (.)        

(.)

.

f
x   +  

(.)
(.).

f
f   ……………………….…….  (3) 

      

     = 
x

f
δ
δ (.)  

(.)

.

f
x     

x
x   +  

(.)
(.).

f
f  

 

     = 
x

f
δ
δ (.)  

(.)f
x   .  

x
x
.

  +  
(.)
(.).

f
f  

 

เราสังเกตไดวา  
x

f
δ
δ (.)    

(.)f
x   =  η   =  ความยดืหยุนของผลผลิตตอปจจัยการผลิต  x 

 

ดังนั้น             
y
y .         =         

x
x
.

η   +  
(.)
(.).

f
f        .. ……………………..…………..  (4) 

 
 สมการท่ี  4  แสดงใหเห็นถึง อัตราการเปล่ียนแปลงของผลผลิต(Y./Y) ท่ีสามารถแยก
ออกไดเปนสองสวนคือ อัตราการเปล่ียนแปลงของปจจัยการผลิต (X./X) ถวงน้ําหนกัดวยความ
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ยืดหยุนของผลผลิต (η) กบัอัตราการเคล่ือนท่ี (shift) ของฟงกช่ันการผลิต [
.
f (.) / f (.)] สวนนี้เปน

สวนท่ีทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยมิใชมาจากการใชปจจยัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  ดังน้ันจึงถูกตีความวาเปน
ผลของความกาวหนาทางเทคโนโลยี แตทางเศรษฐศาสตรเรียกวา “ประสิทธิภาพของการผลิต
โดยรวม” หรือ Total Factor Productivity (TFP)  
  
 อนึ่ง  ในสาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริการนั้นไมสามารถวัดสวนแบงรายไดของท่ีดิน
ท่ีใชในการผลิตของสองสาขาน้ีออกมาได  จึงจําเปนตองใหสวนแบงรายไดของท่ีดินรวมอยูกับ
สวนแบงรายไดของทุน  ถาหากอัตราการขยายตัวอขงพ้ืนท่ีในสองสาขาน้ีมีนอยกวาอัตราการ
ขยายตัวของทุน  การรวมดงักลาวจะกอใหเกิดความลําเอียงในการวัด TFP  แตถาหากการใชท่ีดนิ
และปจจยัทุนมีการขยายตัวในอัตราท่ีเทากัน  การรวมปจจัยทุนและท่ีดินไวดวยกันกจ็ะไมกระทบ
ตอการวัดคา  TFP  แสดงดวยสมการ  ดังนี ้
  

  
Y
Y .

 =       
N
N .

α   +  
K
K .

β   +  
L
L.γ  +  TFP ...................(12)  

โดยท่ี   Y = ผลผลิต 
  N = แรงงาน 
  K = ปจจัยทุน 
  L = ท่ีดิน 

  α = สวนแบงรายไดของแรงงาน 

β = สวนแบงรายไดของทุน 

γ = สวนแบงรายไดของท่ีดิน 
 

ในกรณีท่ี  
K
K .

 = 
L
L.                          ………………..………  (13) 

 

จะได  
Y
Y .

 = 
N
N .

α + ( ) TFP
K
K

++
.

γβ  ……………   (14) 

 
การคํานวณประสิทธิภาพของการผลิต (TFP)  จากสมการท่ี 14 จะเหมือนกับสมการท่ี  

12  หากสมการท่ี  13  เปนจริง 

DPU



 14

 หากเปรียบเทียบคา  TFP  ของสาขาเศรษฐกิจกับคา  TFP  ของระบบเศรษฐกิจรวม  อาจ
มีความแตกตางกัน โดยคา  TFP  ของระบบเศรษฐกิจรวมสูงกวาของแตละสาขา  เนื่องจากผลจาก
การเคล่ือนยายทรัพยากร  ซ่ึงจะไมปรากฎในการคํานวณ  แตสามารถอธิบายได  โดยสมมุติให
ระบบเศรษฐกจิมี  2  สาขา  และมีปจจยัการผลิต  2  ชนิด  ดังนี ้
 
     Y = ผลผลิตรวม 
  YA = ผลผลิตของสาขาเกษตร 
  YN = ผลผลิตของสาขานอกการเกษตร 
  K = ปจจัยทุน 
  L = แรงงาน 
  C = สัดสวนรายไดของทุน 
  W = สัดสวนรายไดของแรงงาน 
  GY = การเติบโตของ  Y 
  A

YG  = การเติบโตของ YA 
  N

YG  = การเติบโตของ  YN 

  GK = การเติบโตของ  K 
  GL = การเติบโตของ  L 
 โดยท่ีตัวแปรท่ีหอย  A และ  N  แสดงถึงตัวแปรของภาคเกษตรและภาคนอกการเกษตร
ตามลําดับ 
 
  Y = YA+YN    …………………………………  (15) 
  K = KA+KN   …………………………………. (16) 
  L = LA+LN    ………………………………….   (17) 

  GY = 
N
Y

N
A

Y

A

G
Y

YG
Y

Y
+   …………………….   (18) 

  GY = GK.C+GL.W+ TFP ……………………….  (19) 
  A

YG  = AAA
L

AA
K TFPWGCG ++ ..   …………….(20) 

  N
YG  = NNN

L
NN

K TFPWGCG ++ .. …………….(21) 
จากสมการท่ี  18  และ 19  เราเขียนไดวา 
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GK . C + GL .  W +TFP = N
Y

A
A

Y

A

G
Y
YG

Y
Y

+     ………………………………  (22) 

 
แทนท่ี A

YG  และ N
YG   จากสมการท่ี 20 และ 21 จะได 

GK . C + GL .     W+TFP  =  ]..[ AAA
L

AA
K

A

TFPWGCG
Y
Y

++   

     ]..[ TFPWGCG
Y
Y NN

L
NN

K

N

+++  ……………….  (23) 

 และ 
A

L
L  ลดลง  ในขณะท่ี 

N

L
L  เพิ่มข้ึน 

 
 หากเราใชวิธีนี้กับการวิเคราะหปจจัยทุนดวยก็สามารถแกสมการขางตน  และเห็นวา
การโยกยายทรัพยากรระหวางสาขาจะสงผลกระทบตอคา TFP รวมของระบบเศรษฐกิจ  ถึงแมวา  
TFP  ของแตละสาขาจะเปนศูนยก็ตาม 
 
2.  ทฤษฎีการผลิต  (Robert  M.  Solow) 
   
 เสนอแนวความคิดของผลิตภาพผานทางแนวความคิดของการเจริญเติบโต (Growth-
path) วาสัดสวนปจจยัการผลิตในกระบวนการผลิตทีมี่การแปรผัน และ ราคาปจจัยการผลิต
เปล่ียนแปลงไดแลว แนวทางการเจริญเติบโตยังเปนแนวทางท่ีแนนอนได เพราะถากาํลังแรงงานท่ีมี
มากเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับอุปทานของทุน คาจางแรงงานก็จะลดต่ําลงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบ้ีย ฉะนัน้จึงมีการนําเอาการผลิตแบบเนนแรงงาน (Labor-intensive technology) มาใชหรือถา
มีทุนมากเกนิแรงงาน โดยเปรียบเทียบคาจางก็จะเพิ่มสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัอัตราดอกเบ้ีย 
เทคนิคการผลิตก็จะเปล่ียนไปเปนประหยดัแรงงาน (Labor – Saving technology) ฉะนัน้            
การเปล่ียนแปลงทางดานราคา ปจจัยการทดแทนซ่ึงกนัและกันของปจจัยการผลิต จึงอาจจะบรรเทา
ความวิตกเก่ียวกับแนวทางการเจริญเติบโต ท่ีคาดวาจะเบ่ียงเบนไปสูความไรเสถียรภาพหรือ
เบ่ียงเบนไปจากแนวทางการเจริญเติบโตของแฮรอดและโดมาร (Harrod-Domar) สําหรับ                 
การวิเคราะหในเร่ืองนี้ Solow ไดนําเอา ฟงกช่ันในการผลิตแบบ Cobb-Douglas มาขยายโดยใหทุน
และแรงงานขยายตัวในอัตราท่ีแตกตางกันนั่นคือ  
 

 Y  =  A K α L β 
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โดยท่ี  Y = ผลผลิต 
  K = ทุน 
  L = แรงงาน 
  A = ตัวคงท่ี ซ่ึงจะมีคาแตกตางกนัในแตละระบบเศรษฐกิจ 
  α = คาความยืดหยุนของผลผลิตตอทุน  
  β = คาความยืดหยุนของผลผลิตตอแรงงาน 
 
 ดังนั้น  ตาม Cobb-Douglas function ซ่ึง α บวกกับ β จะมีคาเทากับหนึง่ ซ่ึงหมายถึงวา
การเพิ่มข้ึนของรายไดจะเทากับประสิทธิภาพสวนเพิ่มของปจจัยการผลิต คูณดวยปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน
ของปจจัยเหลานั้น ลักษณะของความหมายน้ีช้ีใหเหน็วาฟงกชันการผลิตเปนแบบคงท่ี (Constant 
returns to scale) ดังกลาวคือ ถามีการเพิ่มข้ึนของปจจัยการผลิตท้ังสองในอัตรารอยละ 1 กจ็ะทําให
ผลผลิตเพิ่มในอัตรารอยละ 1 เชนกัน ไมวาผลผลิตจะมีมูลคาใดก็ตาม 
 
 คุณสมบัตขิองการผลิตแบบ  Cobb-Douglas function   
 ประการแรก  ฟงกชัน Cobb-Douglas  เปนฟงกชันเสนตรงในรูป  logarithm  ซ่ึง

สามารถเขียนไดวา  log  Q  =  log A +  α Log K + β log L  ดังนัน้  ฟงกชัน  Cobb-Douglas  จึง
เปนฟงกชันท่ีนํามาใชคํานวณไดโดยงาย 
 ประการท่ีสอง  ฟงกชัน Cobb-Douglas  มักจะใชในรูป 

 Q     =      AKα L1-α 
 ฟงกชันในกรณีดังกลาวนี้จะมีคาผลไดตอขนาดที่คงท่ี  นั่นคือ 

 A(aKα)  (aL1-α)           =           a (AKαL1-α)      
                                                         =            aQ       

 นั่นแสดงวา  α +  β  มีคาเทากับ  1    เม่ือนํามาพิจารณากับฟงกชัน Q  จะหมายถึง
ผลไดตอขนาดคงท่ี  เพราะเมื่อเพ่ิมปจจัยการผลิตท้ังสองชนิดข้ึนในสัดสวนใด (ในท่ีนี้คือ a)  
ผลผลิตจะเพิ่มข้ึนในสัดสวนเดียวกันนั้น  (เทากับ  aQ)  แตก็มิไดหมายความวาฟงกชันการผลิตคอบ
ดักกลาสจะตองใหผลไดตอขนาดคงท่ีเสมอไป  สําหรับในกรณีท่ีฟงกชันเปน  homogeneous  
function  ยกกาํลัง 1  ดังสมการดังกลาวขางตนเทานั้นท่ีผลไดตอขนาดจะคงท่ี  แตถาฟงกชันมีคายก
กําลังท่ีนอยกวา  1  ผลไดตอขนาดจะลดลง  และถาฟงกชันมีคายกกําลังท่ีมากกวา 1  ผลไดตอขนาด
จะเพิ่มข้ึน 
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 ประการท่ีสาม  ฟงกชัน  Cobb-Douglas  แสดงถึงการลดลงของผลไดหนวยสุดทายของ
ปจจัยการผลิตแตละชนดิ  ถาพิจารณาผลไดหนวยสุดทายของปจจัย  K    จากสมการ 
 Q      =     AKα Lβ 

 ∂Q/∂K =   MPK =   α AKα - 1 Lβ                                                 

 ∂2Q/∂K2  =   α(α-1) AKα - 2 Lβ                        

                         เมื่อ  α  เปนคาเศษสวนท่ี  >  0     คา (α-1)  ยอม <  0   

 ดังนั้นคา α(α-1) AKα - 2 Lβ    )  ยอม <  0    ดวย  นัน่หมายถึงคาความชันของ  MPK  
หรือก็คือสวนเปล่ียนแปลงของ MPK จะคอย ๆ  ลดลง 

 ประการท่ีส่ี  คา  α +  β  ในฟงกชันคือคาความยืดหยุนของฟงกชันการผลิตจากปจจยั  
K  และ  L  เนื่องจากคาความยดืหยุนของฟงกชันการผลิต คือ คาเปรียบเทียบระหวางอัตราการ
เปล่ียนแปลงของผลผลิตตออัตราการเปล่ียนแปลงของปจจัยการผลิต  ดังนั้น  คาความยดืหยุนของ
ผลผลิตจากปจจัย  K  จะมีคาเทากับ 

 εpf(K) =    
Q
Kx

K
Q
∂
∂  

 εpf(K) =     α AKα - 1 Lβ   x    βα LAK
K               

   =      α 

 ในทํานองเดียวกันสามารถแสดงใหเห็นไดวา  β  คือคาความยืดหยุนของฟงกชันการ
ผลิตจากปจจัย  L 
 ประการท่ีหา  ในกรณีท่ีแตละหนวยของปจจัย  K  และ  L  ไดรับผลตอบแทนเทากับ
มูลคาของผลผลิตหนวยสุดทายท่ีตนสามารถผลิตได  สัดสวนของรายไดท่ีปจจยั  K  และ  L  ไดรับ

เม่ือเทียบกับมูลคาของผลผลิตท้ังหมดท่ีผลิตไดจะมีคาคงท่ีเทากับ  α และ  β  ตามลําดับ  นั่นคือ
สวนของรายไดท่ีปจจยั  K  ไดรับจะเทากับ 

 
Q

KMPK ×
 = 

Q
KKQ ×∂∂ /  

    = βα

βαα
LAK

KLAK ×−1

 

    = βα

βαα
LAK
LAK  

    = α  
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 ดวยคุณสมบัตติางๆท่ีฟงกช่ัน Cobb-Douglas มีอยูนี้ทําใหฟงกชันดังกลาวเปนท่ีนยิมใช
อยูเสมอ 
                          
3.   วิธีการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม (TFP Growth)  ใน
การศึกษาคร้ังนี้ 

 
 การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม (TFP  Growth)  
โดยอาศัยความสัมพันธจากขบวนการผลิต มีศัพทเรียกวา Growth Accounting Analysis  โดยใชการ
วิเคราะหแบบมีพารามิเตอร (Parametric Approach) ซ่ึงตองกําหนดรูปแบบฟงกช่ันการผลิตวาอยูใน
รูปแบบใด เชนแบบ Cobb-Douglas แบบ Constant Elasticity of Substitution (CES) หรือแบบ 
Translong Production Function  เพื่อคํานวณหาการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิต
โดยรวม  (TFP  Growth) วิธีนี้ตองอาศัยขอมูลอนกุรมเวลาของผลผลิต และปจจัยการผลิตท่ีมี
จํานวนขอมูลมากเพียงพอสําหรับการประมาณคา 
 
 กรณี  Parametric  Approach  ท่ีจะใชในการศึกษานี้มีขัน้ตอนในการดําเนินการดงันี้ 
 1.  ประมาณการฟงกช่ันการผลิตขึ้นมาโดยตรงโดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติ  โดยเช่ือวา
จะสามารถทําใหประมาณคาการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFP  Growth) ได
โดยตรง  โดยไมจําเปนตองอาศัยขอมูลสมมติของดุลยภาพการผลิตมาเปนเง่ือนไขของนํ้าหนักของ
ปจจัยการผลิตในการคํานวณ  แตจะคํานวณหาขนาดของความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยการผลิต 
มาเปนน้ําหนกัในการคํานวณคา    การขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFP  
Growth) 
 
โดยการหาคาความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยการผลิต  จากสมการการผลิตในรูปแบบ  Cobb-
Douglas ดังน้ี 

εββ lLK LAKy =  
 

ใส Natural Logarithm ท้ังสองขางเพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชในการหาคาความยืดหยุน 
   

 lny= ,lnln εββα +++ LK lk  
โดยท่ี Aln=α  
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 2.   จากนั้นคํานวณหาอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจยัการผลิตโดยรวม  
(TFP  Growth) จากสมการดังนี้   
 

 
L
L

K
K

y
y

lk

•••

−−= ββγ          

 
โดยท่ี  γ       =      อัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจยัการผลิตโดยรวม   (TFPG) 

  
y
y
•
.

    =      อัตราเพิ่มของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

  
K
K
•

   =      อัตราเพิ่มของทุน 

  
L
L
•

    =      อัตราเพิ่มของแรงงาน 

  βk     =      ความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยทุน  (Output  Elasticity  of  Capital) 

  βL    =       ความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยแรงงาน (Output Elasticity of  Labour) 
 
โดยทําการใส Natural Logarithm ท้ังสองขางเพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชในการหาคาอัตราความ
เจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFPG) 
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 3.  ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิต
โดยรวม(TFPG)กับปจจยัดานงบประมาณของรัฐในแตละดาน วางบประมาณของรัฐในแตละดานมี
ผลตอTFPG อยางไร โดยสมมุติให 
  

 TFPG = ƒ(X1, X2,  X3, X4) 

 X1  = งบประมาณดานคมนาคม  ขนสงและส่ือสาร 
 X2  = งบประมาณดานการศึกษา 
 X3  = งบประมาณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 X4  = งบประมาณดานสุขภาพ 
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โดยใชสมการ 
 TFPG = 44332211 XXXX ββββα ++++  
 
โดยมีขอสมมติฐานดังนี้ 

1. 
1BX

TFPG
∂
∂  > 0 หรือ 1β  > 0  

หมายความวาถางบประมาณดานคมนาคม ขนสงและส่ือสารมากจะสงผลให TFPG 
มากดวยเนื่องจากประสิทธิภาพระบบการคมนาคมขนสง และ การส่ือสารท่ีทันสมัยมีความ
เช่ือมโยงเปนระบบและท่ัวถึงมีความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย ผลักดันใหประเทศไทย เปน
ศูนยกลางความเช่ือมโยงของการคมนาคมในภูมิภาค โดยการคมนาคมขนสงทางบกมีการกอสราง
ทางใหเช่ือมโยงระหวางประเทศเพ่ือนบาน ภาค จังหวัดและโครงขายระดับพื้นท่ี การคมนาคม
ขนสงทางน้ํามีการปรับปรุงรองน้ํา การปองกันการกัดเซาะของตล่ิงและชายฝงทะเล จัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนากองเรือพาณิชยไทยเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยนาวี สําหรับการคมนาคมขนสง
ทางอากาศไดพัฒนาทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
สงเสริมการเปนศูนยกลางดานการบินในภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาระบบการตรวจสอบความ
ปลอดภัย การวิเคราะหตนทุนของการขนสงผูโดยสารใหเปนธรรมตอประชาชนท้ังทางบก ทางน้ํา 
และทางอากาศ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนา
และปรับปรุงการบริหารจัดการ ตรวจสอบและควบคุมการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุใหเปนไปอยางมี
ระเบียบ สงผลทําใหมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน จึงสงผลให TFPG มีคามากดวย  

2. 
2BX

TFPG
∂
∂  > 0 หรือ 2β  > 0  

หมายความวาถางบประมาณดานการศึกษามากจะสงผลให TFPG มากดวยเน่ืองจากมี
การสนับสนุนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหมีการปฏิรูป
การศึกษา ดวยการพัฒนาการจัดการศึกษาใหคนไทยทุกภูมิภาค และ ทุกพื้นท่ีไดรับโอกาสเทาเทียม
กันในการเรียนรู และ ฝกอบรมท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ินรวมท้ัง
สอดคลองกับความตองการของสังคมทุกระดับ ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรูท่ีจะนําไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู 

ในการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหนักเรียนทุกคนตามระดับช้ันตาง ๆ 
เปนเงินบํารุงการศึกษา คาเคร่ืองแบบ เคร่ืองเขียน อาหารกลางวัน อาหารเสริม ทุนการศึกษา 
ตลอดจนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพ่ือสงเคราะหผูท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ซ่ึงเงินอุดหนุน
เหลานี้รวมไปถึงนักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน และ สามเณร รวมท้ังจัดการศึกษาใหกับ
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ผูดอยโอกาส และ คนพิการ นอกจากน้ียังสงเสริมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร และ 
คณิตศาสตรโดยจัดต้ังโรงเรียนเฉพาะทาง 

สนับสนุนใหนักเรียนอาชีวศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการท่ีมีคุณภาพและให
โอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาสายสามัญ ผูวางงาน และ ผูสูงอายุไดฝกงานอาชีพอยางนอย 1 อาชีพ 
พรอมท้ังสงเสริมใหเปนผูประกอบการอิสระได 

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ เพ่ือมุงเนนการผลิตบัณฑิต
ในดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา
ในภูมิภาคมีความพรอมในการจัดเตรียมการสอนเพิ่มข้ึน เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา 
พัฒนาสมรรถนะในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีมาตรฐานสูงข้ึน โดยการพัฒนา
หลักสูตรการแลกเปล่ียนนักศึกษา และการขยายความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ รวมท้ัง
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการบริหาร งานเพ่ือเตรียมการปรับสภาพไปสูการเปน
สถาบันในกํากับของรัฐ สนับสนุนการวิจยัรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกพ้ืนฐานตาง ๆ และ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสวนสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหา
ความรู ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง  ๆ เปนการผลักดันใหเกิดการปฏิรูปการเรียนการสอน 
ท่ีผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู และ เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังยังไดจัดต้ัง วิทยาลัยชุมชนข้ึน 10 แหง ใน
จังหวัดท่ีขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบใหชุมชนแตละแหงมีสวนรวมในการกําหนด
หลักสูตรดวยตนเอง 

นอกจากนี้ ไดสนับสนุนการทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการเผยแผศาสนา
และจริยธรรมใหแกเด็ก และ เยาวชนใหกวางขวางยิ่งข้ึน สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดสืบคน 
และศึกษาเร่ืองราวมรดกศิลปวัฒนธรรมของไทยดวยการแลกเปล่ียนความรูระหวางภูมิภาค และ 
ทองถ่ิน ผลักดันใหเกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และ การดนตรี ซ่ึงเปน 
กระบวนการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู สังคมคุณภาพ และ สังคมแหงคุณธรรม 
สงผลทําใหมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน จึงสงผลให TFPG มีคามากดวย 

3. 
3BX

TFPG
∂
∂  > 0 หรือ 3β  > 0  

หมายความวาถางบประมาณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากจะสงผลให TFPG 
มากดวยเนื่องจากมีการพัฒนากิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีความปลอดภัย
และไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม พัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร และ การถายทอด
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เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาประเทศเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันท้ังดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ใหการสนับสนุนการคนควา วิจัย การพัฒนาองค
ความรูและการประดิษฐเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา นอกจากนั้นยังจัดใหมีบริการให
คําปรึกษา ทดสอบ วิเคราะห และ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม สงผลทํา
ใหมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน จึงสงผลให TFPG มีคามากดวย 

4. 
4BX

TFPG
∂
∂  > 0 หรือ 4β  > 0  

หมายความวาถางบประมาณดานสุขภาพมากจะสงผลให TFPG มากดวยเนื่องจากมีการ
จัดระบบบริการสุขภาพใหประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐานและเทาเทียมกันอยางท่ัวถึง โดย
การสรางหลักประกันและขยายโอกาสในการเขาถึงบริการทางการแพทย และ สาธารณสุข โดยเสีย
คาใชจาย 30 บาท ตอคร้ัง สนับสนุนการสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ เรงรัดกิจกรรม
สรางเสริมและฟนฟูสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนใหมีระบบเครือขายการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค 
และ บําบัดรักษาโรคเฉพาะทาง โรคติดตอ และ โรคทางจิตท่ีไดมาตรฐาน และ เหมาะสมกับสภาพ
ปญหาจัดระบบการปองกันอุบัติเหตุ และ อุบัติภัย สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญาและการวิจัย และ 
การรณรงคเพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส สงเสริมการผลิตพัฒนา และ กระจายกําลังคน
และการบริการดานสุขภาพใหมีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการของพ้ืนท่ี สงเสริม
และพัฒนาการจัดระบบความรู และ สรางมาตรฐานดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกอ่ืน 
และ สมุนไพรเพื่อใหประชาชน สามารถพึ่งตนเอง ในดานสุขภาพได สงผลทําใหมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน จึงสงผลให TFPG มีคามากดวย 
 การทดสอบคานัยสําคัญของคาสัมประสิทธ์ิในสมการขางตนจะพิจารณาที่คา t-
statistical Significant ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 ปราณี ทินกร และฉลองภพ สุสังกรกาญจน  (2537)  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทยทําการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการผลิตในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตในประเทศไทยในระดับมหภาค ขอบเขตของการ
วิเคราะหจะจํากัดอยูในชวง พ.ศ.ชวง พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2533 และในบางกรณีระยะเวลาในการ
วิเคราะหจะจํากัดอยูในชวง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2533 
 ผลการคํานวณในชวงเวลา พ.ศ.2521-2530 ผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจมีอัตราการ
เติบโตเฉล่ียประมาณ 7.6 % ตอป   ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงดังนี้ จากการจางงาน
ประมาณรอยละ 26 จากคุณภาพของแรงงานประมาณรอยละ 20 จากการใชดินประมาณรอยละ 1.2 
และจากการใชปจจัยประมาณรอยละ 37 ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีคือ การเปล่ียนแปลงทางดานปริมาณ  
และคุณภาพของปจจัยการผลิต  ซ่ึงรวมแลวคิดเปนประมาณรอยละ 84.2 ของท่ีผลิตเพิ่มข้ึน  สวนท่ี
เหลืออีกประมาณรอยละ 15.8 เปนสวนของผลผลิตท่ีอธิบายไมไดดวยการเพิ่มข้ึน ของปจจัยการ
ผลิต  ซ่ึงสวนนี้เราอาจถือไดวาเปนการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (TFP)  อัตราการ
เพ่ิมของ TFP  นี้โดยเฉล่ียในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2521-2533 ตกประมาณปละ 1.2 % อยางไรก็
ตาม  พบวาตัวเลข TFP คอนขางไหวตัวตอภาวะเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดวา  การคํานวณอัตราเฉล่ีย
ของ TFP ในชวง พ.ศ. 2524-2533  ซ่ึงไดตัดเอาชวงที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางตํ่า
ออกไป  อัตราการเพิ่มของ TFP จะเปนประมาณ 2.5% ตอป 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดใชกรอบการวิเคราะหแบบ Solow   เพ่ือวิเคราะห ท่ีมาของการ
เจริญ เติบโตในระบบเศรษฐกิจรวม  และแยกตามสาขาเศรษฐกิจหลัก ๆ โดยการศึกษาในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2521-2533 ช้ีใหเห็นวาปจจัยการผลิตเปนตัวแปรหลักท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต  
ในขณะท่ีประสิทธิภาพการผลิตมีผลตอผลผลิตของระบบเศรษฐกิจรวมรอยละ 15.8 เทานั้น  ใน
สวนของปจจัยการผลิตดานแรงงาน  พบวาคุณภาพของแรงงานก็เปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง ใน
การเพ่ิมผลผลิต   สัดสวนความสําคัญของปจจัยตาง ๆ  เหลานี้ในแตละสาขามีแตกตางกันไป  แต
โดยท่ัวไปปจจัยการผลิตก็เปนปจจัยหลักของการเติบโตในทุกสาขา  ในงานวิจัยนี้ไดมีการใช 
วิธีการทางเศรษฐมิติเพื่อทดสอบตัวแปรท่ีนาจะมีผลตอประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  โดยสรุป
แลวพบวาตัวแปรท่ีมีสวนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดแก   อัตราการสะสมทุน  อัตราการ
เคล่ือนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปนอกภาคเกษตรกรรม และอัตราการเปดประเทศสูตลาดโลก  
อยางไรก็ตามยังมีปจจัยอ่ืน ๆ อีกท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ  การผลิตโดยรวม  แตเราไมสามารถ
วัด และนํามาวิเคราะหในเชิงเศรษฐมิติได เชน  การคนควาวิจัยซ่ึงกอใหเกิดการปรับเปล่ียนการผลิต 
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การปรับองคกรของหนวยผลิต ความสามารถของผูบริหารรุนใหมประสบการณและความเช่ียวชาญ
ของแรงงานจากขบวนการเรียนรูโดยการกระทํา (learning by doing) รวมถึงนโยบายและมาตรการ
ของภาครัฐในดานตางๆ ท่ีสงผลตอการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพดวย 

 
สกนธพรรณ  เนียมประดิษฐ (2540)  ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหการเจิญเติบโตของ

ผลิตภาพการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย  เพื่อวัดและวิเคราะหระดับการ
เจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG)  ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ
อุตสาหกรรมแตละประเภท    โดยจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตามการจัดจําแนกประเภท
อุตสาหกรรมไทย (TSIC) ในระดับ 3 digit  และใชวีธีการศึกษาแบบ  Growth Accounting 
Approach   

ผลจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา  อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยป  พ.ศ.2522-2534 มีคาคอนขางต่ํา  (รอยละ 0.31)  หรือมีสัดสวน
ตอการเจริญเติบโตของผลผลิตท่ีแทจริงเพียงรอยละ 3.29 เทานั้น   อยางไรก็ตามอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมในชวงป พ.ศ.2529-2534 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับชวงป พ.ศ. 
2522-2529  โดยท่ีสัดสวนการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม ตอการเจริญเติบโตของ
ผลผลิตท่ีแทจริงเพิ่มข้ันจากประมาณรอยละ   1.25  ในชวงตนทศวรรษ 1980 เปนรอยละ  7.18  
ในชวงปลายทศวรรษ  1980 

นอกจากนั้นยังพบวา   อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมใน
อุตสาหกรรมสงออกมีคาสูงกวาอุตสาหกรรมแขงขันกับการนําเขาและอุตสาหกรรมท่ีไมไดแขงขัน
กับการนําเขา  ซ่ึงผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาประเทศไทยควรเพ่ิมภาพการผลิตโดยรวม อันเปน
ปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม 

 
อมินตา ยงคประดิษฐ (2546) ทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหผลิตภาพปจจัยการผลิตรวม 

ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะหผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรมไทย  
ท้ังในรูปของอุตสาหกรรมรวมและรายอุตสาหกรรม  โดยใชขอมูลสํารวจอุตสาหกรรมของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ท่ีมีการจัดเก็บท้ังหมด 7,924 ตัวอยาง  
ในป  พ.ศ.  2542-2543  โดยใชรูปแบบสมการผลิต  Cobb-Douglas ใชในการคํานวณผลิตภาพการ
ผลิตของปจจัยการผลิตรวม  ซ่ึงจะคํานวณคา  TFP  ท่ีใชขอมูลรวม  2  ป  (2542-2543)  พบวาใน
อุตสาหกรรมภาพรวมน้ันจะมีคา  TFP  เทากับ  1.22  และเม่ือพิจารณาแยกตามขนาดของ
อุตสาหกรรมจะพบวาอุตสาหกรรมขนาดกลางจะมีคา  TFP  สูงกวาขนาดเล็กและขนาดใหญ  โดย
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ขนาดเล็กจะมีคา  TFP  เทากับ  1.26  ในขณะท่ีขนาดกลางและขนาดใหญจะมีคา    TFP  เทากับ  
1.29    และ  1.11  ตามลําดับ  ซ่ึงเม่ือพิจารณาแยกศึกษา  โดยแบงการศึกษาออกเปนสองป  คือ  ป 
พ.ศ.  2542  และ  2545  แลว  ผลการศึกษายังคงยืนยันเหมือนการใชขอมูลรวมสองปวา
อุตสาหกรรมขนาดกลางจะมีผลิตภาพของปจจัยการผลิตรวมสูงกวาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ  สําหรับการพิจารณาอัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตของปจจัยผลิต
รวม  (TFPG)  จะพบวาในชวงปท่ีศึกษาคา  TFPG  สูงถึงรอยละ  3.7  โดยจะพบอัตราการสูงข้ึนมาก
ท่ีสุดในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ท้ังนี้  อาจจะเปนเพราะวาอุตสาหกรรมขนาดเล็กยังอยูในชวงท่ีมี
การขยายตัวของผลตอบแทนตอขนาดสูง  และเม่ือพิจารณารายอุตสาหกรรมแลวจะพบวา
อุตสาหกรรมท่ีมี  TFPG   สูง  ไดแก  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชสํานักงานมี  TFPG  และคา    
TFPG  มีคาลบในอุตสาหกรรมยาสูบ  อุตสาหกรรมการทําส่ิงพิมพและการพิมพ  อุตสาหกรรมการ
ผลิตถานหิน   ผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีผานการกล่ัน   อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี   และ
อุตสาหกรรมการผลิตโลหะมูลฐาน 

ผลตอบแทนตอขนาดของอุตสาหกรรมในภาพรวมและในรายอุตสาหกรรม  พบวาอยู
ในชวงท่ีมีการผลิตในชวงผลตอบแทนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวาอุตสาหกรรม
สวนมากยังอยูในชวงจะไดประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายขนาดการผลิต  ยกเวนอุตสาหกรรม
เคร่ืองแตงกายตกแตง  และอุตสาหกรรมฟอกยอมท่ีมีผลตอขนาดเทากับ  0.92  และ  0.91  
ตามลําดับ  และผลผลิตหนวยสุดทายของปจจัยท้ังสอง พบวาจะมีคาผลผลิตหนวยสุดทายของ
แรงงานสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวคอนขางสูงและเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชแรงงานท่ีมี
ความชํานาญเฉพาะดาน  ในขณะท่ีผลผลิตตอหนวยสุดทายของปจจัยทุนจะมีคาสูงในอุตสาหกรรม
ท่ีมีการลงทุนและเทคโนโลยีสูง 
 

 ไพรฑูรย  ไกรพรศักดิ์  (2541)  ทําการศึกษาเร่ืองบทบาทของการขยายตัวดานผลิตภาพ
ปจจัยการผลิตโดยรวมในเศรษฐกิจไทย  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการขยายตัวของผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวม  อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตท่ี
มีบทบาทอยางหนึ่งในการสงเสริม  และสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยใชขอมูล
ในการศึกษาในชวงป  พ.ศ.  2513 – 2539  ใน  8  สาขาการผลิตหลัก  โดยใชการทดสอบและการ
ประมาณคาความยืดหยุนของปจจัยทุนและแรงงานโดยแนวทาง  Co integration and  Error  
Correction  Model  เพื่อใชการคํานวณโดยวิธี  Growth  Accounting  เพื่อเปรียบเทียบดวยรูปแบบ
และแนวโนมของ  อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตท่ีคํานวณไดมีความคลายคลึงกันกับ
ท่ีหาไดโดยวิธี  Growth  Accounting  แตวิธีการน้ีจะสามารถทดสอบความมีนัยสําคัญของคา  
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Parameters  ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดดวยการศึกษานี้พบวา  อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิต
ของไทยตลอดระยะเวลาที่ผานมามีขนาดไมใหญมากนัก  หรือไมคอยมีบทบาทตอการสงเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในชวงตนทศวรรษ  1990  บทบาทของอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพการผลิตไดลดลงอยางชัดเจนถึงข้ันติดลบในหลายสาขา ในขณะท่ีทุนเปนปจจัยหลักท่ี
สนับสนุนใหเศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวอยูได  จึงเปนเหตุผลหนึ่งท่ีสนับสนุนวาเศรษฐกิจไมนา
สามารถขยายตัวอยางยั่งยืน  เพราะการขยายตัวของปจจัยนําเขาเชนทุนจะไมสามารถดํารงอยูไดใน
เกณฑท่ีสูงตลอดไป 
 ดังนั้น  จุดเปราะบางของเศรษฐกิจไทยประการหน่ึงท่ีพบก็คือ  การพึ่งพิงการเพิ่มข้ึน
ของทุนเปนหลักเพียงปจจัยเดียวในการสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวเทานั้น  ในขณะท่ีปจจัย
แรงงานและอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิต  นอกจากจะไมมีบทบาทมากนักในการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตแลว  ยังพบวามีบทบาทลดลงตามลําดับ  และน่ันยอมเปนส่ิงซ่ึงนาจะ
แสดงถึงความเรงดวนของการพัฒนาประเทศท่ีตองมุงเนนการพัฒนา  อัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภาพการผลิต      มิฉะนั้นจะไมสามารถดํารงใหเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอยางถาวรในระยะยาว
ได  เพราะเปนไปไมไดท่ีจะแสวงหาปจจัยการผลิตใด ๆ เพิ่มเติม  ไมวาทุนหรือแรงงานใหเพิ่ม
จํานวนข้ึนไดอยางมากตลอดไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกแหงการแขงขันท่ีเขมขนมากยิ่งข้ึนใน
การที่มีการแสวงหา  และแยงทรัพยากรกันมากข้ึน  ตลอดจนหากพิจารณาถึงกฎการลดนอยถอยลง
ของผลตอบแทนในการใชปจจัยการผลิตใหสูงขึ้นในระยะยาว 
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บทที่  3 
สถานการณเศรษฐกิจประเทศไทย 

 

สถานการณเศรษฐกิจไทยป 2548 
  
 ในป พ.ศ. 2548 เศรษฐกิจไทยมีการฟนตัวอยางชัดเจน เศรษฐกิจไตรมาสท่ี 4 ของป 
2548 ขยายตัวรอยละ 4.7 ทําใหคร่ึงปหลังขยายตัวรอยละ 5.0 ดีกวาคร่ึงปแรกท่ีขยายตัวรอยละ 3.9 
อยางไรก็ดี ผลรวมทั้งป 2548 ขยายตัวรอยละ 4.5 นอยกวารอยละ 6.2 ในปท่ีแลว แสดงใหเห็นวา
เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปท่ีแลว เนื่องจากในป 2548 มีเหตุการณรายแรงและอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจท่ีประเทศไทยตองเผชิญหลายประการไดแก  
 -  ปญหาภัยแลง ตั้งแตปลายป 2547 และตอเนื่องมาถึงตนป 2548 ไดสรางความ  
เสียหายตอผลผลิตออย มันสําปะหลัง และขาว คิดเปนมูลคาความเสียหาย ในป 2548  ประมาณ 
17,950 ลานบาท  
 -  เหตุการณภัยธรรมชาติใน 6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน(เหตุการณสึนามิ) ชวง
ปลายป 2547 เปนขอจํากัดตอภาวะการทองเท่ียวของไทยในป 2548  
 -  สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดสงผลกระทบตอจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีลดลงมากในชวงตนป แตสถานการณไดปรับตัวดีข้ึนตามลําดับในชวงคร่ึงปหลังของ
ป และรวม 11 เดือนแรกของป 2548 จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติลดลงรอยละ 3.2 และตลอดท้ังป 
2548 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติรวมประมาณ 11.4 ลานคน ลดลงจากป 2547 รอยละ 2.4 จาก
เหตุการณ สึนามินี้สงผลกระทบตอรายไดจากนักทองเท่ียวป 2548 ประมาณ 41,100 ลานบาท    
 -  การระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตวปกรอบใหม ท่ียังเกิดข้ึนในหลายจังหวัด ซ่ึงสง
กระทบตอผลผลิตสัตวปก 
 -  ปจจัยลบภายนอกจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึนมาก ตั้งแตเดือน
พฤษภาคมและถึงระดับสูงสุดของป 2548 ในเดือนสิงหาคม-กันยายน เฉล่ีย 56.6 ดอลลาร สรอ. ตอ
บาเรล สงผลใหอัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึนสูงสุดเปนรอยละ 6.2 ในเดือนตุลาคม 2548   
 -  ทิศทางอัตราดอกเบ้ียขาข้ึน 
 แตปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวจากป 2547 เปนผลมาจากอุปสงค
ภายในประเทศ ประกอบดวยการบริโภคภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลงเหลือเพียงรอยละ 4.0 ต่ําสุดใน 
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รอบป จากผลกระทบของราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่อง ความวิตกเกี่ยวกับปญหาคาครองชีพ
และราคาสินคาท่ีมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน และอัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน ดานการใชจายรัฐบาลและการ
ลงทุนชะลอลงโดยขยายตัวรอยละ 7.8 และ 7.9 ตามลําดับ สวนอุปสงคภายนอกประเทศสุทธิลดลง
รอยละ 5.6 ภายหลังจากการที่ขยายตัวในไตรมาสที่3 เนื่องจากการสงออกสินคาและบริการขยายตัว
เพียงรอยละ 4.9 รายการสินคาท่ียังคงขยายตัวในเกณฑดีไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร แผงวงจรไฟฟา รวมท้ังยานพาหนะและช้ินสวน การสงออกกุงท่ีมีความชัดเจนของ
มาตรการตอบโตการทุมตลาดของสหรัฐ และการคืนสิทธิพิเศษของสหภาพยุโรป การสงออกของ
ยางพาราซ่ึงไดรับผลดีจากการที่ราคาเพิ่มข้ึนชัดเจน อัญมณีและเคร่ืองประดับท่ียังไดรับผลบวกจาก
การท่ีเศรษฐกิจโลกขยายตัวไดดีตอเนื่อง ในขณะที่การนําเขาสินคาและบริการขยายตัวรอยละ 8.0 
โดยมีการนําเขาสินคาทุนและวัตถุดิบ/กึ่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะเคร่ืองจักรไฟฟาและผลิตภัณฑโลหะ 
ภาวะการผลิตโดยรวมขยายตัวรอยละ 4.7  ภาคเกษตรลดลงรอยละ 0.2 เนื่องจากผลกระทบจาก
ภาวะภัยแลง ทําใหการเพาะปลูกลาชา ผลผลิตมีนอย พืชสําคัญท่ีลดลงไดแก ยางพารา ออย และมัน
สําปะหลัง สวนผลผลิตขาวและถ่ัวลิสงเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ภาคนอกเกษตรขยายตัวรอยละ 5.3 ชะลอตัว
ลงจากรอยละ 5.5  ในไตรมาสท่ี3 เนื่องจากการชะลอตัวลงของสาขาอุตสาหกรรม สาขาคาสงคา
ปลีก สาขากอสราง และสาขาบริการทางการเงิน ในขณะท่ีสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขา
คมนาคมและขนสงยังคงขยายตัวตอเนื่อง GDP ท่ีปรับฤดูกาลแลวขยายตัวรอยละ 0.9 ต่ํากวารอยละ 
2.3 ในไตรมาสท่ี 3 
 
ตารางท่ี  3.1    แสดงผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP) ป  2547 - 2548 
                                                                                                                             (รอยละ) 

  
2547 

 
2548 

2548 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ภาคเกษตร 
ภาคนอกเกษตร 
GDP 
GPD ปรับฤดูกาล 

-4.8 
7.4 
6.2 
6.2 

-2.4 
5.2 
4.5 
4.5 

-8.7 
4.5 
3.2 
-0.8 

-4.2 
5.4 
4.6 
2.2 

4.1 
5.5 
5.4 
2.3 

-0.2 
5.3 
4.7 
0.9 

ท่ีมา  : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
*ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจําปมูลคา 1,903.0 พันลานบาท 
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจดานในประเทศป 2548 
 
 อัตราเงินเฟอท้ังป 2548 อยูในระดับสูงรอยละ 4.5 โดยท่ีแรงกดดันจากราคาน้ํามันและ
ราคาวัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึนสงผานไปยังราคาผูบริโภคเพิ่มข้ึน และอัตราเงินเฟอพื้นฐานเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องท้ังป 2548 เฉล่ียอยูท่ีรอยละ 1.7  
 
ตารางท่ี  3.2   แสดงอัตราเงินเฟอ 
                                                                                                                             (รอยละ) 

 
(% YOY) 

 
2004 

 
2005 

2005 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Headline inflation 
Core inflation 
 

2.8 
0.4 
 

4.5 
1.7 
 

2.8 
0.7 
 

3.7 
1.1 
 

5.6 
2.2 
 

6.0 
2.4 
 

ท่ีมา :  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 อยางไรก็ตามอัตราเงินเฟอเร่ิมลดลงในไตรมาสสุดทายของป 2548 จากรอยละ 6.2 ใน
เดือนตุลาคม เปนรอยละ 5.9 ในเดือนพฤศจิกายน และรอยละ 5.8 ในเดือนธันวาคม จึงคาดวาอัตรา
เงินเฟอจะยังคงอยูในระดับสูงไปอีกในชวงคร่ึงแรกของป 2549 และจะชะลอตัวลงเม่ือเขาสูคร่ึง
หลังป 2549 ซ่ึงเปนชวงฐานราคาเปรียบเทียบอยูในระดับสูงอยูแลว   การจางงานเพิ่มข้ึน และอัตรา
การวางงานเทากับรอยละ 1.2 ในเดือนพฤศจิกายนป 2548 ลดลงจากรอยละ 1.5 ในเดือนพฤศจิกายน
ป 2547 และ เฉล่ีย 11 เดือนเทากับรอยละ 2.0   หนี้สาธารณะตอ GDP ณ ส้ินเดือนตุลาคม อยูท่ีรอย
ละ 46.0   หนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ลดลงแตยังอยูในระดับสูงกวาเปาหมายรอยละ 2 ท่ี 
ธนาคารแหงประเทศไทยต้ังไวในป 2550 
 
แนวโนมเศรษฐกิจป 2549 
 
  ในป 2549 เศรษฐกิจไทยมีแนมโนมจะขยายตัวรอยละ 4.7-5.7 ดีกวาป 2548 โดยมี
ปจจัยสนับสนุนท้ังจากอุปสงคภายในประเทศและการสงออก การสงออกสุทธิของสินคาและ
บริการจะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไดมากกวาป 2548 เนื่องจากการทองเท่ียวฟนตัวเต็มท่ี
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มากข้ึน การนําเขาชะลอตัวในขณะท่ีอุปสงคภายในประเทศชะลอตัวลงและสนันสนุนการขยายตัว
ไดนอยลงกวาในป 2548 
 
ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2548 ดานการผลิต 
 
 การผลิตขยายตัวรอยละ 4.7 ชะลอลงจากรอยละ 5.4 ในไตรมาสท่ี 3 เปนผลจากภาค
เกษตรลดลงรอยละ 0.2 ในขณะท่ีภาคนอกเกษตรชะลอลงเล็กนอยจากรอยละ 5.5 ในไตรมาสท่ี 3 
เปนรอยละ 5.3 ในไตรมาสท่ี 4 เปนการชะลอลงในสาขาหลักหลายสาขา เชน อุตสาหกรรม การคา
สงคาปลีก กอสราง การบริการทางการเงิน แตอยางไรก็ตามบางสาขายังคงขยายตัวสูง ประกอบดวย 
โรงแรมและภัตตาคาร คมนาคมและขนสง  
 
ภาคเกษตร 
 การผลิตภาคการเกษตรหดตัวรอยละ 6.7 ในชวงคร่ึงปแรกของปจากผลกระทบภัยแลง
ท่ีทําใหผลผลิตขาวนาป ขาวนาปลัง มันสําปะหลัง และออยโรงงานลดลงโดยเปนผลกระทบรุนแรง
ในไตรมาสแรกหดตัวรอยละ 8.7 แตผลกระทบภัยแลงบรรเทาลงในไตรมาสท่ี 2 สาขาเกษตรหดตัว
รอยละ 4.2  และในไตรมาสที่ 3 สาขาเกษตรเร่ิมขยายตัวเปนคร้ังแรกรอยละ 4.4  สวนในไตรมาส
สุดทายของป 2548 ภาคเกษตรลดลงรอยละ 0.2 จากไตรมาสที่ 3 ท่ีขยายตัวรอยละ 4.4 เปนผลมา
จากหมวดพืชผลลดลง ประมงชะลอลง ขณะท่ีปศุสัตวยังคงขยายตัวสูง อีกท้ังระดับราคาสินคา
เกษตรโดยรวมขยายตัวสูงข้ึนตอเนื่อง 
 -  หมวดพืชผล หดตัวรอยละ 1.1 จากท่ีขยายตัวถึงรอยละ 5.8 ในไตรมาสท่ีแลว 
เนื่องจากผลผลิตพืชหลักบางชนิดไดรับผลกระทบจากภาวะภัยแลงในป 2547 ท่ีมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืช และอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในชวงปลายป เชน มันสําปะหลังท่ีไดรับผลกระทบต้ังแต
ชวงปลายปท่ีผานมา ทําใหการเพาะปลูกลาชาผลผลิตมีไมมากและมีขนาดเล็ก รวมถึงออยท่ีผลผลิต
ตอไรลดลง ลําตนออยไมแข็งแรง ไมมีออยท่ีโตพอท่ีขยายพันธุได อีกท้ังโรงงานนํ้าตาลปดหีบใน
ฤดู 48/49 ลาชา ทําใหผลผลิตออยท่ีเก็บเกี่ยวไดในไตรมาสนี้ลดลงมาก สวนขาวและถ่ัวลิสงมี
ผลผลิตเพิ่มข้ึนเล็กนอย สําหรับรายไดเกษตรกรจาการขายพืชผลขยายตัวรอยละ 20.2 เรงตัวจากรอย
ละ 17.0 ในป 2547 เปนผลจากราคาพืชผลขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 24.1 ซ่ึงเปนอัตราท่ีเรงข้ึนมาก 
จากราคายางพารา มันสําปะหลัง ขาวเปลือกและออย ตามความตองการจากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ และผลจากอุปทานท่ีลดลง 
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 -  หมวดปศุสัตว ขยายตัวรอยละ 6.2 ปรับตัวดีข้ึนจากรอยละ 4.9 ในไตรมาสท่ีแลว โดย
การผลิตไกเนื้อเพิ่มตามภาวะการสงออกท่ีดี เนื่องจากผูบริโภคและประเทศผูนําเขาเช่ือม่ันใน
มาตราการปองกันและควบคุมปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกท่ีรัฐบาลไดดําเนินการในชวงท่ี
ผานมา สวนสุกรมีการผลิตเพิ่มขึ้นเปนผลจากภาวะอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการผลิต สําหรับรายได
เกษตรกรจากการทําปศุสัตวขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนผลจากปริมาณการผลิตไกเนื่อและไขไกเพิ่มข้ึนมาก
จากปกอน เพราะฟนตัวจากท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดนกเปนคร้ังแรก ประกอบกับราคาสินคา
หมวดปศุสัตวเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.2 โดยราคาไกเรงตัวข้ึนมาก ขณะท่ีราคาสุกรชะลอลง เพราะในป 
2548 การบริโภคไกเนื้อไดกลับเขาสูภาวะปกติจึงทําใหความตองการในการบริโภคเนื้อหมูลดลง 
 -หมวดประมง ขยายตัวรอยละ 0.9 ชะลอลงจากไตรมาสท่ี3 มีการขยายตัวรอยละ 1.8 
เนื่องจากมีการชะลอการออกจับปลาจากภาวะตนทุนราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนตอเนื่อง สําหรับรายไดจาก
การทําประมงชะลอตัวลงจากป 2547 เปนผลมาจากปริมาณสัตวน้ําข้ึนทาลดลงมากเพราะตนทุนท่ี
เพิ่มสูงข้ึนตามราคานํ้ามัน ทําใหชาวประมงออกหาปลานอยลง ขณะท่ีราคาสินคาหมวดประมง
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.0 โดยเปนการเพิ่มข้ึนในเกือบทุกสินคายกเวนปู และปลาน้ําจืดท่ีราคาลดลง 
สําหรับกุงขยายตัวไดดีในชวงคร่ึงหลังของป สวนหนึ่งไดรับผลดีจากการที่สหภาพยุโรปไดปรับลด
ภาษีนําเขาใหแกสินคากุงไทยเปนการช่ัวคราวต้ังแตเดือนสิงหาคม ซ่ึงสงผลทําใหการสงออกกุง
ในชวงดังกลาวขยายตัวสูงมาก 
 -  ระดับราคาสินคาเกษตร เพิ่มข้ึนรอยละ 12.5 จากป 2547 เปนผลจากราคาของพืชหลัก
ท่ีสําคัญปรับตัวสูงข้ึน ไดแกขาว มันสําปะหลัง ยางพารา และออย เปนผลมาจากอุปทานในตลาด
ลดลง และอุปสงคยังมีตอเน่ือง 
 
สินคาเกษตรท่ีสําคัญ 
 
 ขาวเปลือก ผลผลิตขาวเปลือกอยูในระดับใกลเคียงกับป 2547 โดยผลผลิตขาวนาปรัง
ลดลง จากภาวะความแหงแลงท่ีเกิดข้ึนต้ังแตปลายป 2547 และปริมาณฝนท่ีตกในชวงคร่ึงปแรกมี
นอย ขณะท่ีผลผลิตขาวนาปยังคงเพิ่มข้ึน เพราะปริมาณฝนท่ีตกมีมากข้ึนในชวงคร่ึงปหลัง สําหรับ
ราคาขาวเปลือก ยังคงเพิ่มข้ึนตอเนื่องจากปกอน เนื่องจากทางการไดปรับราคารับจํานําขาวเปลือก
นาป ปการผลิต 2547/2548 และ 2548/2549 และราคารับจํานําขาวเปลือกนาปรังปการผลิต 2548 
  สวนการสงออกขาวของไทยในป 2548 มีปริมาณ 7.5 ลานเมตริตัน คิดเปนมูลคา 
93,548 ลานบาท ลดลงจากป 2547 รอยละ 24.5 และ 13.7 ตามลําดับเนื่องจากผลผลิตการสงออกมี
จํากัดนอกจากนี้ราคาขาวของไทยก็อยูในระดับสูงกวาคูแขงทําใหผูนําเขาบางสวนเปล่ียนไปส่ังซ้ือ

DPU



 32 

จากประเทศคูแขงแทน ทําใหราคาสงออกขาวของไทยที่เพิ่มข้ึนไมสามารถชดเชยไดกับปริมาณ
สงออกท่ีลดลง 
 มันสําปะหลัง ผลผลิตมันสําปะหลังลดลงรอยละ 24.3 จากภาวะความแหงแลง ถึงแมจะ
มีการปลูกทดแทนแตก็ยังประสบปญหาการขาดแคลนทอนพันธุ อยางไรก็ตาม คาดวาผลผลิตมัน
สําปะหลังในปเพาะปลูก 2548/2549 จะเพิ่มข้ึนจากปเพาะปลูกกอนรอยละ 13.1 เนื่องจากผลของภัย
แลงดังกลาวจะส้ินสุดลงในป 2548 ประกอบกับในป 2548 ราคามันสําปะหลังอยูในเกณฑสูงจาก
ความตองการทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงจูงใจใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังทดแทนพืชอ่ืน
มากข้ึน 
 ยางพารา ผลผลิตยางพาราลดลงรอยละ 1.3 จากภาวะความแหงแลงในชวงตนป และ
ในชวงปลายปมีฝนตกชุกจนเกิดเหตุอุทกภัยในภาคใต ทําใหเปนอุปสรรคในการกรีดยางพาราของ
เกษตรกร ปริมาณผลผลิตยางพาราท่ีลดลง ประกอบกับอุปสงคภายในประเทศและตางประเทศท่ียัง
มีตอเนื่อง สงผลใหระดับราคายางพารายังคงเพ่ิมข้ึนในเกณฑสูงตอเนื่องจากรอยละ 18.4 ในป 2547 
เปนรอยละ 17.1 ในป 2548 
 ออย ผลผลิตออยลดลงรอยละ 29.0 เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตตอไรลดลง 
เปนผลจากภาวะความแหงแลงในป 2547 และตอเนื่องมาจนถึงกลางป 2548 รวมท้ังตนทุนคาขนสง
ท่ีเพิ่มข้ึน ขณะท่ีระดับราคาออยข้ันตน ปการเพาะปลูก 2547/2548 อยูในระดับตํ่าไมจูงใจ ทําให
เกษตรกรบางสวนเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืนแทน 
 ไกเนื้อ แมวาไดมีการระบาดของไขหวัดนกอีกในป 2548 แตผลกระทบมีไมมากนักเม่ือ
เทียบกับป 2547 เนื่องจากผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกมากข้ึน ทําใหกระทบ
ตอความเช่ือม่ันในการบริโภคเพียงระยะส้ันเทานั้น และผูประกอบการไดปรับวิธีการเล้ียงมาเปน
ระบบปดและเปล่ียนมาสงออกไกแปรรูปทดแทนไกสดแชเข็ง ทําใหมีปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึน
ตอเนื่อง 
 กุง ผลผลิตกุงในป 2548 ใกลเคียงกับป 2547 เพราะในปลายป 2547 โรงเพาะฝกลูกกุง
ไดรับความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย รวมทั้งราคากุงในชวงคร่ึงปแรกลดลงทําใหไมจูงใจเกษตรกร
เพาะเล้ียงกุง และในชวงปลายปผลผลิตสวนหนึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะนํ้าทวมในภาคใต 
อยางไรก็ดีนับต้ังแตสหภาพยุโรปลดภาษีศุลกากรใหแกสินคากุงไทยเปนการช่ัวคราว ตั้งแตวันท่ี 1 
สิงหาคม 2548 ไดทําใหการสงออกในชวงดังกลาวขยายตัวสูงมาก ขณะท่ีราคากุงปรับตัวดีข้ึนดวย 
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แนวโนมสาขาเกษตรป 2549  
 คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 5.0 จากผลผลิตพืชผลและปศุสัตวปเพาะปลูก 2548/ 2549 
ท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เชนผลผลิตขาวนาป  มันสําปะหลัง ลําไย ปาลมน้ํามัน โคเน้ือ ไกเนื้อ และสุกร 
เนื่องจากราคาสินคาเกษตรป 2548 อยูในระดับสูง จูงใจใหเกษตรกรเพ่ิมพื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึน 
ประกอบกับสภาวะอากาศท่ีเอ้ืออํานวยและปริมาณนํ้าท่ีเก็บกักในอางเก็บน้ําสําคัญของท้ังประเทศ 
ณ เดือนมกราคม 2549 มีมากกวาปกอน รวมท้ังมีการควบคุมโรคระบาดของโรคไขหวัดนกไดดีข้ึน 
สําหรับผลผลิตท่ีคาดวาจะลดลง เชนขาวโพดเล้ียงสัตว ออยโรงงาน กาแฟ หอมหัวใหญ เนื่องจาก
บางชนิดราคาไมดี ตนทุนการผลิตสูง รวมท้ังเกษตรปรับเปล่ียนไปปลูกพืชท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา 
เชนมันสําปะหลังเปนตน ดานการประมงจะไดรับผลบวกจากการท่ีการสงออกกุงมีแนวโนมเพิ่มข้ึน
ภายหลังจากท่ีสหภาพยุโรปไดคืนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549  
 
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 ในไตรมาสแรกของป 2548 สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงรอยละ 3.2 เนื่องจาก
ภาวะการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมอาหารซบเซา แตในไตรมาสท่ี 2 วัฏจักร
สินคาอิเล็กทรอนิกสโลกฟนตัว และประเทศไทยสามารถสงออกไดมากข้ึนจึงมีการผลิตเพ่ิมข้ึน 
เชนเดียวกับการผลิตอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีปรับตัวดีข้ึนตามภาวะการสงออกท่ีปรับตัวดีข้ึน ทําใหการ
ผลิตสาขาอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี 2 ขยายตัวรอยละ 4.8 และในไตรมาสที่ 3 การสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต อาหาร เฟอรนิเจอร ปโตรเคมี และอ่ืนๆ สูงข้ึนมากทําใหผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 6.2 โดยอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวสูงสวนใหญเปนอุตสาหกรรมเพ่ือ
การสงออก ไดแก อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร และรถยนตเพื่อการพาณิชย  สวนในไตร
มาสที่ 4 การผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 6.0 ชะลอตัวลงจากรอยละ6.2 ในไตรมาสท่ีแลว โดย
กลุมสินคาท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศชะลอตัวลงมากตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะท่ีกลุมสินคาท่ี
ผลิตเพ่ือสงออกยังคงขยายตัวในเกณฑท่ีสูง การชะลอลงจะชะลอลงทั้งอุตสาหกรรมเบาและ
อุตสาหกรรมวัตถุดิบ  ในขณะท่ีอุตสาหกรรมสินคาทุนและเทคโนโลยีขยายตัวตอเนื่อง 
อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวไดดีประกอบดวยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนต 
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ตารางท่ี  3.3    แสดงอัตราการขยายตัวสาขาอุตสาหกรรม 
                                                                                                                                            (รอยละ) 

  
2547 

 
2548 

2548 

Q1 Q2 Q3 Q4 

อุตสาหกรรมเบา 
อุตสาหกรรมวัตถุดิบ 
อุตสาหกรรมสินคา
ทุนและเทคโนโลยี 
 

2.2 
6.7 

 
17.2 

2.7 
4.5 

 
9.3 

 

0.9 
5.4 

 
5.0 

6.0 
6.3 

 
7.5 

2.3 
6.1 

 
10.3 

1.7 
0.3 

 
13.6 

อุตสาหกรรมรวม 8.2 5.5 3.2 6.5 6.4 6.0 

ท่ีมา  : สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 อุตสาหกรรมเบา การขยายตัวชะลอลงรอยละ 2.3 ในไตรมาสท่ี 3 เหลือรอยละ 1.7 เปน
ผลจากอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาสูบ และอุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไมท่ีมีการ
ผลิตลดลง ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในกลุมมีดังนี้ 
 อาหารและเคร่ืองดื่ม ขยายตัวสูงข้ึนเล็กนอยรอยละ 1.7 จากรอยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 3 
เปนผลจากอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มมีการผลิตสูงข้ึนโดยเฉพาะในกลุมของอุตสาหกรรมเบียร ยกเวน
กลุมอุตสาหกรรมอาหารรวมท่ีมีการผลิตลดลงเนื่องจากการผลิตน้ําตาลลดลงตามผลผลิตออยท่ีเขา
โรงงาน 
 ยาสูบ ลดลงรอยละ 11.7 เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตในไตรมาสที่ 4 ปท่ีแลวท่ีสูงมาก
จากการเรงผลิตกอนการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตยาสูบจากรอยละ 75 เปนรอยละ 79 ของราคาหนา
โรงงาน และสวนหนึ่งเปนผลจากการรณรงคของภาครัฐ โดยเฉพาะการหามแสดงบุหร่ี ณ จุดขาย  
 ไมและผลิตภัณฑจากไม  ลดลงรอยละ 0.2 ตอเนื่องจากไตรมาสกอนจากภาวะการ
กอสรางท่ีชะลอลง 
 อุตสาหกรรมวัตถุดิบ ชะลอลงรอยละ 0.3 จากรอยละ 6.1 ในไตรมาสกอนเนื่องจาก
อุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามัน และอุตสาหกรรมโลหะท่ีมีการผลิตลดลง ภาวะอุตสาหกรรมสําคัญใน
กลุมนี้ประกอบดวย  
 อุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ํามัน ลดลงรอยละ 9.0 เนื่องจากภาวะราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึน
ตอเนื่อง สวนหน่ึงก็เนื่องมาจากมีการปดซอมบํารุงโรงงานบางสวนในชวงตนปและปลายป ทําให
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ปริมาณการจําหนายลดลงสงผลตอยอดการผลิตประกอบกับการผลิตในไตรมาสท่ี 4ของป 2547 
ขยายตัวสูง 
 อุตสาหกรรมอโลหะ ขยายตัวรอยละ 5.3 ชะลอลงจากรอยละ 10.5 ในไตรมาสท่ี 3 
เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนตชะลอลงตามภาวะการกอสราง 
 อุตสาหกรรมโลหะ ลดลงรอยละ 9.0 แมจะขยายตัวในชวงครึ่งปแรกของป แตเปนผล
มาจากฐานท่ีระยะเดียวกันปกอนมีการผลิตลดลงเนื่องจากทางการยกเลิกภาษีตอบโตการทุมตลาด
ช่ัวคราว แตในชวงคร่ึงปหลังอุปสงคลดลงตามการกอสรางท่ีชะลอลง ราคาเหล็กท่ีลดลงไมจูงใจใน
การผลิต และความผันผวนของราคาวัตถุดิบเหล็กในตลาดโลก ประกอบกับผูผลิตมาสต็อกสะสมไว
มาก 
 อุตสาหกรรมสินคาทุนและเทคโนโลยี ขยายตัวรอยละ 13.6 ปรับตัวเพิ่มข้ึนตอเนื่องจาก
รอยละ 10.3 ในไตรมาสท่ี 3 เปนผลมาจากการสงออกท่ีมีการขยายตัวไดดี อุตสาหกรรมสําคัญใน
กลุมนี้ประกอบดวย 
 เคร่ืองใชสํานักงานฯ ขยายตัวรอยละ 29.6 อุตสาหกรรมสําคัญในหมวดนี้คือ การผลิต
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณขยายตัวสูงข้ึนตามความตองการของตลาดตางประเทศ 
 เคร่ืองจักรและอุปกรณไฟฟา ขยายตัวตอเนื่องรอยละ 33.2 เปนผลมาจากการผลิต
แผงวงจรไฟฟา (Integrated Circuit) ท่ีขยายตัวไดดีตามความตองการในตลาดโลก และ Hard Disk 
ขยายตัวเพิ่มข้ึนตามอุปสงคจากตางประเทศ 
 ยานยนต ขยายตัวรอยละ 15.5 ชะลอลงเล็กนอยจากรอยละ 16.2 ในไตรมาสท่ี 3 เปน
การขยายตัวในสวนของการผลิตรถยนตเพ่ือการพาณิชย เนื่องจากตลาดในประเทศและการสงออก
ยังคงขยายตัวไดดี สวนรถยนตนั่งสวนบุคคลการผลิตชะลอตัวลงตามการจําหนายในประเทศที่
ลดลง อันเปนผลมาจากราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนมาก และมีการออกรถรุนใหมนอยรุนในป 2548 
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) ในป 2548 
ขยายตัวรอยละ 9.2 ชะลอลงจากรอยละ 11.5 ในป 2547 ท้ังนี้เปนผลจากราคาน้ํามัน อัตราดอกเบ้ีย 
และตนทุนการผลิตท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน รวมท้ังการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ สงผลใหหลายอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง 
 
แนวโนมสาขาอุตสาหกรรมป 2549 
 สาขาอุตสาหกรรมจะขยายตัวตอเนื่องจากป 2548 ในอัตรารอยละ 6.1 ตามภาวะการ
สงออกของอุตสาหกรรมหลายประเภทท่ีมีแนวโนมขยายตัวไดดี ไดแก การสงออกรถยนตเพ่ือการ
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พาณิชยไปยังตลาดออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร หมวดอาหาร และคาดวายังเปนแนวโนมขาข้ึน
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 
ภาคบริการ 
 
 สาขาคมนาคมและขนสง ขยายตัวรอยละ 6.1 ปรับตัวดีข้ึนเม่ือเทียบกับรอยละ 5.3 ใน
ไตรมาสท่ี 3 เนื่องจากบริการโทรคมนาคมท่ีขยายตัวสูงข้ึนรอยละ 14.7 จากรอยละ 13.8 ในไตรมาส
ท่ี 3 ตามปริมาณการใชท่ีขยายตัวสูงจากการสงเสริมการขายของผูใหบริการ สวนบริการขนสง
ขยายตัวเพียงรอยละ 0.7 เนื่องจากภาวะตนทุนนํามันท่ีสูงข้ึนและการชะลอตัวลงของภาคการผลิต 
 สาขาตัวกลางทางการเงิน ขยายตัวรอยละ 8.1 ชะลอลงจากรอยละ 10.0 ในไตรมาสท่ี 3  
โดยธนาคารพาณิชยชะลอลงจากรายไดดอกเบ้ียสุทธิ ซ่ึงมีผลมาจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนประกอบกับรายไดคาธรรมเนียมและบริการท่ีชะลอลง สวนการประกันชีวิตและประกันภัย 
ยังคงขยายตัว 
 สาขาธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยธรรมชาติใน  6  
จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันท่ีเกิดข้ึนในชวงปลายป2547  ซ่ึงสงผลตอความเช่ือม่ันของนักทองเท่ียว  
กอปรกับไดรับปจจัยลบจากสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ียืดเยื้อ  ซ่ึง
ปจจัยดังกลาวสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยว  ชาวตางประเทศในป  2548 ปรับลดลง  โดยเฉพาะ
ในชวงไตรมาสท่ี 1 ท่ีลดลงถึงรอยละ  10.1  จากระยะเดียวกันกับป 2547  อยางไรก็ดีภาวะการ
ทองเท่ียวโดยรวมไดเร่ิมปรับดีข้ึนเปนลําดับตั้งแตไตรมาสท่ี 2 เปนตนมา สําหรับการทองเท่ียวใน
ภาคใตคอนขางซบเซาและฟนตัวอยางชา ๆ ท้ังนี้  เนื่องจากไดรับปจจัยลบในหลายดาน  ไดแก (1)  
เหตุการณภัยธรรมชาติบริเวณจังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน  (2)  ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  (3)  เหตุการณวางระเบิดในอําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  และ (4)  ภาวะน้ําทวม
ในหลายจังหวัดภาคใต  สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง
ภาคใตปรับลดลงจากระยะเดียวกันปกอนถึงรอยละ  27.0   
            ท้ังป  2548  นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีจํานวน  11.4  ลานคน  หรือลดลงรอยละ  
2.5  จากป 2547 สําหรับอัตราเขาพักโรงแรมเฉล่ียอยูท่ีรอยละ  60.6  ปรับลดลงจากป 2547 ท่ีเฉล่ีย
รอยละ  63.5  ท้ังนี้  การปรับลดของอัตราการเขาพักดังกลาว  สงผลใหราคาหองพักโดยเฉล่ียเพิ่ม
สูงข้ึนไมมากนัก  คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ  3.9  ขณะท่ีรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเปนเงิน
ตามตางประเทศคิดเปนมูลคา  406.5  พันลานบาท  หรือขยายตัวรอยละ  0.7  จากป2547 
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            ท้ังนี้โครงสรางนักทองเท่ียวชาวตางประเทศของป  2548  ไมเปล่ียนแปลงจากป 2547
มากนัก  โดยนักทองเท่ียวท่ีมีสัดสวนสูงสุดยังคงเปนนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออก  
ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ  49.9  ของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท้ังหมด  รองลงมาไดแก  กลุม
ประเทศยุโรปและอเมริกาในสัดสวนรอยละ 27.4  และ  81  ตามลําดับ 

สําหรับภาวะการทองเท่ียวป  2549  คาดวามีแนวโนมปรับดีข้ึนในทุกภาค  โดยเฉพาะ
การทองเท่ียวใน 6 จังหวัดภาคใตชายฝงทะเลอันดามัน  เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณภัย
ธรรมชาติไดหมดลง  นอกจากนี้โครงการ  สงเสริมการทองเท่ียวของภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึง
ดําเนินการมาอยางตอเนื่องจะเปนปจจัยสนับสนุนใหภาวะการทองเท่ียวปรับตัวดีข้ึน 
 สาขาอสังหาริมทรัพย ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2548 ชะลอตัวลงจากป 2547 
ตามอุปสงคท่ีชะลอตัว เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของราคาน้ํามันและการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเปนสําคัญ 
สงผลใหผูบริโภคบางสวนใชเวลาในการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัยนานข้ึน และบางสวนมีการเปล่ียน
ความตองการลักษณะท่ีอยูอาศัยตามกําลังซ้ือและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยตองการที่อยู
อาศัยท่ีมีขนาดเล็กลง แตอยูใกลท่ีทํางานมากข้ึนหรือมีการคมนาคมท่ีสะดวกเพื่อลดภาระคาใชจาย
ในการเดินทาง เชน อาคารชุดในเมือง ทําใหท่ีอยูอาศัยสรางเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลประเภทอาคารชุดเพิ่มข้ึนอยางมากในปนี้นอกจากนี้ ผูซ้ือท่ีอยูอาศัยสวน
ใหญใชบริการสินเช่ือสถาบันการเงิน ยอดคงคางสินเช่ือสวนบุคคลเพื่ออสังหาริมทรัพยจึงเพิ่มข้ึน
ตอเนื่อง 
 ทางดานผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดปรับตัวตอตอสภาพแวดลอมท่ี
ตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึนโดยบางสวนไดเล่ือนโครงการลงทุนออกไป เพื่อประเมินสถานการณกอน
การลงทุน และผลของปจจัยภายนอกท่ีเกิดข้ึน ทําใหอุปทานท่ีอยูอาศัยใหมในปนี้มีขนาดเล็กลง
สอดคลองกับอํานาจซ้ือของผูบริโภคประกอบกับความเขมงวดของธนาคารพาณิชยในการปลอย
สินเช่ือโครงการบานจัดสรร ทําใหยอดคงคางสินเช่ือผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ณ ส้ินป 2548 
มีทิศทางชะลอลง โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 0.4 เทียบกับรอยละ 6.4 ณ ส้ินป 2547 ซ่ึงรวมยอดคงคาง
สินเช่ือผูประกอบการอสังหาริมทรัพยของกิจการที่มิใชของธนาคารพาณิชยในระหวางป 2548 
อยางไรก็ตาม หากไมไดปรับฐานขอมูลในอดีต ยอดคงคางสินเช่ือดังกลาวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 8.3 
ซ่ึงเปนผลจากใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 3 แหงท่ีตั้งข้ึนใหมในไตรมาสท่ี 4 ป 2548  ดานราคาท่ี
อยูอาศัย ดัชนีราคาบานเด่ียวพรอมท่ีดินและทาวนเฮาสพรอมท่ีดินปรับตัวเพิ่มข้ึน รอยละ 8 และ 6 
ตามลําดับ เปนการเพิ่มตามราคาท่ีดิน ตนทุน การกอสราง และคาจางแรงงาน 
 แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2549 คาดวาจะชะลอตัวตอเนื่องในชวงคร่ึงแรก
ของป 2549 จากแรงกดดันดานเงินเฟอท่ีคาดวาจะยังคงเพิ่มข้ึน ในชวงคร่ึงหลังของป 2549 คาดวา
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แนวโนมธุรกิจ อสังหาริมทรัพยจะปรับตัวดีข้ึนจากเงินเฟอท่ีนาจะชะลอตัวลง ประกอบกับยังคงมี
อุปทานของผู อาศัยระดับราคาปานกลาง-ลาง ออกสูตลาดตอเนื่อง โดยเฉพาะอาคารชุดในแนว
เสนทางรถไฟฟาท่ีมีอยูเดิมและโครงการรถไฟฟาใหมท่ีจะเกิดข้ึนอนาคต รวมท้ังโครงการท่ีเล่ือน
มาจากปกอน สําหรับราคาท่ีอยูอาศัยคาดวาจะชะลอตัวลงจากป 2548 เนื่องจากการแขงขันท่ีสูงข้ึน
จากโครงการท่ีอยูอาศัยราคาตํ่าของทางการ 
 

สาขาการคา ภาวะการคาในป 2548 ชะลอลง โดยสาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มข้ึนของ
ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศ และอัตราเงินเฟอท่ีปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงสงผลใหกําลังซ้ือของผูบริโภค
โดยท่ัวไปลดลง ในขณะท่ีผูประกอบการตองเผชิญกับภาวะตนทุนท่ีสูงข้ึนแตสามารถผลักภาระ
ไปสูผูบริโภคไดเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากตองการรักษาสวนแบงทางการตลาดภายใต
ภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนท้ังนี้ การคาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกอสรางและสินคาคงทนในกลุม
เคร่ืองใชไฟฟาภายในบานชะลอตัวลงมาก สวนการคาสินคาท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพสูง
ชะลอตัวไมมากนัก อยางไรก็ดีผูประกอบการขนาดใหญมีความสามารถในการปรับตัวไดดีกวาจึง
ยังสามารถแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงข้ึนไดดีกวา 
 แนวโนมธุรกิจการคาในป 2549 คาดวาจะปรับตัวดีข้ึนจากภาวะเงินเฟอท่ีชะลอตัวลง 
ประกอบกับผลผลิตภาคเกษตรกรรมท่ีคาดวาจะขยายตัวไดดีกวาปกอน ซ่ึงไดรับผลกระทบจาก
ภาวะภัยแลง และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ียังมีแนวโนมขยายตัวอยูในเกณฑดี รวมท้ังสถานการณ
ดานการทองเท่ียวท่ีเร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดีข้ึน 
 
 สาขาโทรคมนาคม  ในป 2548 ธุรกิจโทรคมนาคมในสวนของโทรศัพทเคล่ือนท่ีชะลอ
ตัวลงจากป 2547 เนื่องจากภาวะเงินเฟอท่ีเรงตัวสูงข้ึนสงผลทําใหกําลังซ้ือของผูบริโภคลดลง 
รวมท้ังสัดสวนของจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพิ่มข้ึนถึงประมาณก่ึงหนึ่งของจํานวน
ประชากรทั้งประเทศ โดยจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของปนี้มีจํานวน 31.3 ลานเลขหมาย 
เพิ่มข้ึนประมาณ 3.9 ลานเลขหมายหรือรอยละ 14.3 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2547 ท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบ 5 
ลานเลขหมาย ในปนี้ผูใหบริการ  โทรศัพทเคล่ือนท่ีเนนการใชกลยุทธสงเสริมการขายโดยลดราคา
คาใชบริการมาโดยตลอด เพื่อชิงฐานลูกคาของผูใหบริการรายอ่ืน และรักษาฐานของลูกคาเดิมของ
ตนไว จนทําใหรายไดตอเลขหมายของผูใหบริการลดลง แมวาผูใหบริการไดพัฒนาการใหบริการ
เสริมในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มรายไดในสวนนี้แตก็ไมสามารถทดแทนรายไดท่ีสูญเสียจากการลด
ราคาคาใชบริการ สําหรับโทรศัพทพื้นฐานขยายตัวในอัตราเรงข้ึนเล็กนอย โดยจํานวนผูใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐานของป 2548 เพิ่มข้ึนประมาณ 200,000 เลขหมาย หรือรอยละ 3.0 เม่ือเปรียบเทียบ
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กับป 2547 เพิ่มข้ึนประมาณ 180,000 เลขหมายหรือรอยละ 2.7 โดยเปนการเพ่ิมจํานวนเลขหมาย
การใชบริการในสวนภูมิภาคเปนสําคัญ และขยายตัวตามความตองการใชบริการ อินเตอรเน็ตท่ีสวน
ใหญจะตองเช่ือมโยงการใชผานโทรศัพทพื้นฐาน 
 แนวโนมโทรคมนาคม ป 2549 ในสวนของโทรศัพทท่ีชะลอตัวลงตอเนื่อง อยางไรก็
ตามผูใชบริการจะเนนการลงทุนขยายเครือขายในภูมิภาคมากข้ึนเพราะยังมีสัดสวนของจํานวนผูใช
ตอประชากรคอนขางตํ่าสวนการแขงขันลดราคาใชบริการนาจะลดลง และมาแขงขันการพัฒนา
ดานคุณภาพการใหบริการและบริการเสริมเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับผูใชบริการในภูมิภาคท่ียังมีโอกาส
ขยายตัวไดอีก และคาดวาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงขาติ (กทช.) จะมีบทบาทเพิ่มมาก
ข้ึนในการกํากับดูแลและการออกใบอนุญาตตางๆ ในกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงถามีการออก
ใบอนุญาตโทรศัพทเคล่ือนท่ีในยุคท่ี 3 หรือ 3G ท่ีสามารถใหบริการทางดานเสียง และบริการอื่นๆ 
เชน ขอมูล และการบันทึกภาพ เปนตน จะสงผลใหเกิดการลงทุนอีกเปนเงินจํานวนมาก เห็นไดจาก
ตั้งแตปลายปทีผานมา มีชาวตางชาติเขามารวมทุน หรือ ซ้ือกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและยังคงมี
แนวโนมการเขามาของผูรวมทุนตางชาติอีกสําหรับโทรศัพทพื้นฐานนั้น คาดวาคงทรงตัว 
ใกลเคียงกับป 2548 โดยจะยังเปนการขยายตัวในภูมิภาคเปนสําคัญ 
 สาขาบริการอ่ืนๆ โดยภาพรวมขยายตัวรอยละ 4.8 ชะลอลงจากรอยละ 5.0 ในไตรมาสท่ี 
3 เปนผลจากสาขาบริการชุมชนฯ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากรอยละ 9.4 ในไตรมาสท่ี 
3 เนื่องจากบริการเสริมสวย ลดลงรอยละ 9.5 และบริการสวนบุคคลอ่ืนๆลดลงรอยละ 6.6 สวน
กิจการวิทยุโทรทัศน ขยายตัวรอยละ 2.6 ชะลอตัวลงจากรอยละ 11.3 สลากกินแบงรัฐบาล สลาก
พิเศษ และเลขทาย 3 ตัวและ 2 ตัว ซ่ึงมีสัดสวนสูงสุดขยายตัวเพียงรอยละ 2.4 ชะลอตัวลงจากรอย
ละ 17.2 โดยยอดจําหนายสลากกินแบงรัฐบาลและสลากพิเศษ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.6 สวนเลข
ทาย 3 ตัวและ 2 ตัว มียอดรับสุทธิเพิ่มข้ึนจากระยะเดียวกันของป 2547รอยละ 4.7 อยางไรก็ตาม
บริการอื่น ๆ บางสวนขยายตัวสูงข้ึน   เชน  บริการดานกีฬาขยายตัวรอยละ       1 9.3  เพิ่มข้ึนจาก
รอยละ 12.1 และการผลิตภาพยนตรขยายตัวรอยละ 7.6 เพิ่มข้ึนจากไตรมาส      ท่ี 3 
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การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  9  (พ.ศ.  2545 – 2549) 
 
ประเด็นหลัก 
ดานการเกษตร 
 -  เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรในตลาดโลก โดยตั้งบน
พื้นฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภารและยั่งยืน 
 -  เสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงและมี
ทางเลือก และมีความม่ันใจในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน 
ดานการอุตสาหกรรมและการคา 
 -  ปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของภาคอุตสาหกรรมใหสามารถ
แขงขันไดบนพื้นฐานการใชทรัพยากรของชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
 -  เสริมสรางและบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กใหมีการพัฒนาอยางม่ันคง
และยั่งยืนท้ังในเชิงคุณภาพควบคูไปกับการกระจายผลประโยชนอยางท่ัวถึง 
 -  เสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและกระจายผลผลิตไปสูตลาด และเตรียม
ความความพรอมเพื่อรองรับการคาเสรี 
 -  เสริมสรางอํานาจการตอรองของไทยในเวทีเศรษฐกิจการคาการลงทุนระหวาง
ประเทศ 
ดานบริการทองเที่ยว 
 -  พัฒนาการทองเท่ียว เพื่อเพิ่มการจางงาน กระจายรายไดสูชุมชน และการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
  -  รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว 
ดานการเพิ่มผลผลิต 
 -  ปรับโครงสรางการผลิตอยางตอเนื่อง โดยการปรับกระบวนการผลิตและการจัดการ
ภาคการผลิตใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตโดยรวม 
  -  สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตของทุกภาคสวนในประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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ประเด็นเปาหมาย 
ดานเกษตร 
 -  ใหประเทศไทยคงความเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของโลก โดยเพิ่มสวนแบงตลาด
สงออกสินคาเกษตร รวมท้ังเปนแหลงแปรรูปสินคาเกษตรที่มีคุณภาพสูง 
 -  ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.5 ตอป 
 -  ขยายกระบวนการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ดวยการยกระดังรายไดเกษตรกรควบคูกับ
การมีงานทํา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
ดานอุตสาหกรรมและการคา 
 -  มุงเนนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเขาสูระบบ ดวยการใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กจดทะเบียนในสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 72 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
เล็กท้ังหมด ในป 2549 
 -  สรางเครือขายความเช่ือมโยงวิสาหกิจ (Cluster) และการรับชวงการผลิต 
(Subcontracting) ระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจภายใน
ควบคูไปกับระหวางประเทศ 
 -  รักษาอัตราการขยายตัวของการสงออกไวไมต่ํากวารอยละ 8 ตอป และเพิ่มสวนแบง
ตลาดของไทยใหอยูในระดับรอยละ 1.1 ของตลาดสงออกโลก ในป 2549 
ดานบริการ 
 -  รายไดจากนักทองเท่ียวตางประเทศเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉล่ียรอยละ 10 ตอป และใหคน
ไทยเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
ดานการเพิ่มผลผลิต 
 -  ปรับโครงสรางเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต โดยการดําเนินการให
ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 2.5 ตอป และผลิตภาพแรงงาน
เพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 3 ตอป 
 
แนวทางการดําเนินงาน 
ดานเกษตร 
 ปรับปรุงโครงภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพสินคาใหสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได โดยใหสมดุลกับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมควบคูกับการ
เสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาด มีการกระจายผลผลิตเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการคาเสรี 
ดังนี้ 
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 -  เพิ่มการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต สําหรับลดตนทุนการผลิต สอดคลองกับภูมิปญญาเกษตรกร 
พัฒนาระบบงานวิจัยและบุคลากรวิจัยทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป สนับสนุนการผลิต
เคร่ืองจักรกลการเกษตรท่ีเหมาะสม เรงรัดการพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีมีศักยภาพในการสงออก และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑ  
 -  สงเสริมการผลิตใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคและตลาดสินคาเกษตร 
เพื่อสามารถปรับบทบาทภาครัฐในการแทรกแซงการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรได 
 -  ปรับปรุงตลาดสินคาเกษตรทุกระดับ ใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก สนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดใหแกสินคาเกษตรใหสามารถกระจาย
ผลผลิตไปยังผูบริโภคไดอยางกวางขวาง 
 -  เพิ่มขีดความสามารถและทักษะของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให เปน
ผูประกอบการ สามารถตัดสินใจและวางแผนการผลิตเช่ือมโยงกับการตลาดได 
 -  ใหมีกระบวนการและกลไกเพ่ือใหเกษตรกรระดมความเห็นและมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการเกษตร 
 -  สนับสนุนและขยายการพัฒนาเกษตรยั่งยืนใหม่ันคงเพื่อลดผลกระทบตอทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเกษตรกรจากเกษตรกรดวยกันเอง 
 -  เสริมสรางขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิต การทําเกษตรยั่งยืน สรางระบบเครือขาย
เช่ือมโยงการเกษตรยั่งยืนและระบบเศรษฐกิจชุมชน พรอมท้ังจัดทํามาตรฐานการผลิตและคุณภาพ
สินคาเกษตรแบบยั่งยืน ใหเกษตรกรลดปริมาณการใชสารเคมีการเกษตรอยางท่ัวถึง ควบคูไปกับ
การรณรงคประชาสัมพันธแกผูผลิตและผูบริโภค เพื่อใหเกษตรยั่งยืนอยูรอดไดในเชิงพาณิชย 
 -  เพิ่มปริมาณสินเช่ือใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในการประกอบอาชีพ เพื่อสราง
งานและขยายฐานการผลิตใหม่ันคง รวมท้ังพัฒนาระบบเครือขายสินเช่ือใหเช่ือมโยงกับสถาบัน
เกษตรกรและผูประกอบการ 
ดานอุตสาหกรรมและการคา 
ปรับโครงสรางการผลิตและสรางความเขมแข็งดานการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดใหมี
ประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได สรางภูมิคุมกันของภาคการผลิตอยางเปนระบบโดยรวม รวมท้ัง
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและธุรกิจชุมชนเพ่ือการสรางงานและขยายฐานการผลิต
ใหม่ันคงและยั่งยืน ดังนี้ 
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 -  ปรับโครงสรางการผลิตใหเกิดการเช่ือมโยงระหวางภาคธุรกิจ        ท้ังทางดานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังสรางมาตรการจูงใจใหผูประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีภาคการ
ผลิตท่ีมุงสูการเพิ่มผลผลิต ยกระดับทักษะดานเทคนิคการจัดการองคกรของหนวยธุรกิจใหกาวสู
การแขงขันและตอบสนองความตองการของตลาดอยางมีคุณภาพ 
 -  สนับสนุนใหสถาบันเฉพาะทางใหมีความเขมแข็งในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยการปรับปรุงโครงสรางการบริหารองคกรท้ังดานบุคลากรและงบประมาณ 
เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการเปนศูนยกลางการใหบริการแก ธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้ังในดาน     
ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี ตลาด รวมท้ังคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน 
 -  เสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสูตลาด และเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการคาเสรี โดยขยายตลาดการสงออกใหมีการกระจายตัวของตลาดและ
สินคาสงออกเพิ่มข้ึน สงเสริมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางการตลาด และปรับปรุง
กฎระเบียบและกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการคาและการลงทุนอยางเหมาะสม 
 -  สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย
สงเสริมการรับชวงและเช่ือมโยงการผลิตระหวางกิจการอุตสาหกรรมในลักษณะกลุมอุตสาหกรรม 
รวมท้ังสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 -  เสริมสรางอํานาจการตอรองของไทยเวทีเศรษฐกิจ การคา การลงทุนระหวางประเทศ 
 
ดานบริการ 
 1.พัฒนาการทองเท่ียวเพื่อเพ่ิมการจางงาน กระจายรายไดสูชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดย 
 -  พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน การทองเที่ยวเชิง
นิเวศอยางถูกวิธี การทองเท่ียวเชิงเกษตรกร กิจกรรมการทองเท่ียวเพื่อการกีฬา สวนสุขภาพและ
สวนสนุก 
 -  ปรับปรุงคุณภาพบริการทางการทองเท่ียว แกไขปญหาความปลอดภัยและการ
หลอกลวงนักทองเท่ียว พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก และพัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว และ
ใหบริการขอมูลขาวสารที่ทันสมัย 
 -  สงเสริมบทบาทชุมชนและองคกรชุมชนในทองถ่ิน ใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทองเท่ียวอยางครบวงจร 
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 -  เนนกลุมเปาหมายนักทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพ กลุมการประชุมการจัดนิทรรศการ
นานาชาติ และการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัลจากตางประเทศใหมากข้ึน โดยใหมีระบบบริหารจัดการ
เฉพาะข้ึนมารับผิดชอบ 
 -  ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ เพื่อสงเสริมใหคน
ไทยเท่ียวเมืองไทยมากข้ึน 
 2.  สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อขยายโอกาสทางดาน
การคา การลงทุน และการทองเท่ียว รวมท้ังเพิ่มศักยภาพในการใชทรัพยากรรวมกันนําไปสู             
การพึ่งพากัน  และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในภูมิภาค โดย 
 -  สงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความรวมมือดานการทองเท่ียว
กับประเทศในกลุมอาเซียนและอินโดจีน โดยสนับสนุนการดําเนินการดานตลาดรวมกันและพัฒนา
โครงขายโครงสรางพื้นฐานระหวางแหลงทองเท่ียวในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เพื่อเสริม
ศักยภาพดานการทองเท่ียวในภูมิภาค 
 -  พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมเช่ือมโยงระหวางกันใหเปนพื้นท่ีเศรษฐกิจ เพื่อใช
ประโยชนในทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและเสริมขีดความสามารถดานการคา  การ
ลงทุน และการทองเท่ียว 
 -  รวมมือกับประเทศท่ีสามและ/หรือองคกรระหวางประเทศ ฟนฟูสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยการกระตุนธุรกิจดานการคาการลงทุนแลการทองเท่ียวในพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมี
ศักยภาพ 
 
ดานการเพิ่มผลผลิต 
 1.  การปรับกระบวนการผลิตและการจัดการภาคการผลิตใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพมากข้ึน โดย  
 -  สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทาง และภาค
ธุรกิจเอกชน เพื่อใหผูประกอบการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการผลิตใหมากข้ึน 
เพื่อลดตนทุนทางธุรกรรมและตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการ โดย
สงเสริมการใชระบบหวงโซอุปทานสนับสนุนการผลิต และการสรางเครือขายเช่ือมโยงวิสาหกิจ 
(Cluster) เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและแบงงานกันทํา อันจะนําไปสูการลดขอจํากัดดานภูมิศาสตร 
การจัดหาวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การสงมอบ และการตลาด ซ่ึงจะชวยใหการประกอบธุรกรรมเกิด
ความรวดเร็วและมีการประหยัดตนทุน 
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 -  พัฒนากลไกหรือสรางเครือขายความรวมมือเพื่อเช่ือมโยงระหวางสถาบันการศึกษา
และฝกอบรม รวมทั้งสถาบันเฉพาะทางกับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให
ทันกับการเปล่ียนแปลงของโครงสรางการผลิตและตลาดแรงงาน 
 2.  สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตของทุกภาคสวนในประเทศ เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถ
แขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย 
 -  สรางและผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตของประเทศ       โดยการสรางเครือขายความ
รวมมือของหลายๆ ฝาย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสรางจิตสํานึกในการเพิ่ม
ผลผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต และเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม โดยการใหความ
คุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม รวมถึงใหการสรางจิตสํานึกในการพัฒนาทักษะของคน
และเทคโนโลยี 
 -  สงเสริมการพัฒนาระบบขอมูลพ้ืนฐาน และดัชนีช้ีวัดในการกําหนดเปาหมายการ
ติดตามผลประเมินผล โดยสนับสนุนใหมีระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงระหวางสวนกลางและสวน
ภูมิภาค โดยสงเสริมใหจังหวัดพัฒนาระบบขอมูลเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของจังหวัดของ
ตน รวมท้ังการจัดต้ังองคกรท่ีมีความคลองตัว ทําหนาท่ีเปนแกนกลางในการประสาน เช่ือมโยงและ
ผลักดันขบวนการเพ่ิมผลผลิตของชาติอยางตอเนื่อง เพื่อทดแทนกลไกระบบราชการ และสนับสนุน
การทํางานของคณะกรรมการเพ่ิมผลผลิตแหงชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 ในบทท่ี  4  จะทําการวิเคราะหการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (TFPG)  
ทําการวิเคราะหโดยอาศัยความสัมพันธจากขบวนการผลิต มีศัพทเรียกวา Growth Accounting 
Analysis  โดยใชการวิเคราะหแบบมีพารามิเตอร (Parametric Approach) โดยกําหนดรูปแบบ
ฟงกช่ันการผลิตในรูปแบบ Cobb-Douglas  เพื่อคํานวณหาการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการ
ผลิตโดยรวม  (TFP  Growth)  
 กรณี  Parametric  Approach  ท่ีจะใชในการศึกษานี้มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 1.  ประมาณการฟงคช่ันการผลิตข้ึนมาโดยตรงโดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติ  โดยเช่ือวา
จะสามารถทําใหประมาณคาการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม   (TFP  Growth) 
ไดโดยตรง  โดยคํานวณหาขนาดของความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยการผลิต มาเปนน้ําหนักใน
การคํานวณคาการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFP  Growth) 
 
โดยการหาคาความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยการผลิต  จากสมการการผลิตในรูปแบบ  Cobb-
Douglas ดังน้ี 

              
εββ lLK LAKy =  

 
ใส Natural Logarithm ท้ังสองขางเพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชในการหาคาความยืดหยุน 
   
 Lny   =   ,lnln εββα +++ LK lk  

โดยท่ี α      =   lnA 
 2.  จากนั้นคํานวณหาอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  
(TFP  Growth) จากสมการดังนี้   
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โดยท่ี  γ        =    อัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม    
                                                    (TFPG) 

  
y
y
•

 =    อัตราเพิ่มของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

  
K
K
•

 =    อัตราเพิ่มของทุน 

  
L
L
•

 =    อัตราเพิ่มของแรงงาน 

  βk          =    ความยดืหยุนของผลผลิตตอปจจัยทุน  (Output  Elasticity  of  Capital) 

  βL          =    ความยืดหยุนของผลผลิตตอปจจัยแรงงาน (Output Elasticity of   
                                             Labour) 
 
โดยทําการใส Natural Logarithm ท้ังสองขางเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใชในการหาคาอัตราความ
เจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFPG) 
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 3.  ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิต
โดยรวม (TFPG) กับปจจัยดานงบประมาณของรัฐในแตละดาน วางบประมาณของรัฐในแตละดาน
มีผลตอ  TFPG อยางไร โดยสมมุติให 

 TFPG = ƒ(X1, X2,  X3, X4) 

 X1  = งบประมาณดานการศึกษา 
 X2  = งบประมาณดานการคมนาคม  ขนสงและส่ือสาร 
 X3  = งบประมาณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 X4  = งบประมาณดานสาธารณสุข 
 
โดยใชสมการ 
 TFPG = 44332211 XXXX ββββα ++++  
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1.  การวิเคราะหการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) ในระบบเศรษฐกิจ 
ไทยและรายสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
 

ตารางท่ี  4.1   แสดงคาความยืดหยุนของปจจัยการผลิตทุนและแรงงาน   
 

สาขาการผลิต βK βL 
เกษตรกรรม .498* .459* 

อุตสาหกรรม .491* .794* 
บริการ .856* .343* 
รวมทุกสาขา .516* 1.304* 
ท่ีมา  :  จากการคํานวณ 
หมายเหตุ :  *  หมายถึง  Statistical  Significant  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 
 จากตารางท่ี  4.1  เปนการประมาณการสมการการผลิตในรูปแบบ  Cobb  Duglas  
Production  Function  จากการศึกษาพบวาคาสัมประสิทธ์ิของปจจัยการผลิต  (ทุนและแรงงาน)  ใน
สาขาเกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรม  และสาขาบริการ  คือคาความยืดหยุนของปจจัยทุนและ
ปจจัยแรงงานในแตละสาขาการผลิต โดยท่ีคาความยืดหยุนของปจจัยทุนมีคามากกวาคาความ
ยืดหยุนของปจจัยแรงงาน ในสาขาเกษตรกรรมและสาขาบริการ  ซ่ึงมีนัยสําคัญวาการเพิ่มปจจัยทุน
ในการผลิตสาขาการเกษตรกรรมและสาขาบริการน้ัน  จะสงผลใหผลผลิตในสาขาเกษตรกรรมและ
สาขาบริการเพ่ิมมากข้ึน  สําหรับสาขาอุตสาหกรรมคาความยืดหยุนของปจจัยทุนมีคาความยืดหยุน
นอยกวาคาความยืดหยุนของปจจัยแรงงาน    แสดงวาการเพิ่มปจจัยดานแรงงานในสาขา
อุตสาหกรรมจะสงผลใหผลผลิตในสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี  4.2    แสดงผลการประมาณการสมการการผลิต  lny= ,lnln εββα +++ LK lk  
 

สาขาการผลิต α βK βL 
เกษตรกรรม 

(t-test) 
      Prob 

1.509 
0.703 
0.491 

0.498 
8.215 
0.000 

0.459 
2.999 
0.008 

อุตสาหกรรม 
(t-test) 

      Prob 

0.064 
0.137 
0.892 

0.491 
4.591 
0.000 

0.794 
3.634 
0.002 

บริการ 
(t-test) 

      Prob 

-2.338 
-2.751 
0.130 

0.856 
42.427 
0.000 

0.343 
4.328 
0.000 

รวมทุกสาขา 
(t-test) 

      Prob 

-6.977 
-4.371 
0.000 

0.516 
11.335 
0.000 

1.304 
6.125 
0.000 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 
ตารางท่ี  4.3   แสดงความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFPG) 
 

ป TFPG 
เกษตร 

TFPG 
อุตสาหกรรม 

TFPG 
บริการ 

TFPG 
รวมทุกสาขา 

2528 0.03 -0.07 0.03 -0.01 
2529 -0.04 0.06 0.04 -0.03 
2530 0.01 -0.04 0.10 0.01 
2531 0.04 0.14 0.02 0.01 
2532 0.09 -0.07 0.03 0.06 
2533 -0.14 0.07 0.04 -0.08 
2534 0.09 0.00 -0.07 0.06 
2535 0.00 -0.01 0.00 -0.03 
2536 -0.01 -0.14 -0.02 0.04 
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ตารางท่ี  4.3  (ตอ) 
     

ป TFPG 
เกษตร 

TFPG 
อุตสาหกรรม 

TFPG 
บริการ 

TFPG 
รวมทุกสาขา 

2537 0.06 -0.01 -0.02 0.07 
2538 -0.01 0.01 -0.04 -0.01 
2539 0.00 0.00 -0.02 -0.01 
2540 -0.06 -0.02 -0.12 -0.07 
2541 -0.11 -0.02 0.11 -0.05 
2542 0.00 0.11 -0.06 0.01 
2543 0.05 -0.01 0.02 0.01 
2544 0.10 -0.08 0.01 0.05 
2545 -0.14 0.08 0.03 -0.07 
2546 0.10 0.06 0.00 0.03 
2547 -0.06 0.04 0.04 0.01 

รวมเฉล่ีย 0.01 0.10 0.13 -0.01 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 
 จากผลการศึกษาพบวาการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  (TFPG)  ในสาขา
เกษตรกรรม  ในระหวางป  2528 – 2547  มีคาเฉล่ียรอยละ  0.01  ตอป  โดยมีคา  (TFPG)  สูงสุด  
ในป  2544 และ ในป 2546   เทากับรอยละ  0.10 เศรษฐกิจไดฟนตัวหลังจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดข้ึนในป 2540 แตในป 2544 ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา ฉะนั้น
เพื่อใหประเทศไทยขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ  ยั่งยืน   และมีเสถียรภาพ  ตองเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ในสาขาเกษตรกรรมนี้มีการปรับเปล่ียนการผลิตใหตามรูปแบบการ
บริโภค โดยทํามีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อฟนฟูสภาพผิวดินเพื่อปรับการผลิต
ใหเปนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ เปน non-toxic non-GMO เพื่อเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑเกษตร โดยท่ี
อัตราการเจริญเติบโตของปจจัยการผลิตปรับตัวลดลงจากปกอนท้ังปจจัยทุนและปจจัยแรงงาน ในป 
2546 สาขาเกษตรกรรมไดประสบปญหาภาวะภัยแลงในตนฤดูการเพาะปลูก และประสบปญหาน้ํา
ทวมในชวงปลายฤดูการเพาะปลูกทําใหผลผลิตไดรับความเสียหาย จึงตองใชการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการปรับปรุงพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีประสบปญหาเพื่อท่ีจะไดสามารถ
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ผลิตสินคาเกษตรออกมาไดตามความตองการของตลาด และในชวงปนี้สินคาเกษตรมีราคาสูงจึง
ตองทําการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตร โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโตของปจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
ปจจัยทุนปรับตัวลดลงมากจากปกอน และมีคา  (TFPG)  ต่ําสุดในป  2533  และในป 2545 เทากับ
รอยละ  -0.14  ในป 2533 มีการขยายตัวของผลผลิตตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัว
ของผลผลิตในสาขาเกษตรกรรมน้ันเปนผลมาจากการใชปจจัยการการผลิตท่ีเขามามีบทบาทในการ
ผลิตโดยเฉพาะปจจัยแรงงาน ในอดีตสาขาเกษตรกรรมถาจะเพ่ิมผลผลิตก็ตองเพิ่มปจจัยการผลิต
โดยเฉพาะปจจัยแรงงานซ่ึงมีราคาถูก โดยไมมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ
อาจจะมีแตนอยมากเพราะไมไดรับสงเสริม  โดยอัตราการเจริญเติบโตของปจจัยการผลิตปรับตัว
เพิ่มข้ึนจากชวงกอนท้ังในสวนของปจจัยแรงงานและปจจัยทุน และในป 2545 มีการใหปจจัยการ
ผลิตมากข้ึนมากกวาปกอน เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตราคาน้ํามันเพ่ิมสูงข้ึนมากทําใหในสาขา
เกษตรกรรมไมสามารถใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิตมากนัก 
 สาขาอุตสาหกรรม  ในระหวางป  2528 – 2547  มีคาเฉล่ียรอยละ  0.10  ตอป  สูงสุด  
ในป  2531  เทากับรอยละ  0.14  ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(ฉบับ่ี6) ท่ีเนนการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ของสินคาใหไดมาตรฐาน ทําใหการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ท้ังอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและ
อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกเพื่อตอบสนองความตองการสินคาอุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึนจาก
ภายในประเทศและตางประเทศ  และมีคา  (TFPG)  ต่ําสุดในป  2536  เทากับรอยละ  -0.14  
เศรษฐกิจชวงนี้ขยายตัวมาก ภาคอุตสาหรรมจะขยายตัวบนพื้นฐานของการเพ่ิมปริมาณการใชปจจัย
การผลิตเปนหลัก โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอยมาก  ปจจัยทุนเปนตัวหลักสําคัญของการ
เติบโตของผลผลิตในสาขาอุตสาหกรรม โดยอัตราการเจริญเติบโตของปจจัยการผลิตทุนเพิ่มสูง
มากกวาปกอน 
 สาขาการบริการ  ในระหวางป  2528 – 2547  มีคาเฉลี่ยรอยละ  0.13  ตอป  มีคา  
(TFPG)  สูงสุดในป  2541 เทากับรอยละ  0.11  จากเหตุการณการออนตัวลงของคาเงินบาททําให
ราคาคาบริการในประเทศไทยตํ่าลงมากในสายตาชาวตางประเทศประกอบกับการที่ประเทศไทยมี
แหลงทองเท่ียวท่ีดีมาก จึงทําใหเกิดโครงการตางๆเพ่ือกระตุนใหชาวตางประเทศเขามาทองเท่ียวใน
ประเทศไทย เชน การรณรงคในโครงการ Amazing Thailand   มีคา  (TFPG)  ต่ําสุดในป  2540  
เทากับรอยละ  -0.12  เปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ การเติบโตของสาขาบริการนี้เกิดจากการใชปจจัย
ภายนอกเปนสําคัญ และปญหาทางธุรกิจของหนวยผลิตตางๆโดยเฉพาะปญหาดานการบริการทาง
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การเงิน รวมท้ังการชะลอตัวลงของการใชจายของประชาชนในประเทศเน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจท่ี
สงผลตอการชะลอตัวของธุรกิจบริการ 
 TFPG   รวมทุกสาขาพบวา  มีคาเฉล่ียรอยละ  -0.01  ตอป  มีคา  (TFPG)  สูงสุดในป  
2537  เทากับรอยละ  0.07 เนื่องเปนชวงเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วทําให   มีคา  (TFPG)  ต่ําสุด
ในป  2533  เทากับรอยละ  -0.08  ในอดีตการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูบนพ้ืนฐานของการเพ่ิม
ปริมาณการใชปจจัยการผลิตเปนหลัก โดยเฉพาะการใชปจจัยทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน การลงทุน
ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังการผลิตเพื่อการสงออกและเพ่ือปอนตลาดภายในประเทศ มีการ
รวมลงทุนกับนักลงทุนจากตางประเทศ  

การขยายตัวของผลผลิตจาก  TFPG กอใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาศักยภาพในการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจ  เนื่องจาก  TFPG  หมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท่ีสงผลตอการ
ขยายตัวของผลผลิต  โดยไมมีการเพิ่มจํานวนปจจัยการผลิต  (แรงงาน  ท่ีดิน  ทุน ความกาวหนา
ของเทคโนโลยี)  ดังนั้น  TFPG  จึงเปนปจจัยท่ีสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การขยายตัวใน
เชิงรุก  TFPG  มีบทบาทรวมกับการเจริญเติบโต  เม่ือเศรษฐกิจอยูในชวงขยายตัว  ทําใหขยายการ
เจริญเติบโตไดในระดับท่ีสูง  ในขณะเดียวกันเม่ือเศรษฐกิจถดถอย  TFPG  เปนปจจัยท่ีชดเชย
ผลกระทบจากการลดนอยถอยลงของผลผลิตท่ีเกิดจากการเพ่ิมปจจัยการผลิตในระยะยาว  การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยาว  จําเปนตองสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของ  
TFPG  ควบคูกับการขยายปจจัยการผลิตในระยะยาว 
 
ตารางท่ี  4.4   แสดงอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFPG)  สาขา    
                       เศรษฐกิจมวลรวม 
 

ป TFPG Capital 
Contribution 

Labor 
Contribution 

GDP 
Growth 

2528 -0.01 0.03 0.02 0.05 
2529 -0.03 0.03 0.05 0.06 
2530 0.01 0.03 0.05 0.10 
2531 0.01 0.04 0.08 0.13 
2532 0.06 0.05 0.02 0.12 
2533 -0.08 0.06 0.13 0.11 
2534 0.06 0.06 -0.04 0.08 
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ตารางท่ี  4.4  (ตอ) 
     

ป TFPG Capital 
Contribution 

Labor 
Contribution 

GDP 
Growth 

2535 -0.03 0.06 0.05 0.08 
2536 0.04 0.06 -0.01 0.08 
2537 0.07 0.06 -0.04 0.09 
2538 -0.01 0.06 0.05 0.09 
2539 -0.01 0.06 0.01 0.06 
2540 -0.07 0.04 0.02 -0.01 
2541 -0.05 0.01 -0.07 -0.11 
2542 0.01 0.01 0.02 0.04 
2543 0.01 0.01 0.03 0.05 
2544 0.05 0.01 -0.04 0.02 
2545 -0.07 0.01 0.11 0.05 
2546 0.03 0.01 0.03 0.07 
2547 0.01 0.01 0.03 0.06 

รวมเฉล่ีย -0.01 0.72 0.51 1.23 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 
 จากตารางท่ี  4.4  แสดงการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  (TFPG)  ของ
สาขาเศรษฐกิจมวลรวม ในระหวางป  พ.ศ.  2528 – 2547  พบวาปจจัยการผลิต  (ทุน)  สงผลตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวาปจจัยดานแรงงาน โดยปจจัยทุนมีคาเฉล่ียอยูท่ีรอยละ  0.72  ปจจัย
แรงงานมีคาเฉล่ียอยูที่รอยละ  0.51  สําหรับคา  TFPG  มีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ  -0.01  (TFPG)  
สวนใหญมีคาเปนลบ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการใชทุนเปนปจจัยหลักใน
การผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในชวงป 2532-2540 ซ่ึงเปนชวงท่ีประเทศไทย
มีการนําเขาทุนจากตางประเทศเปนจํานวนมาก จนกระท่ังลดลงอยูในอัตราท่ีคอนขางตํ่าในชวงหลัง
วิกฤต โดยตั้งแตป  2540 ปจจัยการผลิตทุนลดความสําคัญลงมาตลอด ซ่ึงผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา 
การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) ของไทยจะมีปญหาในชวงกอนวิกฤต
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เศรษฐกิจและชวงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยจะเพิ่มข้ึนในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจซ่ึงเปนชวงท่ี GDP 
เติบโตมาจากการผลักดันของปจจัยทางดานแรงงาน 
ตารางท่ี  4.5    แสดงอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFPG)   
                        สาขาเกษตรกรรม 
 

ป TFPG Capital 
Contribution 

Labor 
Contribution 

GDP 
Growth 

2528 0.03 0.01 0.00 0.05 
2529 -0.04 0.02 0.02 0.00 
2530 0.01 0.00 -0.01 0.00 
2531 0.04 0.01 0.05 0.11 
2532 0.09 0.01 -0.01 0.10 
2533 -0.14 0.02 0.07 -0.05 
2534 0.09 0.03 -0.04 0.07 
2535 0.00 0.03 0.02 0.05 
2536 -0.01 0.05 -0.06 -0.02 
2537 0.06 0.05 -0.06 0.05 
2538 -0.01 0.05 0.00 0.03 
2539 0.00 0.05 -0.01 0.04 
2540 -0.06 0.04 0.01 -0.01 
2541 -0.11 0.03 -0.04 -0.13 
2542 0.00 0.01 0.01 0.03 
2543 0.05 0.02 0.00 0.07 
2544 0.10 0.01 -0.08 0.03 
2545 -0.14 0.02 0.13 0.01 
2546 0.10 0.02 -0.01 0.11 
2547 -0.06 0.02 -0.01 -0.05 

รวมเฉล่ีย 0.01 0.49 -0.01 0.49 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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จากตารางท่ี  4.5 แสดงการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  (TFPG)  ของ
สาขาเกษตรกรรม ในระหวางป  พ.ศ.  2528 – 2547  พบวามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(GDP) เฉล่ียรอยละ  0.49  เปนผลมาจาก  TFPG เฉล่ียรอยละ 0.01  ปจจัยการผลิตดานทุนเฉล่ีย     
รอยละ  0.49  ปจจัยการผลิตดานแรงงานเฉล่ียรอยละ  -0.01  
 จากผลการศึกษาที่ไดแสดงใหเห็นวาการขยายตัวของสาขาการผลิตภาคเกษตรกรรม
เปนผลมาจากการขยายตัวของปจจัยทางดานทุนมากกวาแรงงาน ในขณะเดียวกันปจจัยสภาพ        
แวดลอมยังคงมีอิทธิพลตอคา TFPG ของภาคเกษตรมากกวาปจจัยการผลิตเบ้ืองตน (ทุนและ        
แรงงาน) โดยในป 2547 ปญหาดานโรคไขหวัดนกสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการผลิตและ
ปริมาณการผลิตในสาขาเกษตรกรรมจํานวนมาก รวมท้ังปจจัยภัยแลงในชวงไตรมาสท่ี2 ของป     
ทําใหประสิทธิภาพการผลิตรวมลดลงจนติดลบกวารอยละ  6  
 
ตารางท่ี  4.6    แสดงอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFPG)   
                        สาขาอุตสาหกรรม 
 

ป TFPG Capital 
Contribution 

Labor 
Contribution 

GDP 
Growth 

2528 -0.07 0.02 0.04 -0.01 
2529 0.06 0.03 0.01 0.10 
2530 -0.04 0.05 0.15 0.16 
2531 0.14 0.07 -0.04 0.18 
2532 -0.07 0.08 0.15 0.16 
2533 0.07 0.08 0.01 0.16 
2534 0.00 0.09 0.03 0.12 
2535 -0.01 0.08 0.04 0.11 
2536 -0.14 0.07 0.18 0.11 
2537 -0.01 0.07 0.03 0.10 
2538 0.01 0.07 0.05 0.12 
2539 0.00 0.06 0.01 0.07 
2540 -0.02 0.04 0.00 0.02 
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ตารางท่ี  4.6  (ตอ) 

     
ป TFPG Capital 

Contribution 
Labor 

Contribution 
GDP 

Growth 
2541 -0.02 0.01 -0.06 -0.08 
2542 0.11 0.01 0.00 0.12 
2543 -0.01 0.00 0.07 0.06 
2544 -0.08 0.01 0.08 0.01 
2545 0.08 0.01 -0.01 0.07 
2546 0.06 0.01 0.04 0.11 
2547 0.04 0.01 0.03 0.08 

รวมเฉล่ีย 0.10 0.87 0.79 1.76 

ท่ีมา : จากการคํานวณ 
 

จากตารางท่ี  4.6  แสดงการเจริญเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  (TFPG)  
ของสาขาอุตสาหกรรม ในระหวางป  พ.ศ.  2528 – 2547  พบวามีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (GDP) เฉล่ียรอยละ  1.76  เปนผลมาจาก  TFPG เฉล่ียรอยละ 0.10 ปจจัยการผลิตดานทุน
เฉล่ียรอยละ  0.87 ปจจัยการผลิตดานแรงงานเฉล่ียรอยละ  0.79 
 จากผลการศึกษาท่ีไดแสดงใหเห็นวาสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการ
เจริญเติบโตโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึน อยางตอเนื่องโดยการผลักดันของปจจัยทุนและแรงงาน โดยปจจัย
ทางดานการเจริญเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  (TFPG)  จะมีบทบาทสําคัญในการ
ผลักดัน GDP  ตั้งแตป 2545-2547 มากกวาปจจัยทุน แตในชวงป 2544 ซ่ึงเปนชวงท่ี
ภาคอุตสาหกรรมไดรับผลกระทบคอนขางสูงจากภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจตกตํ่าของประเทศคู
คาคือสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน ตลอดท้ังปราคาน้ํามันสูงข้ึนต้ังแตชวงตนป รวมท้ังปญหาการกอการ
รายโดยเฉพาะเหตุการณ 9/11 ในชวงปลายป ทําใหการสงออกชะงักงันและยังสงผลตอการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมดวย นอกจากนี้การเรงใชนโยบายดานการคาและการปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบตางๆท่ีใหประโยชนกับนักธุรกิจอุตสาหกรรมมากข้ึน รวมท้ังการยายการ
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ผลิตท่ีนําเขาเทคโนโลยี ความรูของบริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสสงผลตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของ TFPG ในภาคอุตสาหกรรมในชวงป 2545-
2547  
ตารางท่ี  4.7   แสดงอัตราความเจริญเติบโตของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม(TFPG)  สาขา 
                       บริการ 
 

ป TFPG Capital 
Contribution 

Labor 
Contribution 

GDP 
Growth 

2528 0.03 0.04 0.02 0.09 
2529 0.04 0.02 0.02 0.08 
2530 0.10 -0.03 0.04 0.12 
2531 0.02 0.10 0.00 0.12 
2532 0.03 0.06 0.00 0.10 
2533 0.04 0.10 0.00 0.14 
2534 -0.07 0.09 0.03 0.06 
2535 0.00 0.10 0.01 0.11 
2536 -0.02 0.10 0.03 0.11 
2537 -0.02 0.10 0.01 0.10 
2538 -0.04 0.10 0.03 0.08 
2539 -0.02 0.09 0.01 0.08 
2540 -0.12 0.09 0.02 -0.01 
2541 0.11 0.02 -0.17 -0.04 
2542 -0.06 0.02 0.02 -0.02 
2543 0.02 0.02 0.00 0.04 
2544 0.01 0.02 0.02 0.04 
2545 0.03 0.01 0.01 0.06 
2546 0.00 0.02 0.02 0.04 
2547 0.04 0.02 0.02 0.08 

รวมเฉล่ีย 0.13 1.10 0.14 1.37 
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ท่ีมา : จากการคํานวณ 
  
 

จากตารางท่ี  4.7  แสดงการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  (TFPG)  ของ
สาขาบริการ ในระหวางป  พ.ศ.  2528 – 2547  พบวามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 
เฉล่ียรอยละ  1.37  เปนผลมาจาก  TFPG เฉล่ียรอยละ 0.13 ปจจัยการผลิตดานทุนเฉล่ียรอยละ  1.10 
ปจจัยการผลิตดานแรงงานเฉล่ียรอยละ  0.14  จะเห็นไดวาใชปจจัยทุนมากกวาปจจัยแรงงาน โดย
การลงทุนในการสงเสริมการทองเท่ียว และการปรับปรุงดานโรงแรมและ ภัตตาคารใหดูทันสมัย 
เปนมาตรฐานหาดาว สวนประสิทธิภาพของการผลิตหรือการใหบริการเร่ิมมีการพัฒนาขีด
ความสามารถ ท้ังทางภาครัฐในสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทองเท่ียวและการ
ใหบริการดานตางๆ มากข้ึนต้ังแตป 2545 เปนตนมา โดยมีมาตรการสนับสนุนท่ีชัดเจนมากข้ึน 
โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค ซ่ึงทําใหภาคเอกชนสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็ม
ศักยภาพ 

การประเมินวิเคราะหแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ไทย  (TFPG)  ดังกลาวขางตน  แนวโนมของการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม  
ของเศรษฐกิจไทยในระยะป  2528 – 2547  จะมีคาตกตํ่าหรือติดลบอีก  เนื่องจากผลกระทบจากๆ 
ปจจัยท่ีไมสงผลตอการขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม   
 กรณีการเพิ่มข้ึนของปจจัยแรงงานท่ีจะนําเขามาใชในการผลิตในระบบเศรษฐกิจ  แมวา
จะมีความตองการสูงข้ึนอยางมากในอนาคต  ก็ไมอาจจะเพิ่มข้ึนไดเพราะขอจํากัดของการเพ่ิมข้ึน
ในตลาดแรงงานไทยจะมีแรงงานใหมเขาสูตลาดไดจํานวนจํากัดและคอนขางคงท่ีในแตละป  
ในชวงระยะปจจุบัน  ในขณะเดียวกันการเพิ่มคุณภาพของแรงงานเพ่ือเพิ่มผลิตภาพของแรงงานก็
เปนเร่ืองท่ีสําคัญและเปนเร่ืองระยะยาว  ดังนั้นจึงอาจจะสรุปไดวา  กรณีของแรงงานในการ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปจจุบันคงจะไมสามารถสงผลในระยะส้ัน  ประกอบกับเม่ือ
เศรษฐกิจประสบกับปญหาการหดตัวอยางรุนแรงเชนในปจจุบันนี้  ปจจัยทุนท่ีรวมผลิตกับแรงงาน
ก็เร่ิมลดลง  การวาจางแรงงานก็ลดลงตามการลดลงของอุปสงคดวย  ปจจัยแรงงานมีสวนชวยใน
การสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนอยลงอีกดวย 
 
2.  ปจจัยดานงบประมาณท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตของประเทศไทย 
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จากการศึกษาผลของการจัดสรรงบประมาณของรัฐท่ีมีผลตอ TFPG ของเศรษฐกิจ
ตั้งแตป 2528-2547 โดยสมมุติให TFPG เปนฟงกช่ันของงบประมาณในแตละดานท่ีรัฐใชจายไป
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของปจจัยการผลิตของประเทศ คือ งบประมาณดานคมนาคม ขนสง
และส่ือสาร ดานสาธารณสุข ดานการศึกษา และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 TFPG = ),,,( 4321 xxxxf  
  

โดยท่ี  1x      คือ งบประมาณดานการศึกษา 
          2x     คือ งบประมาณดานคมนาคม ขนสงและส่ือสาร  

     3x    คือ งบประมาณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
           4x   คือ งบประมาณดานสาธารณสุข 
 

จากสมการดังกลาวขางตนจะพบวางบประมาณดานการศึกษาเทานั้นท่ีจะสงผลตอการ
เติบโตของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม  (TFPG)  นั่นก็หมายความวาหากรัฐบาลเพ่ิมงบประมาณ
ดานการศึกษาก็จะสงผลให    (TFPG)    เพ่ิมข้ึนดวยโดยงบประมาณดานการศึกษาทุก 1  ลานบาท 
จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงของ TFPG 0.00000187% ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเห็นไดจากการที่
คาสัมประสิทธ์ิของงบประมาณดานการศึกษามีคาเปนบวก  เนื่องจากงบประมาณดานการศึกษา
สวนใหญจะถูกใชจายเปนคาสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะสัดสวนใหญจะลงไปสูงบประมาณดาน
อาชีวะเปนสวนมากซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของแรงงาน  เปนการเพิ่มทักษะ  ความรู  ความชํานาญ
ใหกับแรงงาน 
 ซ่ึงผลการศึกษาจากการใชการคํานวณตามวิธี Ordinary Least Square (OLS)     พบวา
สมการท่ีเหมาะสมในการอธิบายความสัมพันธของ TFPG และงบประมาณของรัฐในดาน     ตาง ๆ 
ก็คือ TFPG  =    -0.26   +  1.873( )10( 6.0−  1x  
                  (-1.414)     (3.340) 

  2R  =     0.432 
        F-test =     2.376  
 

 สวนตัวแปรอ่ืน  ๆ คือ  งบประมาณดานการคมนาคม  ขนสง  และส่ือสาร  งบประมาณ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังงบประมาณดานสาธารณสุขท่ีไมมีผลตอการเพิ่ม            
คา  TFPG  ของประเทศ  นั่นอาจจะเปนผลมาจากจํานวนงบประมาณท่ีจัดสรรใหไมมีจํานวนมาก
พอที่จะทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดภายใตงบประมาณนั้น ๆ มีประสิทธิภาพพอในการผลักดัน  
TFPG  รวมทั้งงบประมาณสวนมากถูกใชในกิจกรรมท่ีมีผลตอดานสังคมเปนสําคัญ  ซ่ึงสงผลตอ  

DPU



 

 

60 

TFPG  ทางออม  แตมีผลนอยและสงผลในระยะยาว  เชน  ดานอนามัย  สาธารณสุขในชนบท  หรือ
การสรางถนนและการคมนาคมในพ้ืนท่ีหางไกล  ซ่ึงสงผลตอ  TFPG  คอนขางนอย 

  
 

DPU



บทที่  5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 
 จากการวิเคราะหการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไทย ในป
พ.ศ. 2527-2547 ดวยวิธี Growth Accounting Analysis  โดยใชการวิเคราะหแบบมีพารามิเตอร 
(Parametric Approach)  โดยใชสมการการผลิตแบบ Cobb-Douglasท้ังหมด โดยเฉพาะในสวนท่ี
เกิดจากการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม(TFPG) ในระดับภาพรวมท้ังระบบเศรษฐกิจ
และรายสาขาการผลิต(สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และสาขาบริการ)  นอกจากนี้ใน
การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยดานงบประมาณของรัฐท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของผลิต
ภาพการผลิตโดยรวมโดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้  

จากการศึกษาพบวาคาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศไทย 
(TFPG)  ในภาพรวมท้ังระบบเศรษฐกิจต้ังแตป พ.ศ. 2528-2547 จะมีคาท้ังเปนบวกและเปนลบ   
โดยในปท่ีมีคา TFPG เปนลบนั้นหมายความวาการขยายตัวข้ึนในระบบเศรษฐกิจของไทยน้ันเปน
ผลมาจากการเจริญเติบโตของปจจัยการผลิตโดยเฉพาะปจจัยทุน โดยเม่ือพิจารณาจากมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ีป พ.ศ. 2531 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดย
เฉล่ียตลอดชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา (พ.ศ. 2528-2547) มีคาเฉล่ีย 1.23 ซ่ึงเปนผลมาจากการ
เจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม มีคาเฉล่ีย -0.01 โดยเปนผลมาจากการขยายตัวของปจจัย
การผลิตซ่ึงแบงเปนผลมาจากปจจัยการผลิตทุน มีคาเฉล่ีย 0.72 และปจจัยการผลิตแรงงาน              
มีคาเฉล่ีย 0.51 จะเห็นไดวาภาพรวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ันพึ่งพา
การขยายตัวของปจจัยการผลิตเปนสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทุน ในการขยายตัวของผลผลิต  
การเพิ่มข้ีนของผลผลิตท่ีมากข้ึนโดยใชปจจัยทุนท่ีมากนั้นจะเปนผลทําใหแรงงานก็ไมไดรับ       
การฝกฝนเทาท่ีควร ประสิทธิภาพก็ยิ่งหยอนลงไป ทักษะก็ไมคอยจะตรงกับความตองการของ
ตลาดโดยการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) มีบทบาทความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตของผลผลิตนอยมากจนอาจจะไมมีผลตอการขยายตัวของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเลย 

สําหรับการศึกษาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมในรายสาขาการผลิต
(สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และสาขาบริการ) จากชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษาตั้งแต              
ป  พ.ศ. 2528 - 2547 การศึกษาพบวาโดยในสาขาบริการมีการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิต 
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โดยรวมเฉล่ียสูงสุด เทากับ 0.13 รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตของผลิตภาพ           
การผลิตโดยรวม  เฉล่ียเทากับ 0.15  และ สุดทายในสาขาเกษตรกรรมมีเจริญเติบโตของผลิตภาพ
การผลิตโดยรวม  เฉล่ียเทากับ 0.01  โดยในสาขาบริการนั้นเม่ือพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ีป พ.ศ. 2531 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียตลอด
ชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา (พ.ศ. 2528 - 2547) มีคาเฉล่ีย 1.37 ซ่ึงเปนผลมาจากการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพการผลิตโดยรวม มีคาเฉล่ีย 0.13 โดยเปนผลมาจากการขยายตัวของปจจัยการผลิตซ่ึง
แบงเปนผลมาจากปจจัยการผลิตทุน มีคาเฉล่ีย 1.10  และปจจัยการผลิตแรงงาน มีคาเฉล่ีย 0.14  ใน
สาขาอุตสาหกรรมน้ันเม่ือพิจารณาจากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ีป พ.ศ. 
2531 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉล่ียตลอดชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา (พ.ศ. 2528 -
2547) มีคาเฉล่ีย 1.76 ซ่ึงเปนผลมาจากการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม มีคาเฉล่ีย 0.10  
โดยเปนผลมาจากการขยายตัวของปจจัยการผลิตซ่ึงแบงเปนผลมาจากปจจัยการผลิตทุน มีคาเฉล่ีย 
0.87 และปจจัยการผลิตแรงงาน มีคาเฉล่ีย 0.79 และสุดทายในสาขาเกษตรกรรมน้ันเม่ือพิจารณา
จากมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงท่ีป พ.ศ. 2531 อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยเฉล่ียตลอดชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา (พ.ศ. 2528 - 2547) มีคาเฉล่ีย 0.49  ซ่ึงเปนผล
มาจากการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม มีคาเฉล่ีย -0.01 โดยเปนผลมาจากการขยายตัว
ของปจจัยการผลิตซ่ึงแบงเปนผลมาจากปจจัยการผลิตทุน มีคาเฉล่ีย 0.025 และปจจัยการผลิต
แรงงาน มีคาเฉล่ีย 0.001 จะเห็นไดวา  ตลอดชวงระยะเวลาที่การศึกษาป พ.ศ. 2528-2547             
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมในรายสาขาการผลิตจะมีคาเปนบวก 
โดยท่ีการขยายตัวของผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในรายสาขาการผลิตนั้นเปนผลมาจากการเจริญเติบโตของ
ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะปจจัยทุนเปนสําคัญ  เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดของอัตราการเจริญเติบโตของ
ผลผลิตในทุกสาขาการผลิต  โดยการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) มีบทบาท
ความสําคัญตอการเจริญเติบโตของผลผลิตคอนขางตํ่า 

สวนการศึกษาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) กับปจจัยดาน
งบประมาณของรัฐ คืองบประมาณดานคมนาคม ขนสงและส่ือสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การศึกษา และสาธารณสุข จะพบวางบประมาณดานการศึกษาจะสงผลตอการเจริญเติบโตของผลิต
ภาพการผลิตโดยรวมคือเม่ือรัฐไดเพิ่มงบประมาณทางดานการศึกษา จะสงผลใหการเจริญเติบโต
ของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG) เพิ่มมากข้ึนดวย โดยงบประมาณดานการศึกษาจะทําใหเกิด
ความรู ความเช่ียวชาญ เพิ่มศักยภาพใหกับแรงงานและผูประกอบการ โดยงบประมาณดาน
การศึกษากับ TFPG จะมีความสัมพันธในลักษณะ  Increasing 
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ในภาพรวมท้ังระบบเศรษฐกิจและรายสาขาการผลิต         (สาขาเกษตรกรรม     สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาบริการ) การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG)      จะไม
คอยมีบทบาทในการเพิ่มการขยายตัวของผลผลิต โดยหลักสําคัญในการขยายตัวของผลผลิตคือ
ปจจัยการการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทุน     จะเห็นไดวาจะมีการสะสมกําลังการผลิตสวนเกิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยทุน จะสงผลกระทบในทางลบตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นการใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในแตละชวงเวลา จะตองเปนไปอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับภาวะการผลิตของระบบเศรษฐกิจของไทยในขณะน้ันดวย 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

1. เนื่องจากความมีประสิทธิภาพของระบบการผลิตอาจจะมีผลตอการขยายตัวของ
ผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวม  (TFPG)  ท้ังสองส่ิงนี้มีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน  ดังนั้น  ความ
ไมมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงสําคัญ  ซ่ึงควรจะทําการศึกษาใหความสําคัญเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิภาพของสาขาเศรษฐกิจตาง  ๆ  ดวย  โดยเฉพาะในสาขาที่พบวามีการถดถอยในการ
ขยายตัวของผลิตภาพของปจจัยการผลิตโดยรวม   

2. คุณภาพของแรงงานเปนปจจัยท่ีมีบทบาทในการเพ่ิม  ผลิตภาพปจจัยการผลิต
โดยรวม  (TFPG)  การพัฒนาคุณภาพแรงงานจึงเปนส่ิงจําเปน 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 จากผลของการศึกษาพบวา การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม(TFPG) ของ
ประเทศไทยท้ังในภาพรวมทั้งระบบเศรษฐกิจและในรายสาขาการผลิต มีผลตอการขยายตัวของการ
เพิ่มผลิตนอยมาก ซ่ึงการท่ีประเทศไทยจะสามารถแขงขันทางการคากับตางประเทศไดในเวที
การคาโลกตองมีขอไดเปรียบทางการคา โดยประเทศไทยมีขอไดเปรียบในดานทรัพยากรอยูแลวแต
ทรัพยากรมีขีดจํากัด ฉะนั้นตองมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ คือการเพิ่ม
ผลผลิต การเพ่ิมผลผลิตท่ีสงผลตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพและยั่งยืนใน
อนาคตน้ันจะตองเปนการเพิ่มของผลผลิตท่ีไมไดเกิดข้ึนจากการเพิ่มปจจัยการผลิต แตเปนผลจาก
การเพิ่มความรูและทักษะแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การโยกยายทรัพยากร 
การประหยัดตอขนาดการผลิต เปนตน   

รัฐบาลควรเรงการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยทางดานการศึกษา ตลอดจน              
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญในการทํางานของแรงงาน   ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษยใหเติบโตไปพรอม  ๆ  กับความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
ประเทศสามารถรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไวไดอยางตอเนื่องในอนาคต อยางไรก็ตาม
การกําหนดนโยบายเพ่ือกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  ตองมีความสอดคลองและ
เหมาะสมกับโครงสรางการผลิตดวย เพราะการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางการผลิตในแตละ
ชวงเวลา จะสงผลกระทบตอการโยกยายปจจัยการผลิตระหวางภาคการผลิต   โดยเฉพาะอยางยิ่ง   
แรงงานซ่ึงสามารถเคล่ือนยายไดงายกวาปจจัยทุน 

หากประเทศตองพบกับขีดจํากัดในการขยายตัวของผลิต โดยเฉพาะตลาดแรงงานท่ีไม
สามารถปรับตัวทางดานปริมาณไดทัน เพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
อนาคต จึงจําเปนตองมีการพัฒนาในสวนอ่ืนข้ึนมาทดแทนเพ่ือรักษาอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ คือ เม่ือการขยายตัวของปจจัยการผลิตมีขีดจํากัดของการเติบโตในเชิงปริมาณ แตการ
เปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพของปจจัยการผลิตเปนสวนท่ีสามารถพัฒนาไดอยางไมมีขีดจํากัด และ
ถาหากมีการพัฒนาเชิงคุณภาพของปจจัยการผลิตควบคูไปกับการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณนี้               
จะเกิดข้ึนพรอม ๆ  กับการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFPG)  ซ่ึงมาจากการ
คนควาวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยอยางตอเนื่องแลว จะทําใหประเทศ
รักษาระดับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไวไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนในอนาคต 
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