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บทท่ี  2 
 

การหมุนเวียนรายไดและผลผลิต 
 

2.1 ความนํา 

 ปจจุบันสื่อตาง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ โทรทัศน และสื่อออนไลน ไดนําเสนอรายงานเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ เชน คาครองชีพ อัตราดอกเบี้ย การวางงาน และรายได เปนตน โดยเฉพาะสําหรับ
เศรษฐกิจไทยในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ไดมีผูใหความสนใจมากวาเศรษฐกิจจะชะลอตอเนื่องยาวนาน
อยางไร จะปรับตัวดีข้ึนดวยวิธีการใด หรือจะชะลอไปจนถึงขั้นที่เรียกวาเศรษฐกิจตกต่ํา และประเด็น
คําถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจอีกมาก ซึ่งการอภิปรายเก่ียวกับประเดน็คําถามทางเศรษฐกิจเหลานี้ถือ

เปนสวนหนึ่งของเศรษฐศาสตรมหภาค และการเริ่มตนศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค จําเปนตองวัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจในแตละรอบป โดยตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือ รายไดประชาชาติ
หรือผลผลิตของชาติ ซึ่งมีความสําคัญมากในเศรษฐศาสตรมหภาคเพราะจะเก่ียวของกับปญหา
เศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศ ซึ่งไดแกการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปญหาความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ หรือปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เชน ปญหาเงินเฟอ เงินฝด ปญหาการวางงาน และ

ปญหาดุลการชําระเงินของประเทศ เปนตน โดยในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน นอกจากตองให
ความสําคัญกับการแกปญหาในระยะสั้นแลว ยังตองพิจารณาถึงศักยภาพการผลิตในระยะยาวดวย  
(ตีรณ พงศมฆพัฒน. 2550 : 4) เพื่อใหสามารถดําเนินนโยบายเพ่ิมผลิตภาพของการผลิตในระยะยาว 
และเพื่อรักษาเสถียรภาพใหภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในระยะยาวอยาง
ตอเนื่อง โดยมิใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วในระยะแรก แตจะลดลงอยางรวดเร็วในเวลาตอมา 

 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหรือรายไดประชาชาติจะหมุนเวียนเปนวงจรความผันผวนรอบ
แนวโนมหรือที่เรียกวา วัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งแบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก ระยะเศรษฐกิจรุงเรือง 
ถดถอย ตกตํ่า และฟนตัว ตัวอยางเชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ในทศวรรษ 1930 ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการลดต่ําลงของการสงออก เพราะความตองการสินคาและบริการจากยุโรปลดต่ําลงหรือการเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในละตินอเมริกาชวงทศวรรษ 1980 ที่เกิดจากปญหาเชิงโครงสรางการผลิตกับปญหา
การบริหารเศรษฐกิจมหภาคของภาครัฐที่กอใหเกิดการกอหนี้สินจํานวนมากเกินกวาความสามารถใน
การชําระหนี้ตามกําหนดเวลา และเปนชนวนทําใหเกิดความผันผวนและความตกต่ําของเศรษฐกิจ     
มหภาคตามมา เชน ปญหาเงินเฟอที่เกิดจากการพิมพธนบัตรเพ่ิมข้ึนของบางประเทศ เพื่อชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ ซึ่งการแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในละตินอเมริกา ไดใชวิธีการแกไขปญหาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยในการแกไขปญหาในระยะสั้น เปนการแกปญหาทางการเงินดวยการขอ
ความชวยเหลือทางการเงินจาก IMF สวนการแกไขปญหาระยะยาว เปนการปฏิรูปการบริหาร
เศรษฐกิจมหภาคของภาครัฐเชิงลึก โดยเฉพาะการรักษาแนวทางการใชนโยบายการเงินการคลังอยาง
รอบคอบรดักุม 
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 การผันผวนของรายไดประชาชาติในประเทศไทย คือ วิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540 ซึ่งสวนหนึ่ง
เกิดจากปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจและกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดแก การพ่ึงพาเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ การเปดเสรีทางเศรษฐกิจการเงิน ปญหาอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และสถาบันการเงิน 

ซึ่งไดแกไขโดยการเขาโครงการฟนฟูเศรษฐกิจของ IMF โดยไดขอเงินกูจาก IMF และปฏิบัติตามพันธะ
กรณีของ IMF อยางเขมงวด 
 วิกฤตเศรษฐกิจที่สําคัญและสงผลกระทบตอเนื่องไปทั่วโลก คือ วิกฤตเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาท่ีเร่ิมเกิดขึ้นกลางป 2550 และเห็นผลรนุแรงใน ป 2551 สาเหตุของปญหาเกิดจากการ
บริหารจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพยผิดพลาด จนทําใหเกิดปญหาขาดสภาพคลอง และปญหาความ
มั่นคงของสถาบันการเงิน โดยในชวงต้ังแต ป 2544 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยูในภาวะถดถอย 
รัฐบาลจึงมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจโดยการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู เพื่อใหมีการใชจายและการลงทุน
เพิ่มข้ึน ทําใหประชาชนบางกลุมกูเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือเก็งกําไร จนราคาอสังหาริมทรัพยสูง
มากเกินความจริง ขณะเดียวกันไดเกิดวิกฤตการณราคาน้ํามันสูงข้ึนจนเกิดภาวะเงินเฟอ รัฐบาลจึง
แกปญหาเงินเฟอโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยสูงข้ึน ทําใหอุปสงคตออสังหาริมทรัพยลดลง และราคา
ลดลงอยางรวดเร็ว ผูท่ีกูเงินมาซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือเก็งกําไรไมสามารถคืนเงินกูได จึงเกิดหนี้เสีย
เปนจํานวนมาก และสงผลใหสถาบันการเงินขาดสภาพคลอง ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ คือ 
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยเฉพาะ ป 2552 เปนปท่ีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ัวโลก
ลดลงอยางรุนแรง เกิดการวางงานสูงและการคาระหวางประเทศลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะการสงออก
ของประเทศตาง ๆ ไปตลาดสหรัฐอเมริกา รวมทั้งการสงออกของไทยดวย ซึ่งสหรัฐอเมริกา ได
แกปญหาโดยใชนโยบายการเงิน ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางรวดเร็ว จนอัตราดอกเบี้ยลดลงเขา
ใกลรอยละ 0 ก็ยังไมสามารถกระต ุ นเศรษฐกิจได จึงมีการกระตุนเศรษฐกิจ โดยใชนโยบายการคลัง 
เพิ่มคาใชจายดานสาธารณูปโภคข้ึนพ้ืนฐาน ชวยเหลือการวางงานและการลดภาษีเพ่ือกระตุนการใช
จายบริโภคของภาคเอกชน อยางไรก็ตามสหรัฐอเมริกาประสบปญหาหนาผาทางการคลัง (Fiscal 
Cliff) เนื่องจากมาตรการดานการคลังชั่วคราวท่ีใชในการกระตุนเศรษฐกิจสั้นสุดลง รัฐมีหน้ีสาธารณะ

และขาดดุลงบประมาณสูงมาก จนตองตัดลดงบประมาณรายจายของรัฐ ตั้งแต ป 2556 ปละ 100 
พันลานดอลลาร เปนเวลา 10 ป 
 วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการกอหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาติในสัดสวนที่สูง 
อีกตัวอยางหนึ่งคือ วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่มีอัตราหนี้สินตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ประมาณวา
รอยละ 100 ใน ป 2552 ซึ่งเปนผลมาจากการกูยืมเพ่ือชดเชยงบประมาณขาดดุลของรัฐบาล โดย

จุดเร่ิมตนของวิกฤตไดกอตัวข้ึนมาตั้งแตการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ใน ป 2545 และกรีซประกาศ
ยกเลิกการใชเงินสกุลดั้งเดิมแลวหันไปใชเงินสกุลยูโรแทน ทําใหกรีซมีความนาเชื่อถือในการกูเงินจาก
ประเทศตาง ๆ มาใชจายจนทําใหมีอัตราหนี้สินสูง (วิกฤตเศรษฐกิจ. 2555) 
 จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวากระแสการหมุนเวียนของรายไดและผลผลิตจะสงผลตอ
เศรษฐกิจมหภาคโดยรวม จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองศึกษาเรื่องการหมุนเวียนของรายไดและผลผลิตใน

การศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม หรือเรียกวาเศรษฐศาสตรมหภาคจะเริ่มศึกษาจากเรื่องรายได
ประชาชาติ เนื่องจากรายไดประชาชาติเปนเคร่ืองวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ในรอบ
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ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยปกติคือเวลา 1 ป รายไดประชาชาติ เปนการรวบรวมตัวเลขเพ่ือจัดทําใน
รูปบัญชี เรียกวา บัญชีรายไดประชาชาติ (National Income Account) ซึ่งจะแสดงมูลคาของสินคา
และบริการที่สามารถผลิตไดในระยะเวลา 1 ป และในการศึกษาการดําเนินงานของระบบเศรษฐกิจ

โดยสวนรวมนั้น จําเปนตองมีเครื่องวัดการดําเนินงานของระบบเศรษฐกิจซึ่งเคร่ืองวัดการดําเนินงาน
ของระบบเศรษฐกิจที่สําคัญและใชกันอยูในปจจุบันก็คือรายไดประชาชาติ โดยแนวความคิดเร่ือง
รายไดประชาชาติเริ่มมีมาตั้งแตศตวรรษที่  17 แลว แตยังมิไดจัดเปนระบบการบัญชีที่แนนอน 
จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ 19 จึงมีการศึกษาและคนควาหาวิธีการนําเอาตัวเลขรายไดประชาชาติมาใชใน
การวางแผนพัฒนาประเทศกันอยางจริงจัง ซึ่งประพันธ เศวตนันทน. (2543 : 16) ไดกลาววา 
ประเทศสวนมากไดเริ่มนําบัญชีรายไดและผลผลิตของชาติหลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 บัญชี
ประชาชาติ เปนการรวบรวมตัวแปรรวม และตัวแปรยอยที่สําคัญ เชน รายจายของผูบริโภคการลงทุน
ของภาคธุรกิจ จึงเปนเครื่องมือวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจที่ผานมา และแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
2.2 ลักษณะการหมุนเวียนของผลผลิตและรายได 

ในการศึกษาวิธีคํานวณรายไดประชาชาติซึ่งมีอยู 3 วิธี แตจะใหผลลัพธเทากัน โดยจะเร่ิม
พิจารณาจากหลักการทํางานของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงการหมุนเวียนของผลผลิต และรายได โดย
อาจดูจากแบบจําลองทางมหเศรษฐศาสตร (Macroeconomic Model) ซึ่งในที่นี้จะแบงอธิบายเปน 
4 กรณี ไดแก 

2.2.1 ระบบเศรษฐกิจแบบปด (Closed Economy) จะแบงเปน 3 กรณี ไดแก 
 1) ระบบเศรษฐกิจแบบปดที่ไมมีภาครัฐบาล และไมมีสถาบันการเงิน 
 2) ระบบเศรษฐกิจแบบปดที่ไมมีภาครัฐบาลแตมีสถาบันการเงิน 
 3) ระบบเศรษฐกิจแบบปดที่มีรัฐบาลและสถาบันการเงนิ 
2.2.2 ระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Opend Economy) 
 ในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง จะประกอบไปดวยภาคเศรษฐกิจใหญ ๆ 4 ภาค ไดแกภาค

ครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคตางประเทศ อธิบายบทบาทหนาที่เพ่ิมเติมไดดังนี้ 
 ภาคครัวเรือน (Household, HH) ทําหนาที่หลักในการบริโภคสินคาและบริการ 

และเปนเจาของปจจัยการผลิตดวย 
 ภาคธุรกิจ (Business, B) ทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการ สนองความตองการของ

สังคม 

 ภาครัฐบาล (Government, G) ทําหนาที่สําคัญ 2 หนาที่ คือ เก็บภาษี และใชจาย 
 ภาคตางประเทศ หมายถึง ภาคที่มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ โดยการสงออก

และนําเขาสินคาและบริการกับตางประเทศ ทําหนาที่หลักในการผลิตสินคาและบริการสงออก 
ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่บริโภคสินคาและบริการนําเขา 

การหมุนเวียนของผลผลิตและรายได ซึ่งอาจเรียกวากระแสหมุนเวียนการใชจาย และการ

ผลิต (Circular Flow) ท้ัง 4 กรณีขางตน แสดงดวยภาพที่ 2.1 – 2.4  
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ภาพที่  2.1  ระบบเศรษฐกิจแบบปดที่ไมมีรัฐบาล และไมมีสถาบันการเงิน 
ที่มา : ผูเรียบเรยีง 
 

 อธิบายภาพที่ 2.1 ซึ่งเปนกรณีระบบเศรษฐกิจแบบปด ท่ีไมมีภาครัฐบาลและสถาบันการเงิน
เขามาเกี่ยวของในระบบเศรษฐกิจ ประกอบดวย ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ กลุมครัวเรือนเปน

เจาของปจจัยการผลิต ภาคธุรกิจเปนหนวยผลิต ดูลูกศรหมายเลข (1) ภาคครัวเรือนเปนเจาของ
ปจจัยการผลิต ซึ่งไดแก ที่ดิน ทุน แรงงาน และผูประกอบการ ภาคธุรกิจจะนําปจจัยการผลิตไปผลิต
สินคาและบริการกลับมาใหภาคครัวเรือน  ลูกศรหมายเลข (2) ลักษณะการหมุนเวียนเรียกวา Real 
Flow คือ กระแสการหมุนเวียนที่อยูในรูปทรัยพากรการผลิตและสินคาบริการ เปนลักษณะของระบบ
เศรษฐกิจที่ยังไมมีการใชเงิน หรือระบบเศรษฐกิจที่มีการแลกของตอของคือมีการแลกเปลี่ยนระหวาง
ปจจัยการผลิตและสินคา และบริการระหวางธุรกิจและครัวเรือน ไมมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน (Barter System)  
 ในระบบเศรษฐกิจที่ใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเมื่อภาคธุรกิจตองจายผลตอบแทน
แกภาคครัวเรือน ในรูปคาจาง คาเชา ดอกเบ้ีย และกําไร ลูกศรหมายเลข (3) เมื่อภาคครัวเรือน
บริโภคสินคาและบริการ ก็ตองจายคาซื้อสินคาและบริการแกภาคธุรกิจ ลูกศรหมายเลข (4) ลักษณะ
เศรษฐกิจนี้เรียกวา Money Flow คือกระแสหมุนเวียนในรูปตัวเงินเปนลักษณะของระบบเศรษฐกิจที่
มีการแลกเปลี่ยน (Exchange Economy) เงินเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้สมมติใหภาค
ครัวเรือนขายปจจัยใหภาคธุรกิจไดเทาไรจะไปซื้อสินคาและบริการหมด ลักษณะเชนนี้ เรียกวา 
(Closed System) คือระบบวงจรปด ไมมีการร่ัวไหล ซึ่งในโลกความเปนจริงไมมี อยางไรก็ตาม

(4) คาใชจายซื้อสินคาและบริการ 

(2) สินคาและบริการ 

(1) ปจจยัการผลิต 

(3) ผลตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิต 

ธุรกิจ   ครัวเรือน  
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กระแสทําใหทราบวา รายไดของเจาของปจจัยการผลิตตาง ๆ จะมีคาเทากับคาใชจายในการซื้อสินคา
และบริการ และเทากับมูลคาของผลผลิตสินคาและบริการ  
 โดยสรุป กลาวไดวาประโยชนจากการศึกษา กระแสการหมุนเวียนในแผนการใชจายและการ

ผลิต ทําใหทราบวาวิธีการวัดรายไดประชาชาติสามารถทําได 3 วิธี ไดแก 
 1) วัดจากมูลคาของผลผลิตสินคาและบรกิาร (Product Approach) 
 2) วัดจากรายไดของเจาของปจจัยการผลิตตาง ๆ (Income Approach) 
 3) วัดจากคาใชจายในการซื้อสินคาและบรกิาร (Expenditure Approach) 
 การวัดรายไดประชาชาติทั้ง 3 วิธี จะตองเทากันเสมอ เพราะเปนการวัดจากสิ่งเดียวกันแต
มองคนละดาน รายละเอียดจะนําเสนอไวในหัวขอที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2.2  ระบบเศรษฐกิจแบบปดที่ไมมีรัฐบาลแตมีสถาบันการเงิน 
ที่มา : ผูเรียบเรยีง 

 
 อธิบายภาพที่ 2.2 เมื่อเพ่ิมสถาบันการเงินจะมีการออมของภาคครัวเรือน เพราะเมื่อภาค
ครัวเรือนสงปจจัยการผลิตใหภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือนจะไดเงินตอบแทน ภาคครัวเรือนจะเก็บเงินได
สวนหนึ่งไว เพราะฉะนั้นจึงทําใหเกิดการร่ัวไหลของเงินออกจากกระแสการหมุนเวียนทําใหกระแส
การหมุนเวียนของการใชจาย และการผลิตลดลงสวนลูกศรหมายเลข (3) แสดงใหเห็นวา สถาบัน

การเงินรับเงินออมจากภาคครัวเรือนไปใหภาคธุรกิจไปลงทุน ซึ่งการลงทุนนี้จะเปนตัวอัดฉีดเขาไปใน
ระบบเศรษฐกิจ ทําใหกระแสการหมุนเวียนของการใชจายและการผลิตเพ่ิม ในภาพที่ 2.2 นี้สมมติวา
ภาคธุรกิจไมมีเงนิออม 
 
 สําหรับภาพที่ 2.3 จะแสดงการหมุนเวียนการใชจายและการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบปด

ที่มีรัฐบาลและสถาบันการเงิน 
 

(2) คาใชจายซื้อสินคาและบริการ 

สถาบันการเงนิ 

(1) รายไดของเจาของปจจัยการผลิต 

ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน 

(3) การออม (4) การลงทุน 
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ภาพที่  2.3 การหมุนเวียนการใชจายและการผลิตในระบบเศรษฐกจิแบบปดที่มีรัฐบาลและ 
               สถาบันการเงิน 
ที่มา : ผูเรียบเรยีง ดัดแปลงจากกฤตยา  ตติรงัสรรคสุข. 2552 
 
 อธิบายภาพที่ 2.3 ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจแบบปดที่มีรัฐบาล โดยรัฐบาลทําหนาที่ 2 ประการ 
คือ เก็บภาษีและใชจาย ลูกศรหมายเลข (1) (2) (3) และ (4) อธิบายเหมือนภาพที่ 2.1 และ 2.2 สวน
เมื่อรัฐบาลเก็บภาษีจากครัวเรือน แสดงดวยลูกศรหมายเลข (6) ถารัฐบาลเก็บภาษีจากธุรกิจเงินก็จะ
รั่วไหลจากธุรกิจมารับรัฐบาล แสดงดวยลูกศรหมายเลข (5) สวนลูกศรหมายเลข (8) รัฐบาลซื้อปจจัย

การผลิตจากครัวเรือน เชน การจายเงินเดือนขาราชการ เปนการอัดฉีดเงินเขาไปในระบบเศรษฐกิจ 
ใหเคร่ืองหมายเปน (+) ลูกศรหมาเลข (7) รัฐบาลจายซื้อสินคาและบริการของธุรกิจเปน Injection 
ใหเครื่องหมายเปน (+) ในที่นี้สมมติวารัฐบาลเกี่ยวของกับสถาบันการเงินและภาคธุรกิจไมมีเงินออม 
 ในระบบเศรษฐกิจแบบเปด ซึ่งหมายความวาประเทศไดทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจกับ
ตางประเทศ จึงตองเพ่ิมภาคตางประเทศเขามาในกระแสหมุนเวียนของการใชจายและการผลิต โดย

ธุรกิจระหวางประเทศสวนใหญจะอยูในรูปการสงออกและนําเขาสินคาและบริการ ดังแสดงดวยภาพ 
ที่ 2.4  
 

 
 
 
 
 
 

(2) คาใชจายซื้อสินคาและบริการ 

สถาบันการเงนิ 

(1) รายไดของเจาของปจจัยการผลิต 

ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน 

(3) การออม (4) การลงทุน 

รัฐบาล 

(5) ภาษี (-) (6) ภาษี (-) 

(8) การใชจายของรัฐบาล (+) (7) การใชจายของรัฐบาล (+) 
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ภาพที่  2.4  ระบบเศรษฐกิจแบบเปด 
ที่มา : ผูเรียบเรยีง ดัดแปลงจากกฤตยา  ตติรังสรรคสุข. 2552 
 
 อธิบายภาพที่  2.4 ซึ่ งเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Opened Economy) บริการให
ตางประเทศ จะไดรับเงินเขามาแสดงดวยลูกศรหมายเลข (11) ถาภาคครัวเรือนสงปจจัยการผลิตไป

ขายตางประเทศ เชนแรงงานเดินทางไปทํางานตางประเทศ ก็จะไดรับเงินเขามา ลูกศรหมายเลข (12) 
ในทางตรงขามถานําเขาสินคาและบริการจากตางประเทศก็จะตองจายคาซื้อสินคา (ลูกศรหมายเลข 
9) และถาแรงงานจากตางประเทศเขามาทํางานในประเทศเรา ก็จะตองจายคาจางซึ่งถือเปนการ
นําเขาบรกิาร (ลูกศรหมายเลข 10) 
 กระแสการหมุนเวียนของการใชจายและการผลิตขางตน สะทอนใหเห็นการดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ วามีสินคาและบริการ รายได และรายจายตาง ๆ เกิดขึ้น 
อยางไร และการวัดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเราวัดจากกระแสการหมุนเวียนของการ
ใชจายและการผลิต ซึ่งจะเปนที่มาของวิธีการวัดรายไดประชาชาติ (กฤตยา  ตติรังสรรคสุข. 2552 : 
49) 
 
 

(2) คาใชจายซื้อสินคาและบริการ 

สถาบันการเงนิ 

(1) รายไดของเจาของปจจัยการผลิต 

ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน 

(3) การออม (4) การลงทุน 

รัฐบาล 

(5) ภาษี (-) (6) ภาษี (-) 

(8) การใชจายของรัฐบาล (+) (7) การใชจายของรัฐบาล (+) 

ตางประเทศ 

(9) สินคาเขา (-) (10) บริการเขา (-) 

(11) สินคาออก (+) (12) บรกิารออก (-) 
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2.3 ระบบบัญชีรายไดประชาชาติ 
 ระบบบัญชีรายไดประชาชาติที่ประเทศตาง ๆ ใชในปจจุบันมีอยู  3  ระบบ ดังนี้ 
 1.  ระบบขององคการสหประชาชาติ (Un System of National Accounting) ระบบนี้ใช

คร้ังแรกมีชื่อยอวา UNSNA 1953 ตอมาไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น และเรียกชื่อยอวาUNSNA  1968  
ใชกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติสวนใหญใชระบบนี้ 
 2. ระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา (USSNA) ใชกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีเชนกัน มี
รูปแบบแตกตางจาก UNSNA เลก็นอย มีสหรฐัอเมริกาใชอยูเพียงประเทศเดียว 

3. ระบบ Material Product ใชกับระบบเศรษฐกิจแบบมารกซิสม ใช ในกลุมประเทศ
คอมมิวนิสต 
 สําหรับประเทศไทยไดเริ่มสนใจรวบรวมสถิติใหเปนไปโดยเรียบรอย โดยเริ่มระบบบัญชี
แหงชาติประกอบดวยบัญชีตาง ๆ 4 บัญชี และ 1 ตาราง ไดแก บัญชีรายไดประชาชาติ ตารางปจจัย
การผลิตและผลผลิต บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน บัญชีดุลการชําระเงิน และบัญชีงบดุลแหงชาติ เมื่อ 2493 
และเริ่มคํานวณรายไดประชาชาติ  ตั้งแตป 2502 โดยคํานวณดานการผลิตอยางเดียวและในป 2508 
จึงเริ่มมีการตรวจสอบสมดุลดานการใชจายและรายไดตอมาในป 2510 เปนปแรกที่คํานวณตรวจสอบ
ทั้ง 3 ดาน ครบชุดมาตรฐานระบบบัญชีประชาชาติของสหประชาชาติ  โดยผูรับผิดชอบบัญชีรายได
ประชาชาติ คือ กองบัญชีรายไดประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 บัญชีประชาชาติไทย มีการตีพิมพเผยแพรในเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชื่อ “รายไดประชาชาติของประเทศไทย” โดยจัดพิมพเปนรายป การ
คํานวณตัวเลขมีทั้งราคาประจําป และราคาคงที่ เปนอนุกรม 5 ป โดยปสุดทายเปนตัวเลขประมาณ
การสําหรับข้ันในการจัดทําบัญชีประชาชาติ ของกองบัญชีประชาชาติแบงออกเปน 12 ขั้นตอน ดังนี้ 
 2.3.1 ขั้นตอนการทําบัญชีประชาชาติ 
 ขั้นแรก คือ การจัดองคกรของหนวยงานที่รับผิดชอบ กองบัญชีประชาชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทําบัญชีประชาชาติ  
รวมท้ังบัญชีอื่นอีก 4 บัญชี และ 1 ตารางในกองบัญชีประชาชาติ  คือ ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย   
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และเจาหนาที่ประจําฝาย 4 คนเปนเลขานุการ และผูชวยนอกจากนี้มี
เจาหนาที่ประจําฝายตาง ๆ อีกจํานวนหนึ่งแบงกันรบัผิดชอบงาน 
 ขั้นที่สอง บุคลากรตาง ๆ เหลานี้จะแบงหนาที่ศึกษาและทําความเขาใจคูมือการจัดทําบัญชี

ประชาชาติ UNSNA 1953 เปนสวน ๆ พรอมทั้งศึกษาเอกสารวิชาการและติดตามสถานการณทาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทุกระยะ   ซึ่งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 ขั้นที่สาม เปนขั้นเตรียมขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชในการคํานวณ โดยการติดตอขอขอมูลจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน แตเนื่องจากหนวยงานเจาของขอมูลบางแหงจัดทํา
สถิติและรายงานลาชากวาปกติ 1 - 3 ป จึงตองใชวิธีการทางสถิติหาตัวเลขประมาณการ และในกรณี

ที่จําเปนก็อาจจัดหาขอมูลปฐมภูมิโดยทําการสํารวจภาคสนามดวยตนเอง 
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 ขั้นที่สี่ นําขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ที่ไดมากลั่นกรอง หากเปนขอมูลท่ีไมสมบูรณหรือไมนาเชื่อถือ 
ก็จะตองหาทางแกไขดวยการสํารวจเพ่ิมเติมดวยตนเองหรือขอความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ
ชวยสํารวจเพ่ิมเติมให หากไดรับขอมูลใหมไมทันกําหนด ก็ตองใชวิธีการทางสถิติเพื่อหาตัวเลข

ประมาณการ 
 ขั้นที่หา เปนข้ันจัดรายการตามที่กําหนดในคูมือการจัดทําบัญชีประชาชาติ เน่ืองจากลักษณะ
ขอมูลและการประกอบการ ฯลฯ ของไทยแตกตางจากลักษณะที่เปนอยูของประเทศผูเขียนคูมือ จึง
ตองมีการพิจารณาและตัดสินใจวา ขอมูลน้ัน ๆ จะจัดรวมกลุมหรือแบงแยกอยางไร หากตัดสินใจ
ไมไดอาจขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญขององคการสหประชาชาติที่  ESCAP 
 ขั้นท่ีหก เปนขั้นการคํานวณและประมวลผล เนื่องจากการคํานวณบัญชีประชาชาติทางดาน
ผลิตภัณฑ ดานรายจาย และดานรายไดจะตองสอดคลองสัมพันธกัน หากมีการแกไขปรับปรุงรายการ
ดานใดดานหนึ่ง ก็จะตองมีการปรับปรุงแกไขอีก 2 ดานตามไปดวย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกอง
บัญชีประชาชาติจึงตองมีการประสานงานและมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
 ขั้นท่ีเจ็ด เปนข้ันตอนของการนําผลการคํานวณ เสนอหัวขอฝายเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ 
กอนท่ีจะนําเสนอที่ประชุมกอง 
 ขั้นที่แปด เปนขั้น “การทําสมดุล” โดยนําตัวเลขที่คํานวณจากฝายผลิตภัณฑ ฝายรายจาย    
และฝายสะสมมาจัดทําตารางสมดุลตามคูมือ หากการทํางานตั้งแตขั้นที่ 1 – 7 เรียบรอย มูลคา   
GDP และ GDE จะตางกันไมเกินรอยละ 2.5  ซึ่งเรียกวาคาผิดพลาดทางสถิติ แตหากตางกันเกินรอย
ละ 2.5 จะตองทบทวนยอนกลับตั้งแตข้ันที่ 1 – 7 เพื่อหาขอผิดพลาดและแกไขจนกวาจะเปนที่พอใจ
ของคณะทํางาน 
 ขั้นที่เกา เปนขั้นการนําผลการคํานวณเสนอหัวหนาสายงานและที่ประชุมผูบริหารขณะ 
เดียวกันฝายรายไดซึ่งมีรายการจะตองทําหลังจากที่ทําสมดุลดานการผลิตและดานรายจายแลวก็เรง
คํานวณดานรายไดใหเสร็จ 
 ขั้นที่สิบ การนําผลการคํานวณเสนอผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและ

ปรบัปรุงขอมูลตามขอเสนอแนะ 
 ขั้นที่สิบเอ็ด เสนอขอมูลท่ีปรบัปรุงแลวแกฝายบริหารเพื่ออนุมัติประกาศเผยแพร 
 ขั้นที่สิบสอง เขียนบทวิเคราะหและคําอธิบายประกอบตารางสถิติตาง ๆ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรและจัดสงใหผูใชทั้งในและนอกประเทศ 

ระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทยในปจจุบัน ยังไมครอบคลุมกิจกรรมบางสวนที่เกิดขึ้น

ใหม ๆ ทั้งในภาคเศรษฐกิจ (Real Sector) และ ในภาคการเงิน (Financial Sector) ซึ่งมีผลเก่ียวของ
ทั้งดานการผลิต และการบริโภคของครัวเรือน รวมทั้งธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากการขาดแคลน
ขอมูลพ้ืนฐาน ดังนั้นในชวง 2 – 3 ป ท่ีผานมา สํานักบัญชีประชาชาติจึงไดดําเนินโครงการพัฒนา
ขอมูลหลายโครงการดวยกัน เพ่ือทําการสํารวจรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ดังกลาวขางตน รวมทั้งไดประสานหนวยงานทางสถิติในสาขาตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาขอมูลให

ครบถวนมากขึ้น แตยังมิไดผนวกรวมไวในรายไดประชาชาติอนุกรมปจจุบัน 
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แมวาองคกรระหวางประเทศที่มีบทบาทในการกํากับดูแลทางดานเศรษฐกิจ และ การเงิน
ของโลกดังเชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดประเมินผลการจัดทําขอมูลเศรษฐกิจของ
ไทยตามมาตรฐาน SDDS และมาตรฐาน ROS สวนใหญผานเกณฑในระดับที่ดี อยางไรก็ตามในการ

ประเมินผลการจัดทําบัญชีประชาชาติโดยผูเชี่ยวชาญองคการสหประชาชาติโดยผูเชี่ยวชาญองคการ
สหประชาชาติ ตามระดับการพัฒนาเขาสูระบบใหม (Milestones to 1993 SNA) ระบุวาประเทศ
ไทยอยูในกลุมท่ีควรจะเขาถึงระดับ Milestones 4 จากทั้งหมด 6 ระดับ จึงมีความจําเปนท่ีตองเรงรัด
ปรับปรุงการจัดทําบัญชีประชาชาติของไทยใหไดมาตรฐานที่สูงข้ึนโดยเฉพาะการพัฒนาเขาสูระบบ
ใหม ซึ่งการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากล จะกลาวในลําดับตอไป 

2.3.2 การพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากล 
สํานักงานสถิติแหงองคการสหประชาชาติเปนหนวยงานหลักในการวางกรอบแนวคิดใน

การวัดรายไดประชาชาติ โดยจัดทําคูมือระบบบัญชีประชาชาติ (System Of  National Accounts) 
เผยแพรใหกับนานาชาติ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการจัดทําขอมูลสถิติบัญชีประชาชาติของตนเอง 
หนวยงานดังกลาวไดพัฒนาปรับปรุงกรอบแนวคิดและวิธีการจัดทํารายไดประชาชาติมาอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตฉบับป 1953 ฉบับป 1968 และ ฉบับป 1993 โดยมีสาระสําคัญสรุป ไดดังนี้ 

1) กรอบแนวคิดหลักในการจัดทําบัญชีประชาชาติ  
ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับขอบเขตการวัดคาธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การจําแนกประเภท

กิจกรรมในแตละดาน และรูปแบบการนําเสนอขอมูลบัญชีและตารางสนับสนุนตาง ๆ  สามารถสรุป
วิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามคูมือฉบับตาง ๆ  ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1 สรุปสาระสําคัญของคูมือประชาชาติ สํานักงานสถิติแหงองคการสหประชาชาติ 

 1953 SNA 1968 SNA 1993 SNA 
กรอบแนวคิด 1. วางพ้ืนฐานนิยาม

ขอบเขตและวิธีการวัดคา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
2. วางกรอบการจําแนก
รายการของการคํานวณ
รายไดประชาชาติ 3 ดาน 
คือ การผลิต รายจาย และ
รายได 

1. ปรับปรุงนิยาม
ขอบเขตและวิถีการวัด
คากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 
2. ปรับปรุงการจําแนก
รายการดานการผลิต
การบริโภค รายได และ 
การสะสมทุน 

1. ปรับปรุงนิยามขอบเขตและวิถีการ
วัดคากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหชัดเจน
ข้ึนทั้งในดานการผลติการบริโภค
รายได การสะสมทุนสินคาคงเหลือ
การนําเขาและสงออกการเงินและงบ
ดุล 
2. ปรับปรุงการจําแนกรายการ
ดําเนินการผลิตการบริโภครายไดการ
สะสมทุนการเงินและงบดลุ 
3. ปรับปรุงการวัดคากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหชัดเจนระหวางการผลิต
สินคาและบริการ ในระบบตลาด 
(Market Activity) และการผลิตสินคา
และบริการนอกระบบตลาด 
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ตารางที่ 2.1 สรุปสาระสําคัญของคูมือประชาชาติ สํานักงานสถิติแหงองคการสหประชาชาติ (ตอ)           

 1953 SNA 1968 SNA 1993 SNA 

    (Non Market Activity) 
วิธีคํานวณจาก Imputed 
Services Charge เปนวิถี 
Financial Services 
Indirectly Measure 
(FISIM)  รวมทั้งผลผลิตของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ตางๆ 
4. แจกแจงธุรกรรมการ

จัดสรรรายไดใหชัดเจนและ
มีรายละเอียดมากขึ้น 

5. แจงแจงธุรกรรมการใชไป
ของรายได ใหมีความชัดเจน

ระหวางการบริโภคสินคาขั้น
สุดทายและสินคาขั้นกลาง 

6. การนําเสนอขอมูลเนน
ความตอเน่ืองของบัญชี และ
มีรายการสมดุลระหวาง
บัญชี 

ขอมูลหลักใน
ระบบบัญชี
ประชาชาติ 

1. รายไดประชาชาติ 3 
ดาน (การผลิต 
รายจาย และ รายได) 

1. รายไดประชาชาติ 
3 ดาน (การผลิต 
รายจาย และ รายได) 

1. รายไดประชาชาติ 3 ดาน 
(การผลิต รายจาย และ 
รายได) 

การจําแนก
สถาบันเศรษฐกิจ 

แสดงเฉพาะ 2 สถาบัน 
คือ 
1. ครัวเรือน และ 
สถาบันไมแสวงหากําไร 
2. รฐับาลและภาค
ตางประเทศ 

จําแนก 4 สถาบัน 
คือ 
1. ธุรกิจที่ไมใช
การเงิน 
2. สถาบันการเงิน 
3. ครัวเรือนและ
สถาบันไมแสวงหา
กําไร 

1. รัฐบาลและภาค
ตางประเทศ 

จําแนก 5 สถาบัน 
1. ธุรกิจท่ีไมใชการเงิน 
2. สถาบันการเงิน 
3. ครัวเรอืน 
4. รัฐบาล 
5. สถาบันไมแสวงหากําไร
ใหบริการครัวเรือนและภาค
ตางประเทศ 
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ตารางที่ 2.1 สรุปสาระสําคัญของคูมือประชาชาติ สํานกังานสถิติแหงองคการสหประชาชาติ (ตอ) 

 1953 SNA 1968 SNA 1993 SNA 

บัญชียอยในแตละ
สถาบัน 

ประกอบดวยรายได 
รายจาย และการออม 

ประกอบดวย 
1. บัญชีการผลิต  
2. บัญชีรายไดและ
การใชจาย  

3. บัญชีการสะสมทุน 
4. บัญชีงบดุล
แหงชาติ  

ประกอบดวย  
1. บัญชีสินคาและบริการ  
2. บัญชีการผลิต  
3. บัญชีการกระจายรายได

ประกอบดวย 
3.1 บัญชีแหลงท่ีมาของ
รายได  
3.2 บัญชีการจัดสรรรายได
ขั้นปฐมภูมิ 

3.3 บัญชีการกระจายรายได
ทุตยิภูมิ 
3.4 บัญชีการใชไปของ
รายได 

ขอมูล/บัญชีที่
เพ่ิมเติม 
 

1. บัญชีการออมและ
การสะสมทุนของ
ประเทศ 
2. บัญชีสวน
ตางประเทศ 

 

1. ตารางปจจัยการ
ผลิตและผลผลิต  
2. บัญชีเศรษฐกิจ
เงินทุน  
3. บัญชีงบดุล

แหงชาติ  

4. บัญชีทุน  
5. บัญชีการเงิน  
6. บัญชีการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยอื่น ๆ 
 6.1 ตารางอุปสงค อุปทาน  

  6.2 บัญชีการเงิน และนบั
รวมบัญชีบริวาร  เปนสวน
หนึ่งของระบบบัญชี
ประชาชาต ิ

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2551 
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   2) การวัดรายไดประชาชาติราคาคงท่ี (Constant Prices)  
การวัดรายไดประชาชาติราคาคงที่ ไดถูกปรับปรุงใหมีความถูกตองแมนยํามากข้ึน เพ่ือ

สะทอนใหเห็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริง โดยเปลี่ยนจากวิถีคํานวณปฐานคงท่ี 

(Fixed Based Year) ซึ่งวิธีการนี้หากใชตอเนื่องกันหลาย ๆ ป อาจมีความคลาดเคลื่อนไดงาย
เนื่องจากในภาวะปจจุบันการผลิตและการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนกัน ดังนั้นหากใชวิธี
เดิมโดยถวงน้ําหนักดัชนีราคาดวยมูลคาสินคาและบริการที่ผลิตไดในอดีตจะทําใหการวัดอัตราการ
เติบโตในปปจจุบันไมสะทอนขอเท็จจริง คูมือฉบับใหมจึงเสนอใหใชวิธีคํานวณปฐานแบบลูกโซ 
(Chain Volume Measure : CVM) ซึ่งเปนวิธีการปรับเปลี่ยนดัชนีราคาโดยถวงน้ําหนักดวยมูลคา
สินคาและบริการท่ีเปนปจจุบันทุก ๆ  รอบระยะเวลาการรายงานขอมูล จะชวยแกปญหาผลกระทบ
ดานราคาและโครงสรางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดดีกวา 

   3) แผนการดําเนินงาน 
สํานักบัญชีประชาชาติมีความตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาบัญชีประชาชาติ

ใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อสนองตอการใชประโยชนของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนผูใช
ขอมูลท้ังหลายโดยมีกรอบทิศทางการดําเนินการ ดังนี้ 

ก. ปรับปรุงระบบบัญชีประชาชาติให เข าสู ระบบ 1993 SNA โดยมีสาระสําคัญที่
ครอบคลุมถึงการปรับปรงุกรอบแนวคิดและการปรับปรุงวิธีการคํานวณ 

ข. การปรับปรุงกรอบแนวคิด โดยมีประเด็นปรับปรุงแกไข เชน ขอบเขตการวัดคาทาง
เศรษฐกิจ คํานิยาม และการจําแนกรายการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการขยายบัญชีและเปลี่ยน
รูปแบบตารางการนําเสนอขอมูล   

สํานักบัญชีประชาชาติไดเริ่มตนจากการจัดทําบัญชีสถาบันรัฐบาลไดผลสําเร็จในเบื้องตน
แลว และจะขยายการจัดทําบัญชีสถาบันอื่น ๆ  ครอบคลุมบัญชีการผลิต บัญชีแหลงท่ีมาของรายได 
บัญชีการจัดสรรรายไดข้ันปฐมภูมิ บัญชีการกระจายรายไดขั้นทุติยภูมิ บัญชีการใชไปของรายได บัญชี
ทุน โดยมีเปาหมายการพัฒนาใหถึงระดับ Milestone 4 เปนอยางนอย ตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญองคการสหประชาชาติดังกลาวขางตนโดยเกณฑการประเมินผลการจัดทําบัญชีรายได
ประชาชาติ แสดงดวยตารางท่ี 2.2 
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ตารางที่ 2.2 เกณฑการประเมินผลการจัดทําบัญชีประชาชาติตามระดับการพัฒนาเขาสูระบบใหม 

ระดับการพัฒนา สาระสําคัญ 

Milestone  1  GDP ดานการผลิต  จําแนกรายกิจกรรมการผลิต ในราคาประจําปและ

ราคาคงท่ี 

 GDP ดานการใชจายในราคาประจําปและราคาคงที่ 

 ตาราง ผลผลิตและการใชผลผลิต ในราคาประจําปและราคาคงที่ 

Milestone  2  GNI รายป และรายไตรมาส  

 บัญชีผลตอบแทนปจจัยการผลิต และเงินโอน ระหวางประเทศ 

 บัญชีทุน และบัญชีการเงินระหวางประเทศ  

Milestone  3  ทุกสถาบันมีบัญชีการผลิต  

 สถาบันรัฐบาล มีบัญชีแหลงท่ีมาของรายได บัญชีการจัดสรรรายไดข้ันปฐม
ภูมิ บัญชีการกระจายรายไดข้ันทุติยภูมิ บัญชีการใชไปของรายได และ
บัญชีทุน  

Milestone  4  ทุกสถาบัน มีบัญชีการผลิต บัญชีแหลงที่มาของรายได บัญชีการจัดสรร
รายไดขั้นปฐมภูมิ บัญชีการกระจายรายไดข้ันทุติยภูมิ บัญชีการใชไปของ
รายได และบัญชีทุน  

Milestone  5  ทุกสถาบันมีบัญชีการเงิน  

Milestone  6  ทุกสถาบันมีบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพย ทุกสถาบันมีบัญชีงบดุล  

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2551 
 

การปรับปรุงวิธีการคํานวณรายไดประชาชาติในราคาคงที่ โดยปรับเปลี่ยนจากวิธีการคํานวณ

แบบปฐานคงที่ เปนการคํานวณโดยวิธี CVM จะดําเนินการคูขนานไปกับการปรับปรุงระบบบัญชี
ประชาชาติ เพ่ือใหผลการจัดทํารายไดประชาชาติในราคาประจําป และ ราคาคงที่อยูภายใตกรอบ
แนวคิด 1993SNA ทั้งระบบ  

สํานักบัญชีประชาชาติ ไดเร่ิมศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการวัดรายไดประชาชาติในราคา
คงที่มาตั้งแตป 2549 โดยเริ่มคัดเลือกปฐานที่เหมาะสมเพ่ือใชแทนปฐานเดิม และศึกษาวิธีการท่ี

เนื่องจากเปนปที่มีภาวะเศรษฐกิจปกติ และ เปนปที่ลงทายดวย 5 สอดคลองกับแนวคดิตามหลักสากล  
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2.4 ความหมาย และประเภทของรายไดประชาชาติ 
 2.4.1 ความหมายของรายไดประชาชาติ 

     เนื่องจากระบบบัญชีประชาชาติ แบงออกเปน 2 สวน ไดแก บัญชีผลผลิตของชาติ 

(National Product Account) และบัญชีรายไดประชาชาติ (National Income Account) ดังนั้น 
รายไดประชาชาติ อาจใหคํานิยามความหมายได ตามลักษณะของการเกิดรายได 2 ความหมายดังนี้  

     ความหมายที่หนึ่ง รายไดประชาชาติ หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตไดใน
ระยะเวลา 1 ป ซึ่งมูลคาคํานวณจากระดับราคาโดยเฉลี่ยคูณดวยปริมาณสินคา และบรกิาร 

     ความหมายที่สอง รายไดประชาชาติ  หมายถึง ผลรวมของรายไดประเภทตาง ๆ ท่ีบุคคล
ในระบบเศรษฐกิจไดรับเนื่องจากการมีสวนรวมในการผลิตในรอบระยะเวลา 1 ป รายไดดังกลาว 
ไดแก คาจาง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร ซึ่งเปน ผลตอบแทนแกเจาของปจจัยการผลิต คือ แรงงาน  
เจาของท่ีดิน เจาของทุนและผูประกอบการ 

2.4.2 ประเภทของรายไดประชาชาติ 
      1)  ผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน (Gross Domestic Product) หรือ GDP เปนมูลคา
รวมของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตข้ึนภายในประเทศไมวาผูผลิตจะเปนคนสัญชาติใด    เปน
รายไดประชาชาติที่คิดตามอาณาเขตของประเทศเปนหลัก โดยไมคํานึงถึงสัญชาติในตางประเทศ  
เพื่อทราบโดยเบ้ืองตนวาในรอบ 1 ป ประเทศไดใชปจจัยการผลิตเพ่ือผลิตสินคาและบริการไปเทาใด   
ไดมูลคาสินคาและบริการมากนอยเทาใด ตัวอยางเชน GDP ของไทยก็จะเปนมูลคาผลรวมของผลผลิต
ที่ท้ังคนสัญชาติไทยและตางชาติผลิตข้ึนในประเทศไทย ทั้งนี้จะไมนับรวมผลผลิตที่คนไทยผลิตไดใน
ตางประเทศ นักเศรษฐศาสตรมหภาคใชตัวเลข GDP ในการวัดผลผลิตรวม (Aggregate Output) 
ของประเทศ 
      2)  ผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (Gross National Product) หรือ GNP เปนมูลคา
รวมของสินคาและบริการขั้นสุดทาย (Final  Product) ซึ่งคิดตามราคาตลาด (At Market Price) ท่ี
ผลิตข้ึนมาโดยคนที่ถือสัญชาตินั้นไมวาบุคคลนั้นจะอยูในประเทศหรือตางประเทศ ในระยะเวลา 1 ป 

กอนที่จะหักคาเสื่อมราคาทรัพยสินที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตสินคาและบริการน้ัน การคิดคา GNP  
จะเนนสัญชาติของผูผลิตเปนหลักเพ่ือจะดูความสามารถเบื้องตนในการผลิตของคนสัญชาตินั้น หรือ
ถือสัญชาติของทรัพยากรที่ใชผลิตสินคาและบรกิารเปนสําคัญ  
  จากความหมายของ GNP ซึ่งสรุปไดวา คือ มูลคารวมของสินคา และบริการข้ันสุดทายที่ผลิต
โดยประชากรและทรัพยากรของประเทศนั้น ๆ ที่อยูภายในประเทศ และรวมถึงมูลคาผลผลิตท่ี

ประชาชนของประเทศนั้นผลิตไดในตางประเทศดวย ทั้งนี้จะไมนับรวมมูลคาผลผลิตของชาวตางชาติ
ที่ผลิตไดภายในประเทศนั้น ดังนั้น GNP จะมีคาเทากับ GDP บวกดวยผลตางของรายไดที่เกิดจากการ
ผลิตโดยประชากรของประเทศนั้นในตางประเทศ กับรายไดที่ประชากรของประเทศอื่นผลิตไดใน
ประเทศนั้นเขียนเปนสมการไดดงันี้ 
  GNP = GDP + รายรับสุทธิจากตางประเทศ 

  โดยรายรับสุทธิจากตางประเทศ (Net Factor Payments Abroad) หมายถึง 
รายไดท่ีประชากรผูถือสัญชาตินั้นไดรับจากการทํางานในตางประเทศลบรายไดที่ประชากรของ
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ตางประเทศ ไดรับจากการทํางานในประเทศนั้น เพื่อใหเขาใจมากขึ้น จะอธิบายดวยภาพประกอบ ดัง
ภาพที ่2.5  
 

 
 
 
 
 
 

      ประเทศไทย           ประเทศญี่ปุน 
 

 ภาพท่ี 2.5 การคํานวณคารายรับสุทธิจากตางประเทศ 
 ที่มา : ผูเรียบเรียง 
 
 จากภาพที่  2.5 สมมติใหมีประเทศ 2 ประเทศ ที่ติดตอกันทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ คือ
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน โดยกําหนดใหพ้ืนที่หมายเลข 1 คือรายไดของคนสัญชาติไทยใน

ประเทศไทย และพ้ืนท่ีหมายเลข 2 คือ รายไดของคนสัญชาติญี่ปุนในประเทศไทย รายไดหรือผลผลิต
รวมของพื้นที่หมายเลข 1 บวกพ้ืนที่หมายเลข 2 เรียกวาผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน (GDP) ของ
ประเทศไทย เพราะเปนรายไดหรือผลผลิตที่ผลิตไดภายในประเทศไทย โดยไมคํานึงถึงสัญชาติของ
ผูผลิตวาจะเปนคนสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืน 
 เมื่อทราบวาผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตนแลว สามารถคํานวณหาผลิตภัณฑที่ประชาชาติ

เบื้องตน (GNP) ไดโดยการนํามูลคาผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน (GDP) บวกดวยรายไดท่ีคนสัญชาติ
ไทยไดรับจากการทํางานในประเทศญี่ปุน (พื้นที่หมายเลข 4) แลวลบออกดวยรายไดท่ีคนสัญชาติ
ญี่ปุนไดรับจากการทํางานในประเทศไทย (พื้นที่หมายเลข 2) เขียนสมการไดวา 
  GNP  =  GDP + (พ้ืนท่ีหมายเลข 4 – พ้ืนท่ีหมายเลข 2) 
  หรอื 
  GNP  =  GDP + รายรับสุทธิจากตางประเทศ 
 
 3)  ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ  (Net National Product)  หรือ NNP คือผลิตภัณฑรวม
ประชาชาติสุทธิ หรือรายไดประชาชาติสวนที่หักคาใชจายที่กินทุน อันไดแกคาเสื่อมราคา คาเคร่ืองมือ 
เครื่องใชในการผลิตท่ีชํารุดสึกหรอหรือลาสมัย และคาทรัพยสินสูญหาย  เชน  ถูกไฟไหม  น้ําทวม ถูก
โจรกรรม เปนตน ซึ่งอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาผลิตภัณฑในประเทศสุทธิ (Net Domestic Product : 
NDP) เพื่อทราบความสามารถในการผลิตสุทธิเปนเทาใด หลังจากหักรายการที่เกิดข้ึนเปนรายจาย
เนื่องจากมีการผลิตหรือใชเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต แสดงถึงความสามารถในการผลิตสินคา
และบริการที่เพิ่มขึ้นสุทธิของประเทศ (Steven E. and Lauren J. 1997 : 18) 

1. คนไทย 

 

 

2. คนญี่ปุน 

3. คนญี่ปุน 
 

 

 

4. คนไทย 
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 4)  รายไดประชาชาติ  (National Income) หรือ  NI  เปนตัวเลขรายไดท่ีเกิดจากการผลิต
จรงิ ๆ เปนตัวที่บงถึงความสามารถในการผลิต โดยหักคาใชจายท่ีกินทุนและภาษีทางออมออกแลว   
โดยสวนใหญเมื่อกลาวถึงรายไดประชาชาติมักจะหมายถึง  NI ซึ่งในบางครั้งอาจเรียกวาผลิตภัณฑ

ประชาชาติสุทธิ ณ ราคาทุน 
 5)  รายไดสวนบุคคล  (Personal Income) หรือ  PI  เปนรายไดสวนที่ตกถึงมือประชาชน   
และเปนรายไดที่บงบอกถึงแบบแผนในการบริโภค และการเก็บออมของประชาชน โดยนํารายได
ประชาชาติหักดวยกําไรท่ีธุรกิจกันไวเพื่อขยายกิจการ, ภาษีเงินไดนิติบุคคลและเบี้ยประกันสังคมแลว
บวกดวยเงินโอน ซึ่งเงินโอนคือ  เงินที่ใหเปลาโดยไมมีสินคาหรือบริการตอบแทน อาจเปนเงินหรือ
สิ่งของก็ได เงินโอนแบงออกไดเปน 2 อยาง คือ เงินโอนรัฐบาล ไดแก  เงินที่รัฐบาลจายใหกับผูไดรับ
การชวยเหลือบําเหน็จบํานาญ เงินสงเคราะหคนชรา ฯลฯ และเงินโอนสวนบุคคล  มรดก ทรัพยสิน   
หรือการบริจาคเพ่ือการกุศล อยางไรก็ตาม  PI ยังไมใชเงินที่แสดงการใชจายในการบริโภคของ
ประชาชนที่ถูกตอง เพราะบุคคลเมื่อมีรายไดตามเกณฑการเสียภาษีมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 6) รายไดสวนบุ คคลสุท ธิ (Disposable Personal Income)หรือDPI เป นรายไดสุท ธิ
หลังจากหักภาษีสวนบุคคลหรือภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปแลว และเปนรายไดที่กําหนดอํานาจซื้อ
ของประชาชน 
 ความสัมพันธของตัวเลขรายไดประเภทตาง ๆ  สามารถนํามาแสดงในรูปของตารางไดดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่  2.3  การคาํนวณรายไดสุทธิสวนบุคคล  
 

รายการ 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

 ผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน  (GDP) 8,500 
บวก  รายรับสุทธิจากตางประเทศ -650 
 ผลิตภัณฑประชาชาติเบ้ืองตน  (GNP) 7,850 
หัก  คาเสื่อมราคา  (คาใชจายกินทุน) 670 
 ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ  (NNP) 7,180 

หัก  ภาษีทางออม 680 
 รายไดประชาชาติ  (NI) 6,500 
หัก    1. คาประกันสงัคม 
        2. กําไรที่ยังไมไดปนผล 
        3. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

430 
330 
230 

บวก  เงินโอนและดอกเบ้ียที่รัฐบาลจาย 760 
 รายไดสวนบุคคล  (PI) 6,270 
หัก  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 820 
 รายไดสวนบุคคลสุทธิ  (DPI) 5,450 

ที่มา : ผูเรยีบเรยีง 
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2.5 การคํานวณรายไดประชาชาติ   
การคาํนวณรายไดประชาชาติกระทําได 3 วิธีไดแก  วิธีคํานวณรายไดประชาชาติดานการ

ผลิต (Product Approach) วิธีคํานวณรายไดประชาชาติดานรายได (Income Approach) และวิธี

คํานวณรายไดประชาชาติดานรายจาย (Expenditure Approach)  ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไปนี้ 
 2.5.1 วิธีคํานวณรายไดประชาชาติดานการผลิต   

     การคํานวณรายไดประชาชาติในระบบขององคการสหประชาชาติ วิธีนี้  เปนการ
คํานวณหาผลรวมของมูลคาสินคาและบริการเฉพาะที่เปนผลิตผลขั้นสุดทาย  (Final Product)  ท่ี
ผลิตไดในระยะ 1 ป ซึ่งแบงออกเปน 2 วิธี คือ การคํานวณจากผลิตผลข้ันสุดทายและจากมูลคาเพิ่ม
ของสินคา 
  1)  คํานวณจากผลผลิตข้ันสุดทาย  สินคาขั้นสุดทายคือสินคาที่นําไปบริโภคได
ทันทีโดยไมผานวิธีการผลิตใด ๆ อีก การคํานวณจากผลิตผลขั้นสุดทายจึงเปนการรวมมูลคาของสินคา
และบริการข้ันสุดทาย ที่ภาคเศรษฐกิจผลิตไดในระยะเวลา 1 ป โดยถือเอาเกณฑของสหประชาชาติที่
แบงภาคเศรษฐกิจออกเปน 16 สาขา ไดแก 
   1. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 
  2. การประมง 
  3. การเหมืองแรและเหมืองหิน 
  4. อุตสาหกรรมการผลิต 
  5. การไฟฟา กาซ และการประปา 
  6. การกอสราง 
  7. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล
และของใชในครัวเรือน 
  8. โรงแรมและภัตตาคาร 
  9. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และคมนาคม 

  10. ตัวกลางทางการเงิน 
  11. บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ 
  12. การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสงัคมภาคบังคับ 
  13. การศกึษา 
  14. การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 

  15. การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 
  16. ลูกจางในครัวเรอืนสวนบุคคล 
 มูลคาของผลผลิตทั้งหมดรวมเรียกเปนคาผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน (GDP)  ซึ่งจะนํามา
หาคาผลิตภัณฑประชาชาติเบ้ืองตน (GNP)  ไดโดยการบวกรายไดสุทธิจากตางประเทศ ตัวอยางการ
คํานวณรายไดประชาชาติดานการผลิตแสดงโดยตารางท่ี 2.4   
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ตารางที่  2.4  รายไดประชาชาติดานการผลิต ป 2558 

สาขาการผลิต 
รายได 

(ลานบาท) 
รอยละ 

ภาคเกษตรกรรม 1,192,293 8.72 
เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม และการประมง 1,192,293 8.72 
ภาคนอกเกษตรกรรม 12,480,558 91.28 
การเหมืองแรและเหมืองหิน 430,366 3.14 
อุตสาหกรรมการผลิต 3,753,419 27.45 
การไฟฟา กาซ และการประปา 399,218 2.92 
การกอสราง 380,134 2.78 
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใช 
 สวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

1,936,941 14.16 
 

4.37 
2.40 

โรงแรมและภัตตาคาร 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

598,141 
328,408 

การขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและคมนาคม 779,913 5.70 

ตัวกลางทางการเงิน 1,043,841 7.63 
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ 
ความชํานาญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

334,913 
259,530 

2.45 
1.89 

การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคม 
 ภาคบังคับ 

237,045 1.73 

การศกึษา 587,217 6.27 
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 288,479 2.11 
การใหบริการชุมชน สังคม และบรกิารสวนบุคคลอ่ืน ๆ 
ศิลปะ ความบันเทิง และความคิดสรางสรรค 
บริการอ่ืน ๆ 

255,975 
70,210 

185,765 

1.87 
0.51 
1.35 

ลกูจางในครัวเรือนสวนบุคคล 27,809 0.20 
ผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน (GDP) 13,672,851 100.00 
บวก รายรับสุทธิจากตางประเทศ -708,974  
ผลิตภัณฑประชาชาติเบ้ืองตน (GNP) 12,963,877  
ลบ ภาษีทางออม 2,282,671  
คาเส่ือมราคาของเครื่องจักร 1,409,411  
รายไดประชาชาติ (NI) 9,271,795  
รายไดเฉลี่ยตอบุคคล 137,899  
จํานวนประชากร (หนวยเปนพนัคน) 67,236  

ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับป 2558 
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 จากขอมูลในตารางที่ 2.4 องคประกอบของรายไดประชาชาติดานการผลิตถาแบงผลผลิต
ออกเปน 3 สาขาหลัก ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยสัดสวนของภาคบริการตอ 
GDP มีคาสูงกวารอยละ 50 (รอยละ 52.64) ในป 2558 แสดงวาโครงสรางเศรษฐกิจดานการผลิตที่

สําคัญท่ีสุดของไทย คือ ภาคบริการ รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม มีอัตราสวนระหวางผลผลิตตอ 
GDP เทากับรอยละ 27.45 และภาคเกษตรกรรมรอยละ 8.72 ตอ GDP ขอมูลการคํานวณรายได
ประชาชาติดานการผลิตจะแสดงใหเห็นถึงโครงสรางการผลิตของประเทศวามีภาคการผลิตใดนํา 
สามารถนําไปใชเพ่ือกําหนดนโยบายสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศและการจัดสวัสดิการใหกับ
ประชาชนและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับธุรกิจดวย 
 นอกจากรายไดประชาชาติที่แสดงรายการมูลคาผลผลิตหรือรายไดท่ีบุคคลทั้งประเทศไดรับ
แลว ยังมีการคํานวณรายไดเปนรายภาคและรายจังหวัด ซึ่งเรียกวา ผลิตภัณฑภาค และผลิตภัณฑ
จังหวัด ตัวอยางผลิตภัณฑภาคของภาคใต นํามาแสดงในตารางที่ 2.5 
ตารางที่  2.5  ผลิตภัณฑมวลรวมภาค ภาคใต ณ ราคาตลาด ป 2558 Gross Regional  
                  Product At Current Market Prices Region : 2015 

สาขาการผลิต หนวย : ลานบาท 

ภาคเกษตร  : 285,325 
235,847 
49,478 

913,991 
55,828 

127,131 
27,896 
42,436 

 
124,689 
140,156 
104,443 
61,855 
41,316 

 
67,276 
79,921 
27,995 
11,826 
1,224 

1,199,315 
130,978 

9.157 

 เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 
การประมง 

ภาคนอกเกษตร  : 

 การทําเหมืองแรและเหมอืงหิน 
อุตสาหกรรม 
การไฟฟา กาซ และการประปา 
การกอสราง 
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 
     ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน 
โรงแรมและภัตตาคาร 
การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และคมนาคม 
ตัวกลางทางการเงนิ 
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ 
การบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมท้ังการประกันสังคม 
     ภาคบังคับ 
การศึกษา 
การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 
การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอ่ืน ๆ 
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 

ผลิตภัณฑมวลรวมภาค (GRP) 
ผลิตภัณฑรวมรายภาคเฉลี่ยตอบุคคล  
จํานวนประชากร (พันคน) 

ที่มา  :  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2558 
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 ในการคํานวณรายไดประชาชาติดานผลผลิต ทําใหทราบถึงความสามารถในการผลิตและใช
ทรัพยากรการผลิตในแตละสาขา แตละภาคเศรษฐกิจ แตเนื่องจากการคาํนวณรายไดประชาชาติดาน
การผลิต อาจทําใหเกิดปญหานับซ้ํา (Double Counting) ซึ่งทาํใหรายไดประชาชาติที่ไดไมสอดคลอง

กับความเปนจริงคือมากเกินความจริง เพราะนับสินคาขั้นกลาง (Intermediate Goods) เขาไปดวย
เพื่อแกปญหาการนับซ้ําจึงใชวิธีคํานวณจากมูลคาเพ่ิมของขั้นการผลิต ดังอธิบายตอไปนี้ 
 2)  คํานวณจากมูลคาเพิ่ม (Value Added) การคํานวณแบบนี้จะคิดเพียงมูลคาเพิ่มขึ้นจาก
การผลิตแตละข้ันเพ่ือขจัดปญหาการนับซ้ําในการผลิตผลท่ีตองผานการผลิตหลายขั้น มูลคาเพ่ิมใน
การผลิตแตละขั้น คือ สวนแตกตางระหวางมูลคาสินคาที่ขายกับมูลคาสินคาขั้นกลาง หรือมูลคาของ
วัตถุดิบที่นํามาใช ซึ่งแสดงดวยตารางที่ 2.6  
 
ตารางที่  2.6 การคํานวณมูลคาเพ่ิม 
 

ข้ันการผลิต มูลคาสินคาท่ีขาย มูลคาสินคาขั้นกลาง มูลคาเพิ่ม 

 ไหม 
ฝาย 

เสนดาย 
ผาผืน 

เสื้อผาสําเร็จรูป 

25 
60 
85 
100 
180 

0 
25 
60  
85 
100 

25 
35 
25  
15 
80 

รวม 450 270 180 

ที่มา : ผูเรียบเรียง 
 
 จากตารางที่ 2.6 ถาในการคํานวณรายไดประชาชาติ ไมสามารถจําแนกไดวา การผลิตในแต
ละขั้นวา ขั้นใดบางเปนการผลิตขั้นกลางหรือขั้นสุดทาย โดยนับมูลคาสินคาทุกขั้นตอนการผลิต ก็จะ
ไดมูลคาเปนเสื้อผาสําเร็จรูปสูงถึง 450 บาท ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริง มูลคาของเสื้อผาสําเร็จรูป คือ 
180 บาทเทานั้น ดังนั้นจึงตองคํานวณมูลคาเพิ่มของการผลิตสินคาในแตละขั้น ซึ่งมูลคาเพ่ิม
คํานวณหาไดจากการนํามูลคาสินคาท่ีขายลบดวยมูลคาสินคาข้ันกลาง เชน ในการผลิตไหมของชาวไร 
ขายสินคา มูลคา 25 บาท โดยท่ีชาวไรไมไดซื้อวัตถุดิบมาจากใคร มูลคาสินคาขั้นกลาง จึงมีคาเทากับ 

0 มูลคาเพิ่มมีคาเทากับ 25 บาท คํานวณไดจาก 25 – 0 เปนตน เมื่อหาคามูลคาขั้นกลางไปจนครบ 
แลวรวมมูลคาเพิ่มเขาดวยกัน ก็จะไดเทากับ 180 บาท ซึ่งมีคาเทากับมูลคาสุดทายของเสื้อผา
สําเร็จรูป หรอืมูลคาเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีขายนั่นเอง 
 2.5.2 วิธีคํานวณรายไดประชาชาติดานรายได วิธีคํานวณแบบนี้เปนการนําเอารายได
ทั้งหมด ที่เจาของปจจัยการผลิตไดรับ ไดแก คาจาง คาเชา ดอกเบ้ียและกําไร รวมเขาดวยกัน ท้ังของ

ภาครัฐบาลและภาคเอกชนสําหรับรายไดท่ีมิไดกอใหเกิดผลผลิตจะไมนํามารวมเปนรายไดประชาชาติ 
ซึ่งไดแก 

 1) เงินโอน หมายถึง เงนิโอนท้ังของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
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 2) มูลคาเพ่ิมของทรัพยสินที่ไมไดเกิดจากการผลิต เชน มูลคาของท่ีดินที่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากการเก็งกําไร 

 3) รายไดที่ผิดกฎหมาย เชน การโจรกรรม การคายาเสพติด การเลนการพนันท้ังที่

ผิดกฎหมายและไมผิดกฎหมาย ไมยกเวน สลากกินแบงรฐับาล 
 เมื่อรวมผลตอบแทนที่เจาของปจจัยการผลิตทั้ง 4 ประเภทไดรับเขาดวยกัน    

ผลลัพธท่ีไดก็คือ ตัวเลขรายไดประชาชาติดานรายได ซึ่งในตารางมาตรฐานของการคํานวณรายได
ประชาชาติตาม UN SNA ประกอบดวย รายการตาง ๆ ดังตอไปนี้ (มณีรัตน ภิญโญภูษาฤกษ และ
คณะ. 2551 : 67) 
 1.1)  คาตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees) 
      รายการนี้นับไดวาเปนสวนประกอบที่คอนขางใหญในรายไดประชาชาติ  คาตอบแทน
แรงงาน หมายถึง คาตอบแทนเปนตัวเงินในรูปของ เงินเดือน คาแรง คาจาง คาธรรมเนียม 
(Commissions)  เงินรางวัล  เงินโบนัส นอกจากนี้ยังรวมถึงสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ที่คนงานไดรับเพิ่มเติม 
(Supplement)   นอกเหนือไปจากคาตอบแทนในรปูของเงินดังที่ไดกลาวแลว เชน เงินประกันสังคม
ที่นายจางออกใหแกลูกจาง คาบริการในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย และเพ่ือมิใหยอดผลตอบแทน
แกคนงานต่ํากวาท่ีควรจะเปน จะตองมีการประเมินคาตอบแทนที่นายจางจายใหแกพนักงานในรูป
ของสิ่งของ  (Payments in Kind) เขาอยูในยอดคาตอบแทนแกคนงานดวย เชน คาเสื้อผา อาหาร ที่พัก
อาศัย  เปนตน 

1.2)  รายไดของบุคคลในรูปคาเชา  (Rental Income of Persons) 
     หมายถึง  คาเชาท่ีเอกชนหรือบุคคลธรรมดาไดรับจากการใหเชาทรัพยสินเพ่ือการผลิต   

นอกจากนี้  ยังตองมีการประเมินคาเชาในกรณีที่บุคคลผูเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดอยูอาศัยเอง    
สวนคาเชาท่ีองคการธุรกิจไดรับไมนํามาคิดรวม   เพราะนําไปคิดรวมอยูในยอดกําไรขององคการ
ธุรกิจแลว 
 1.3)  รายการดอกเบี้ยสุทธิ  (Net Interest) 

      หมายถึง ดอกเบี้ยท่ีบุคลไดรับจากองคการธุรกิจและสถาบันการเงินตาง ๆ หักดวย
ดอกเบี้ย จากหนี้สาธารณะและหนี้ของผูบริโภค ดอกเบี้ยที่บุคคลไดรับจากรัฐบาลและบุคคลธรรมดา
ไมนํามาคิดรวม เพราะถือวาการกูเงินของรัฐบาลและบุคคลธรรมเปนการกูไปเพื่อการบริโภค มิใชเพื่อ
การผลิต สําหรับดอกเบ้ียที่องคการธุรกิจไดรบัก็ไมนํามาคิดรวม เพราะถือวาไดนําไปคิดรวมอยูในยอด
กําไรขององคการธุรกิจแลวเชนเดียวกันกับกรณีคาเชา 

 รายไดอันเปนผลตอบแทนของผูประกอบการนั้น อาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือรายไดของ
ผูประกอบการประเภทนิติ บุคคล ซึ่ งไดแก บ ริษัท ซึ่งเรียกวากําไรของบริษัทและรายไดของ
ผูประกอบการประเภทที่มิใชนิติบุคคล เชน หางหุนสวน กิจการที่บุคคลคนเดียวเปนเจาของ เปนตน 
 1.4)  กําไรของบริษัท (Corporation Profits) 
      หมายถึง  รายไดเหนือรายจายที่บริษัทไดรับจากการผลิตสินคาและบริการ  กําไรท่ีนํามา

คิดรวมในยอดรายไดประชาชาติจะตองเปนกําไรกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และกอนจัดสรรจายเปน
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เงินปนผลใหแกผูถือหุน ดังน้ัน ในยอดกําไรของบริษัทจะประกอบดวยภาษีกําไร กําไรท่ีจัดสรรใหผูถือ
หุน และกําไรท่ีมิไดจัดสรรเพื่อสงวนไวสําหรับบริษัทนําไปใชในการลงทุนตอ 
      ในบางคร้ังองคการธุรกิจอาจจะไดรับกําไรเพ่ิมขึ้นมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาตลาดของสินทรัพยที่องคการธุรกิจมีอยู กําไรดังกลาวนี้เรียกวา กําไรจากทุน (Capital Gains)  
หรือในทางตรงขามอาจเปนขาดทุนจากทุน (Capital Losses) กําไรจากทุนเปนผลกําไรท่ีไดรับโดย
มิไดเกิดจากการใชปจจัยการผลิตเพ่ือทําการผลิต ตัวอยางเชน สินคาคงคลังมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นเพราะ
ราคาตลาดสูงขึ้นอยางกะทันหันโดยไมมีการคาดหมายกันมากอน ทําใหยอดกําไรของบริษัทสูงข้ึน
อยางมาก กรณีเชนนี้ตองหักมูลคาสินคาคงคลังท่ีเพ่ิมขึ้นออกเสียกอน ทั้งนี้เพราะมูลคาสินคาคงคลังที่
เพิ่มข้ึน อันเปนผลทําใหยอดกําไรสูงขึ้นมากนั้น เปนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงในราคาไมใชเนื่องจาก
การผลิต ดังนั้น จึงตองนําเอาไปหักจากยอดกําไรของบริษัท 
 1.5) รายไดขององคการธุรกิจที่มิใชนิติบุคคล (Proprietors’ Income) 
      หมายถึง  รายไดที่องคการธุรกิจประเภทกิจการที่บุคคลคนเดียวเปนเจาของ เชน ราน
เสรมิสวย รานขายยา คลินิกแพทย ฟารม เปนตน และประเภทหางหุนสวน  สหกรณ โดยปกติรายได
ขององคการธุรกิจเหลานี้มิไดรวมเฉพาะกําไร ซึ่งเปนผลตอบแทนในการจัดการเทานั้น แตยังรวม
ผลตอบแทนของปจจัยการผลิตประเภทอื่น ๆ เขาไวดวย เชน รายไดของคลินิกแพทย นอกจากจะ
รวมกําไรอันเกิดจากการจัดการแลว ยังอาจรวมคาแรงงานของนายแพทยอาจรวมคาเชาสํานักงานซึ่ง
ไมตองจายออกไปเพราะเปนอาคารของตนเอง หรือคาดอกเบ้ียจากเงินทุนซึ่งเปนของตนเอง ทําให
ยอดรายไดของคลินิกสูงเกินกวายอดกําไรท่ีแทจริง อันเกิดจากการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นในการคํานวณ
รายไดประชาชาติจึงไดแสดงยอดรายไดขององคการธุรกิจที่มิใชนิติบุคคลแยกจากยอดกําไรของบริษัท 
ในทํานองเดียวกันกับยอดกําไรของบริษัท จะตองนํากําไรจากทุนหรือขาดทุนจากทุนมาปรับกับยอด
รายไดขององคการธุรกิจที่มิใชนิติบุคคลกอนที่จะนํามาคิดรวมในยอดรายไดประชาชาติ 
 1.6)  รายไดของรัฐบาล (Government Income) 
      รัฐบาลก็เชนเดียวกับบุคคลธรรมดาในแงที่เปนเจาของทรัพยสินที่ถูกนําไปใชในการผลิต   

ดังนั้น รายไดของรัฐบาลในรูปคาเชา ดอกเบ้ีย และเงินปนผล จึงตองนํามารวมในยอดรายได
ประชาชาติดวย ในบางประเทศ เชน ประเทศไทย รัฐบาลไดดําเนินการผลิตในรูปรัฐวิสาหกิจ
เชนเดียวกับเอกชน กําไรที่เกิดจากการประกอบการของรัฐวิสาหกิจ จึงตองนํามารวมในรายได
ประชาชาติดวย 
 เม่ือนํารายการทั้ง 6 ประเภทนี้มารวมกัน จะไดรายไดประชาชาติดังแสดงตัวอยางไวในตารางที่ 2.7 
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ตารางที่  2.7 การคํานวณรายไดประชาชาติดานรายได ป 2558 

รายการ มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

คาตอบแทนแรงงาน 
รายไดจากทรัพยสินและการประกอบการ 
รายไดจากทรัพยสิน (สุทธิ) 
   - ครัวเรือน และสถาบันไมแสวงกําไรฯ 

   - รัฐบาล 
รายไดจากการประกอบการ 
   - ครัวเรือน และสถาบันไมแสวงกําไรฯ 
   - นิติบุคคล 
รายไดประชาชาติ 

ประชากร (พันคน) 
รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอคน (บาท) 

4,511,999 
4,759,796 

601,952 
568,733 

33,219 
4,157,844 
2,715,849 
1,441,995 
9,271,795 

67,236 
137,899 

48.66 
51.34 
6.49 
6.13 

0.36 
44.84 
29.29 
15.55 

100.00 

ที่มา  : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2558 
 

 ประโยชนของขอมูลที่ไดจากการคํานวณรายไดประชาชาติดานรายได เม่ือหาอัตราสวนของ
รายไดประเภทตาง ๆ ตอ GDP ผลลัพธที่ไดจะแสดงใหเห็นวาประชาชนของประเทศสวนใหญมีรายได
ในรูปแบบใด และสะทอนให เห็นวาประชาชนในประเทศนั้นสวนใหญมีอาชีพอะไร ทั้ งนี้นัก
เศรษฐศาสตรไดแบงแหลงที่มาของรายไดตามอาชีพไวดังนี้ ผลตอบแทนของแรงงานคือ คาจาง 
เงินเดือน ผลตอบแทนของผูประกอบการ คือ กําไร ผลตอบแทนของเงินทุน คือ อัตราดอกเบี้ย 
ผลตอบแทนของที่ดิน (อาคาร) คือ คาเชา การทราบขอมูล รูปแบบผลตอบแทนของคนสวนใหญของ
ประเทศ เทากับทราบวาประชาชนสวนใหญเปนผูประกอบการ หรือเปนผูใชแรงงาน/ลูกจาง หรือเปน
ผูท่ีมีรายไดจากดอกเบี้ยหรือเปนผูที่มีที่ดินหรืออาคารใหคนอื่นเชา ขอมูลเหลาน้ีจะมีประโยชนตอผู
กําหนดนโยบายเพ่ือชวยเหลือคนแตละกลุมไดอยางเหมาะสม และทันตอสถานการณเศรษฐกิจ 
หนวยงานภาครัฐสามารถกําหนดทิศทางการใชจายเพ่ือการกระตุนเศรษฐกิจวาควรจะใหน้ําหนักไปท่ี

คนกลุมใดกอน เพ่ือใหเม็ดเงินไดชวยพยุงเศรษฐกิจไดเต็มที่หรือสามารถจัดลําดับความสําคัญของคน
กลุมตาง ๆ ได เชน ถาสัดสวนของคาจางตอ GDP มีคาสูง แสดงวาคนสวนใหญของประเทศเปนผูมี
รายไดจากการเปนลูกจาง ถาสัดสวนของกําไรตอ GDP สูง แสดงวาคนสวนใหญมีอาชีพเปน
ผูประกอบการ ถาสัดสวนของกําไรตอ GDP สูง โดยกําไรสวนใหญมาจากธุรกิจที่ไมไดเปนนิติบุคคล 
แสดงวาลักษณะของหนวยธุรกิจของประเทศนั้นสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก ๆ ที่บุคคลเดียวเปน

เจาของหรือหางหุนสวน นอกจากนี้ยังเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่จะพิจารณา
วาควรลงทุนดานใด จึงจะเหมาะสมกับระดับรายไดของคนในประเทศนั้น ๆ (สมรักษ  รักษาทรัพย. 
2560) 
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 จากขอมูลในตารางท่ี 2.7 สัดสวนของคาตอบแทนแรงงานลูกจางตอรายไดประชาชาติ (NI) 
สูงถึงรอยละ 48.66 แสดงวา ประชาชนสวนใหญของประเทศไทยมีอาชีพเปนลูกจาง การกําหนด
นโยบายเพ่ือชวยเหลือแรงงาน หรือจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกลูกจางจึงถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญ

ในลําดับตน ๆ 
 2.5.3 วิธีคํานวณรายไดประชาชาติดานรายจาย  

     วิธีคํานวณแบบนี้ เปนการคํานวณหามูลคาการใชจายซื้อสินคาและบริการของเอกชน
และรัฐบาล   เพ่ือการบริโภคและเพ่ือเปนการลงทุน ในกรณีที่ประเทศใชระบบเศรษฐกิจแบบผสม
และเปดประเทศ เขียนเปนสมการไดดังนี้ 
   GDP  หรือ   GNP หรอื  Y = C + I + G+ (X - M) 
          GDP คือ ผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน 
          GNP คือ ผลิตภัณฑประชาชาติเบ้ืองตน 
    Y คือ รายไดประชาชาติหรือผลผลิตประชาชาติ 
 สวนประกอบของรายไดประชาชาติดานรายจาย  สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี 
      C  (ยอมาจาก Consumption)  หมายถึง  การใชจายเพื่อการบริโภคของเอกชนซึ่ง
แบงเปน รายจายในการบริโภคสินคาและบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

     1) รายจายบริโภคสินคา  
 1.1)  สินคาคงทน  (Durable Goods) หมายถึง สินคาที่มีอายุการใชงานนานเกิน 1 ป 

ไดแก ยานพาหนะ เครื่องเรือน เคร่ือง ใชไฟฟาขนาดใหญ  คอมพิวเตอร วิทยุ และโทรทัศน 
ตัวอยางเชนในป 2550 ประเทศไทยมีสัดสวนรายจายบริโภคสินคารอยละ 11.3 ของการใชจายรวม 
ลดลงตอเน่ืองรอยละ 4.4  

 1.2)  สินคาก่ึงคงทน (Semi – Durable Goods) หมายถึง สินคาที่มีอายุการใชงาน
ประกอบดวยไมเกิน 1 ป ไดแก เสื้อผา รองเทา ภาชนะและสิ่งทอที่ใชในครัวเรือนในป 2550 ประเทศ
ไทยมีการใชจายบรโิภคสินคาก่ึงคงทนสัดสวนรอยละ 14.5 ของการใชจายรวม ขยายตัวเพียงรอยละ 1.7  

เทียบเทากับรอยละ 2.6 ในป 2549 
 1.3)  สินคาไมคงทน (Non- Durable Goods) หมายถึง สินคาที่ใชแลวสิ้นเปลือง

หมดไป  ไดแก อาหารและเคร่ืองดื่ม ยารักษาโรค ของใชในครัวเรือนและไฟฟาประปา ในป 2550 มี
การใชจายในรายการข้ึนของประเทศไทยสัดสวนสูงรอยละ 48.9 ของการใชจายรวมขยายตัวรอยละ 
3.5 ชะลอลงจากรอยละ 5.6 ในป 2549 คาใชจายในบริการ (Services) มีสัดสวน 25.3 ของการใช

จายรวมประกอบดวย บริการการศึกษา สาธารณสุข โรงแรมภัตตาคาร การบันเทิงและนันทนาการ 
คาใชจายนักทองเท่ียวสุทธิ และบริการอ่ืน ๆ ขยายตัวเล็กนอย รอยละ 0.8 เทียบกับรอยละ 0.6 ในป 
2549 
  2)  คาใชจายในดานการบริการ (Services) บริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติ
เพื่อใหผูอ่ืนไดรับความสุข  ความสะดวก หรือความสบายอันเปน  การกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไป

ดวยความปรารถนาดี  ชวยเหลือเกื้อกูล  เอ้ืออาทร  มีน้ําใจไมตรี ใหความเปนธรรมและเสมอภาค  การ
ใหบริการจะมีทั้งผูใหและผูรับ  ถาเปนการบริการที่ดี  ผูรับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดี
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ตอการบริการดังกลาว ตัวอยางบริการ เชน งานบริการในธุรกิจทองเท่ียว ตัวอยางคาใชจายในการใช
บรกิาร เชน คาตั๋วโดยสารเครื่องบิน เปนตน 
 สําหรับในป 2558 การใชจายครัวเรือนโดยรวมมีอัตราความเจริญเติบโต รอยละ 1.9 

(เฉพาะ 9 เดือน ของป 2558) สูงกวาอัตราความเจริญเติบโตในรอบ 9 เดือนของป 2557 ซึ่งมีคา
เทากับ รอยละ 0.1 

 I (ยอมาจาก Investment) หมายถึงรายจายเพ่ือการลงทุนของเอกชน (Private Investment) และ

การลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ (Gross Domestic Private Investment) ซึ่งไดแก 
2.1) การกอสรางอาคารและโรงเรือนใหม (New Construction) เชน การสราง

โรงงานใหม หรอืสํานักงานใหม 
 2.2)  การซื้อสินคาประเภททุนท่ีผลิตข้ึนมาใหม เชน การซื้อเคร่ืองมือเครื่องใชถาวร

ของหนวยธุรกิจ (Durable Business Equipment) 
 2.3)  การเปลี่ยนแปลงของสินคาคงเหลือ (Change in Inventories) ซึ่งเปนสวน

แตกตางระหวางสินคาคงเหลือตนปกับสินคาคงเหลือปลายป ซึ่งอาจเปนบวกหรือลบก็ได ถาเปนบวก 
แสดงวาสินคาคงคลังเพิ่มขึ้นจากปกอน ดังนั้น ตองนําสวนเพ่ิมมารวมใน GDP ของปนี้ เพราะเปนสวน
ที่ถูกผลิตข้ึนในปนี้ ถาเปนลบ แสดงวาสินคาคงคลัง ลดลงจากปกอน จากการที่การบริโภคในปนี้

มากกวาสินคาที่ผลิตในปนี้ ดังนั้น ตองเอาสวนตางนี้ไปหักออกจากการลงทุนของภาคเอกชน เพราะ
สินคาจากปกอนที่นํามาบริโภคในปนี้ถูกนับรวมในการลงทุนของปท่ีแลวไปแลว (เปนสวนหนึ่งของ 
GDP ในปท่ีแลว) 

สินคาคงคลัง คือ สินคาสําเร็จรูป และสินคาที่อยูในขั้นการผลิตและวัตถุดิบ ซึ่งผูผลิตเก็บไว
เพื่อความตอเนื่องของการผลิตและการขาย 

การสะสมทุนเบื้องตน (Gross Capital Formation) ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ การสะสม
ทุนถาวรเบื้องตน (Gross Fixed Capital Formation) หรือ การลงทุนรวม (Investment) และ สวน
เปลี่ยนสินคาคงเหลือ (Change in Inventories) สําหรับประเทศไทยมีรายการ การสะสมทุนเบ้ืองตน 
ดังจะนํามาเปนตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

 1) มูลคาการสะสมทุนเบื้องตน ณ. ราคาประจําป 2550 มีคาเทากับ 2,257,927 
ลานบาท ประกอบดวยการสะสมทูนถาวรเบื้องตน 2,247,174 ลานบาท และสวนเปลี่ยนสินคา
คงเหลือ 10,753 ลานบาท เม่ือพิจารณามูลคาที่แทจรงิ ณ ราคาคงท่ีป 2531 พบวามีมูลคาการสะสม
ทุนเบ้ืองตน 954,318 ลานบาท ประกอบดวยการสะสมทุนถาวรเบื้องตนหรือการลงทุนรวม 949,283 
ลานบาท และสวนเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือ  5,035 ลานบาท  

 2) โครงสรางการสะสมทุนเบื้องตน โดยแบงการลงทุนเปน 2 ประเภท คือ การ
ลงทุนรวม มีสัดสวนรอยละ 99.5 ของการสะสมทุนเบื้องตน โดยแบงการลงทุนเปน 2 ประเภท คือ 
การลงทุนภาคเอกชน มีสัดสวนรอยละ 74.0 และการลงทุนภาครัฐ รอยละ 25.5 และสวนเปลี่ยน
สินคาคงเหลือ มสีัดสวนรอยละ 0.5 ของการสะสมทุนเบื้องตน  

 3) เมื่อพิจารณาอัตราขยายตัวของการสะสมทุนถาวรเบ้ืองตน หรือ การลงทุนรวมใน
ป 2550 พบวา การลงทุนรวมมีอัตราขยายตัวรอยละ 1.3 ชะลอ จากป 2549 ท่ีขยายตัวรอยละ 3.9 
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เปนผลมาจากการลงทุนของภาคเอกชนท่ีชะลอตัวลงจากรอยละ 4.1 ในปกอน เปนรอยละ 0.6 ในปน้ี 
สวนการลงทุนภาครัฐในปนี้ขยายตัวรอยละ 3.4 ปรับตัวดีข้ึนเพียงเล็กนอยจากรอยละ 3.3 ในปท่ีแลว 

 ความเจริญเติบโตของการลงทุนในรอบ 9 เดือนของป 2558 เทากับรอยละ 3.7 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป 2557 ที่มีคาติดลบ (-4.4) ทั้งนี้การลงทุนของภาคเอกชนติดลบทั้ง 
2 ชวงเวลามีคารอยละ -3.9 และรอยละ 2.2 ตามลําดับ ขณะท่ีการลงทุนภาครัฐติดลบรอยละ -6.1 
ในป 2557 แตเพ่ิมเปนรอยละ 25 ในป 2558 
  G (ยอมาจาก Government Expenditure) หมายถึง รายจายของรัฐบาลท้ังในการ
บรโิภคและการลงทนุ    

จะเห็นไดวาการใชจายของรัฐบาล จะไมจําแนกวาเปนการใชจายเพื่อการบริโภคหรือเพื่อ
การลงทุนและไมนับรวมการใชจายที่เปนการสงเคราะห หรือเงินโอน เงินใหเปลาที่ไมมีผลผลิตตอบ
แทนรายจายเพ่ือการอุปโภคทั้งหมดของรัฐบาลป 2550 ในราคาประจําปมีมูลคา 1,037,571 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2549 รอยละ 11.9 โดยแบงเปนคาตอบแทนแรงงานขาราชการ 747,062 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 11 และ รายจายคาซื้อสินคา และ บริการสุทธิ 290,509 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 14.1 เนื่องจากมีการปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการสวนในป 2558 (รอบ 9 เดือน) การใชจาย
ภาครัฐมีอัตราความเจริญเติบโตรอยละ 2.6  
 (X-M) หมายถึง มูลคาสินคาและบริการที่จําหนายในตางประเทศ หักดวยมูลคาสินคาและ
บริการท่ีนําเขาเปนผลตางระหวางสินคาสงออกและนําเขาหรือเรียกวามูลคาสงออกสุทธิ (Net 
Exports) 
 X  (ยอจาก  Export)  หมาย ถึงมูลคาสินคาออก 
 M  (ยอจาก  Import)  หมาย ถึงมูลคาสินคาเขา 
 ตัวอยาง การคาํนวณรายไดประชาชาติดานรายจาย แสดงตารางที่ 2.8  
 
ตารางที่  2.8  รายไดประชาชาติดานรายจาย ป 2558 
 

รายการ มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

รายจายในการอุปโภคบริโภคของประชาชน (C) 7,024,885 51.38 

รายจายในการซื้อสินคาและบริการของรัฐบาล (G) 2,366,136 17.31 

รายจายในการลงทุนในประเทศของเอกชน (I) 3,373,323 24.67 

สวนเปลี่ยนสินคาคงเหลือ (I) -331,428 -2.42 

บวก :  มูลคาสินคาและบรกิารสงออก (X) 9,446,147 69.09 

หัก : มูลคาสนิคาและบริการนําเขา (M) 7,861,679 57.50 

ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ -344,533 -2.52 

ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP) 13,672,851 100.00 
 

ที่มา  :  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2558   



 58 

 ขอมูลรายไดประชาชาติดานรายจาย จะมีประโยชนในการใชอธิบายโครงสรางเศรษฐกิจดาน
รายจายของประเทศวามีรายจายหลักดานใด จากตารางท่ี 2.8 แสดงวาสัดสวนของรายจายในการ
อุปโภคบริโภคของประชาชนตอ GDP มีคาสูงสุดถึงรอยละ 51.38 ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว

รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรจะลดลง ทําใหการบริโภคลดลงจะฉุดใหเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงยิ่งข้ึน 
เพื่อไมใหเศรษฐกิจทรุดลงรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลตองกําหนดนโยบายที่จะสงเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ ดวยมาตรการทางการคลัง เชน ลดภาษีเงนิไดสวนบุคคล หรือใหเงินชวยเหลือโดยตรง 
และมาตรการทางการเงิน เชน การสนับสนุนใหธนาคารพาณิชยขยายสินเชื่อ เปนตน ถาสัดสวนของ
รายจายในการลงทุนในประเทศของเอกชนตอ GDP มีคามาก จะสะทอนวาในอนาคตประเทศจะมี
ความเจริญรุงเรือง อัตราการวางงานจะลดลง อัตราการจางงานสูงขึ้นประชาชนสวนใหญมีงานทํา 
ความเปนอยูของประชาชนจะดีขึ้น ถาสัดสวนของการสงออกสุทธิตอ GDP สูง แสดงวา ประเทศ
พ่ึงพาตางประเทศสูง ดังนั้นประเทศจะออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสูง กลาวคือ เมื่อ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจของประเทศที่พ่ึงพาตางประเทศสูงจะชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกดวย
ในทางตรงกันขาม เมื่อเศรษฐกิจโลกเจริญรุงเรือง เศรษฐกิจของประเทศที่พ่ึงพาตางประเทศสูงจะ
เจริญรุงเรืองตามเศรษฐกิจโลกดวย เม่ือรัฐบาลประมาณการแนวโนมภาวะเศรษฐกิจโลกก็จะสามารถ
วางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือปองกันความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยไดอยางทันเวลา 

 
2.6 ประโยชนและขอควรคํานึงในการใชประโยชนตัวเลขรายไดประชาชาติ 

ประโยชนของตัวเลขรายไดประชาชาติ 
 ตัวเลขรายไดประชาชาติที่คํานวณขึ้นมานั้นมีประโยชนท่ีสําคัญคือ ใชแสดงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจในรอบป ใชวัดและเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจ และใชเปนเปาหมายในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.6.1  ตัวเลขรายไดประชาชาติเปนเคร่ืองแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจในรอบป เนื่องจาก
สามารถคํานวณตัวเลขรายไดประชาชาติได 3 วิธี การคํานวณแตละวิธีตางก็ใหประโยชนในการแสดง

สถานภาพทางเศรษฐกิจแตกตางกันดังนี้ 
  1) รายไดประชาชาติทางดานผลิตภัณฑ การคํานวณรายไดประชาชาติทางดาน
ผลิตภัณฑทําใหรูโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศวา สามารถผลิตสินคาและบริการในแตละสาขา
เศรษฐกิจไดเปนสัดสวนเทาใดของมูลคาสินคาและบริการทั้งหมดท่ีประเทศผลิตขึ้นไดตัวเลข  GNP  
แสดงใหเห็นวา ในรอบ 1 ป ประเทศไดใชประโยชนจากทรัพยากรของประเทศไปใชในการผลิตสินคา

และบริการมีมูลคาเทาใด ตัวเลข NNP แสดงใหเห็นวาประเทศสามารถผลิตสินคาและบริการซึ่งจะ
สามารถนําไปใชในการบริโภค และการลงทุนของประเทศไดเปนมูลคาเทาใดในรอบปน้ัน 
  2) รายไดประชาชาติทางดานรายได การคํานวณรายไดประชาชาติทางดานนี้    
แสดงใหเห็นวารายไดของประชากรของประเทศไดมาในรูปใดบาง คิดเปนสัดสวนเทาใดของรายได
ทั้งหมดของประชากร รายไดของรัฐเปนเทาใด เปนตน การคํานวณรายไดสุทธิเฉลี่ยตอบุคคล แสดงให

เห็นวาโดยเฉลี่ยแลวประชากรไดรบัรายไดคนละเทาใด เปนตน 



 59 

  3) รายไดประชาชาติทางดานรายจาย การคํานวณรายไดประชาชาติทางดานนี้    
แสดงใหเห็นลักษณะการใชจายของประเทศวาเปนอยางไร รายจายในการบรโิภครายจายในการลงทุน  
รายจายของรัฐ รายจายในการซื้อสินคาเขา รายไดจากการขายสินคาออก รายไดสุทธิจากการลงทุน

ตางประเทศมีมูลคาเทาใด และเปนสัดสวนเทาใดของรายไดประชาชาติ เปนตน 
 2.6.2 ตัวเลขรายไดประชาชาติเปนดัชนีที่ใชวัดและเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจ ในประเด็นน้ี   
นอกจากตัวเลขรายไดประชาชาติ จะเปนดัชนีที่ใชวัดและใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจแลว ยังใช
เปนเปาหมายในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอีกดวย 
  1) การวัดฐานะทางเศรษฐกิจ ท่ีเรียกกันวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่ง
หมายถึง การวัดการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตรวมหรือรายไดประชาชาติของประเทศปปจจุบันกับปตอไป 
โดยความเจริญทางเศรษฐกิจนี้จะวัดในรปูของอัตราความเจริญเติบโต มีหนวยวัดเปนรอยละ สามารถ
ใชตัวเลขรายไดประชาชาติหรือตัวเลขรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของปนั้นเปนเคร่ืองวัด การใชตัวเลขรายได
รวมแสดงใหเห็นฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวม แตตัวเลขรายไดเฉลี่ยแสดงใหเห็นฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประชากรเฉลี่ยตอคนวาสูงหรือตํ่าอยางไรในปนั้น ตัวเลขรายไดสุทธิเฉลี่ยตอบุคคล 
แสดงถึงรายไดสุทธิโดยเฉลี่ยที่บุคคลสามารถนําไปจับจายใชสอยไดจริง ๆ และเปนตัวเลขที่แสดงฐานะ
ทางเศรษฐกิจของประชากรโดยเฉลี่ยไดดีกวาตวัเลข รายไดเฉลี่ยตอบุคคล 
  2) การเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจ ในการเปรียบเทียบทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปใดปหนึ่งกับปอื่น ควรใชตัวเลขรายไดที่แทจริงเฉลี่ยตอบุคคลเปนตัวเปรียบเทียบ เพื่อ
ขจัดปญหาการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาและทางดานจํานวนประชากรออกเสียกอน ถาตัวเลขรายได
ที่แทจรงิเฉลี่ยตอบุคคลมีคาสูงขึ้น ก็แสดงวาฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศสูงข้ึนกวาเดิม 
  นอกจากจะใชเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งใน
ระยะเวลาแตกตางกันแลว ตัวเลขรายไดเฉลี่ยตอบุคคลยังสามารถนํามาใชเปรียบเทียบฐานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ หรือตัวเลขผลิตภัณฑประชาชาติเฉลี่ยตอบุคคลก็สามารถนํามาใช
เปรยีบเทียบความสามารถในการผลิตสินคาและบริการของประเทศตาง ๆ ได แตท้ังนี้ตองมีการแปลง

หนวยของเงินใหอยูในสกุลเดียวกันเสียกอนแลวจึงนํามาเปรียบเทียบกัน 
  3) ตัวเลขรายไดประชาชาติเปนเปาหมายในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมักจะตองระบุไวเปนเปาหมายวา ตองการผลิตสินคาและบริการในสาขา
เศรษฐกิจตาง ๆ ใหเพิ่มข้ึนในอัตราเทาใด  การลงทุนเพ่ิมขึ้นในอัตราเทาใด ตองการใหระดับรายได
ประชาชาติ ผลิตภัณฑประชาชาติ รายไดเฉลี่ยตอบุคคลเพ่ิมข้ึนอัตรารอยละเทาใดภายในชวงของ

แผนพัฒนามูลคาสินคาออก และมูลคาสินคาเขาควรจะเพ่ิมขึ้นในอัตราเทาใด เปนตน เพื่อที่จะได
สามารถจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเศรษฐกิจ และวางแผนนโยบายเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ให
สอดคลองกัน ทําใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปอยางราบรื่น บรรลุเปาหมายตาง ๆ ที่
กําหนดได และเพ่ือหาทางแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นที่มีผลทําใหการเพิ่มขึ้นของรายได
ที่เกิดขึ้นแตกตางไปจากเปาหมายที่กําหนดไว  
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Real  GNP  ปที่  n       = 

2.7 ขอควรคํานึงในการนําเอาตัวเลขรายไดประชาชาติมาใชประโยชน 
 รายไดประชาชาติแมจะมปีระโยชนหลายประการดังกลาวแลวแตในการนํารายไดประชาชาติ
มาใชประโยชนมีขอควรระวังที่จะตองคํานึงถึงหลายประการ เชนเดียวกันไดแก 

 2.7.1 การเปรียบเทียบรายไดประชาชาติของปตาง ๆ เพ่ือชี้ใหเห็นความแตกตางของภาวะ
เศรษฐกิจ จะตองนํารายไดประชาชาติที่แทจริง (Real GNP) เปนตัวเปรียบเทียบ เพื่อขจัดการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละปออกเสียกอน โดยเลือกเอาราคาสินคาและ
บริการของปใดปหนึ่งที่เห็นวาเปนปที่ปกติที่สุด เพ่ือใชเปนฐาน (Base Year) สําหรับใชเปรียบเทียบ 
จากนั้นก็คํานวณหาคาดัชนีราคา (Price Index) โดยใชสูตรคือดัชนีของปใดหาไดจากราคาของปนั้น 
หารดวยราคาของปฐาน 
 เลขดัชนีราคาชวยใหทราบวา ราคาสินคาที่จําเปนตอการครองชีพแตละปนั้นราคาสูงขึ้นหรือ
ต่ําลง เม่ือเทียบกับดัชนีราคาของปฐาน จากนั้นคํานวณคาผลิตภัณฑประชาชาติเบ้ืองตน ราคาท่ี
แทจริงของปนั้น โดยใชสูตร ดังนี้ 
     Nominal  GNP  ปท่ี  n 
                      Price Index 

  
ตัวอยาง กําหนดใหรายไดประชาชาติคิดเปนตัวเงินมีคาเทากับ 5,000 ลานบาท ราคาสินคา

เฉลี่ยเทากับ 50 บาท รายไดประชาชาติท่ีแทจริง คํานวณไดจาก 
 รายไดประชาชาติท่ีแทจริง  =    5,000 
     50 
       =     100 
สมมติวาในปตอมา รายไดประชาชาติสูงขึ้นเปน 12,000 ลานบาท โดยราคาสินคาเฉลี่ยก็

เพิ่มขึ้นดวยกลายเปน 100 บาท รายไดประชาชาติที่แทจริงของปตอมามีคาเทากับ 
 รายไดประชาชาติท่ีแทจริง        12,000 

     100 
         =    120 
 จากตัวอยางการเพ่ิมข้ึนของรายไดประชาชาติที่แทจริง คํานวณไดจาก 
  120 – 100        20        
                         100            100 

 
 2.7.2 รายการทางเศรษฐกิจบางรายการซึ่งทําใหเกิดรายไดขึ้น แตไมไดนําออกสูตลาด จึง
ไมไดนํามาคิดรวมในรายไดประชาชาติ ทําใหรายไดประชาชาติที่คํานวณไดอาจต่ํากวาความเปนจริง 
ตัวอยาง ในกรณีนี้มักเกิดข้ึนในประเทศดอยหรือกําลังพัฒนาที่บทบาทสตรีในตลาดอาจมีนอยทําให
กิจกรรมหลายอยางท่ีเปนผลผลิตทางเศรษฐกิจของสตรี ไมไดนํามาคํานวณมูลคาในตลาด 

= 

= =  0.2  หรือ 20% 
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 2.7.3 ในการวัดมูลคารายไดประชาชาติสวนใหญแลวจะใหความสําคัญ คารายไดประชาชาติ
ในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพและไมแสดงถึงการกระจายรายไดระหวางกลุมบุคคลตาง ๆ ในสังคม 
ดังนั้นในการวัดสวัสดิการทางดานสังคม ควรพิจารณาจากรายไดเฉลี่ยตอบุคคลมากกวารายได

ประชาชาติ ซึ่งรายไดเฉลี่ยตอบุคคลยังใชในการเปรียบเทียบอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศดวย โดยรายไดเฉลี่ยตอบุคคลคํานวณไดจากรายไดประชาชาติ หารดวยจํานวน
ประชากร 
 2.7.4 ประเทศที่มีความพยายามเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจมักไมไดคํานึงถึงปญหาสภาพแวดลอม 
(Environmental Problems) ดังนั้น แมวารายไดประชาชาติของประเทศนั้นจะเพ่ิมขึ้นแตการผลิตก็
อาจทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางมาก 
 ดังนั้นในการจะนํารายไดประชาชาติมาใชประโยชนในดานตาง ๆ ไมวาจะใช วัดและ
เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในปใดปหนึ่งกับป อ่ืน หรือเปรียบเทียบฐานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งกับตางประเทศ ตองนํารายไดประชาชาติมาปรับใหเหมาะสม
เสียกอน จึงจะสามารถใชประโยชนไดถูกตอง 
 
2.8 สรุป 
 ในการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม จะเริ่มพิจารณาจากมูลคาของรายได
ประชาชาติ  ซึ่งคือรายไดท่ีบุคคลตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจไดรับในฐานะที่เปนเจาของปจจัยการผลิต
ในรูปคาแรง คาเชา ดอกเบี้ย และกําไร หรือ หมายถึง มูลคาสินคาและบริการที่ผลิตไดในรอบ 1 ป 
เครื่องแสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจในรอบปใชเปนดัชนีวัดและเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปใดกับปอื่น หรือเปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งกับประเทศ
อ่ืน และ รายไดประชาชาติจึงอาจแบงเปน 6 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน ผลิตภัณฑ
ประชาชาติเบื้องตน ผลิตภัณฑประชาชาติสุทธิ รายไดประชาชาติ รายไดสวนบุคคลและรายไดสวน
บุคคลสุทธิ 

 การคํานวณรายไดประชาชาติ สามารถคํานวณได 3 วิธี ไดแก การคํานวณรายไดประชาชาติ
ในดานผลผลิต ดานรายได และดานรายจาย ซึ่งทําใหทราบถึงโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศดวย 
ประโยชนของรายไดประชาชาติมีหลายประการ แตในการนํารายไดประชาชาติไปใชประโยชนตอง
คํานึงถึงขอจํากัดและขอควรระวังดวย 
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แบบฝกหัดทายบทท่ี 2 
 

ตอนที่  1  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

1.  ขอใดกลาวถึงรายไดประชาชาติไมถูกตอง 
 ก.  ใชเปนเครื่องชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ข.  ใชเปนเครื่องชี้วัดอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ค.  ใชเปนเคร่ืองชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากร 
 ง.  ใชเปนเคร่ืองมือของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
2.  รายไดประชาชาติในขอใดใชเปรยีบเทียบความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 ก.  GDP     ข.  GNP   

ค.  NI      ง.  Per capita Income 
3.  รายไดประชาชาติในขอ  2  คํานวณจาก 
 ก.  GDP + รายรับสุทธิจากตางประเทศ ข.  GDP ÷ จํานวนประชากร 
 ค.  GNP – คาเสื่อมราคา   ง.  เงินรายรับสทุธิจากตางประเทศ 
4.  GDP  ตางจาก  GNP  อยางไร 
 ก.  เงินโอน    ข.  เงินภาษีทางออม 
 ค.  เงินคาเสื่อมราคา   ง.  เงินรายรับสุทธิจากตางประเทศ 
5.  รายไดประชาชาติในขอใดบงบอกถึงความสามารถในการผลิตท่ีแทจริง 
 ก.  GDP     ข.  GNP   

ค. NNP     ง.  NI 
6.  รายไดประชาชาติในขอใดชี้ถึงอํานาจซื้อของประชาชน 
 ก.  GDP     ข.  NI   

ค.  PI     ง.  DPI 

7.  ขอใดมิใชวิธีคํานวณรายไดประชาชาติ   
 ก.  คาเชา + คาจาง + กําไร + อัตราดอกเบี้ย 
 ข.  มูลคาผลผลิตข้ันสุดทาย  14  สาขา 

ค.  MPC + MPS = 1 
ง.  C + I + G+ (X-M) 

8.  Y = C + I + G  หมายความวา  ประเทศน้ันใชระบบเศรษฐกิจแบบใด 
 ก.  ทุนนิยม    ข.  สังคมนิยม 
 ค.  ผสม     ง.  ผสมและปดประเทศ 
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จากตารางตอไปนี้   จงหามูลคาเพิ่มของตูเสื้อผา   และตอบคําถามขอ  9 – 10 

 

 

 

 

 

9.  ตูเสื้อผาราคาเทากับเทาใด 
 ก.  500  บาท         ข.  800  บาท  

ค.  1,200  บาท    ง.  2,500  บาท 
10.  มูลคาเพ่ิมคํานวณไดจาก 
 ก.  มูลคาสินคาขั้นสุดทาย   ข.  มูลคาที่ขายลบมูลคาขั้นกลาง 
 ค.  ผลบวกมูลคาที่ขาย   ง.  ผลบวกมูลคาขั้นกลาง 
 

ตอนที่ 2 ใหแสดงวิธีทํา 
1.  จงคํานวณหารายไดประชาชาติ จากขอมูลตอไปนี้ (ขอมูลป 2011) 

Economic Activities Millions of Baht 
Agriculture 1,310,995 
Agriculture, Hunting and Forestry 1,201,017 
Fishing 109,978 
Non-Agriculture 9989,488 
Mining and Quarrying 400,574 
Manufacturing 3,294,332 
Electricity, Gas and Water Supply 303,287 
Construction 306,622 
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles,  
     Motorcycles and Personal and Household Goods 1,628,794 
Hotels and Restaurants 349,523 
Transport, Storage and Communications 789,570 
Financial Intermediation 644,852 
Real Estate, Renting and Business Activities 741,399 
Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 680,654 
Education 458,310 
Health and Social Work 184,976 
Other Community, Social and Personal Service Activities 186,092 
Private Households with Employed Persons 
Net primary income from the rest of the world 
Consumption of fixed capital 
Taxes on production and imports less subsidies 

20,503 
-247,701 

1,738,526 
1,107,641 

ที่มา : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2555 

ขั้นการผลิต มูลคาที่ขาย มูลคาขั้นกลาง มูลคาเพ่ิม 

ไมยาง 

ไมแผนขัดเงา 

ตูเสื้อผา 

500 

800 

1,200 
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2.  จงคํานวณรายไดประชาชาติดานรายจายจากขอมูลตอไปนี้ (หนวยลานลานบาท) 
  คาใชจายบรโิภคของประชาชน 
 คาใชจายของรัฐบาล 

 การลงทุนของภาคเอกชน 
 การเปลี่ยนแปลงสินคาคงเหลือ 
 มูลคาการสงออกสุทธิ 
 คาเสื่อมราคาสะสม 
 ภาษีทางออม 
 รายรับสุทธิจากตางประเทศ 
 กําไรของธุรกิจที่ไมไดจัดสรร 
 คาประกันสังคม 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

712,895 
1,036,172 

51,281 
76,362 
-8,428 
37,513 
60,862 

-11,571 
88,953 
7,399 

10,085 
15,972 

 
3.จงคํานวณรายไดประชาชาติดานรายได จากรายการตอไปนี้ 
 คาจางเงินเดอืนและคาทดแทนอยางอ่ืน  241.4   ลานบาท 
 คาเชาที่เอกชนไดรับ      10.3 ลานบาท 
 ดอกเบี้ยสุทธิ       11.9 ลานบาท 
 รายไดของหนวยธุรกิจที่มิใชบริษัท จํากัด    39.6 ลานบาท 
 กําไรกอนหักภาษีรายไดของบริษัท 

- เงินปนผล      13.3 ลานบาท 
- กําไรที่ไมไดจัดสรร     12.1 ลานบาท 
- ภาษีเงินไดของธุรกิจ     15.0 ลานบาท 

คาเสื่อมราคาสะสม      34.3 ลานบาท 
ภาษีทางออมธุรกิจ      36.8 ลานบาท 

 
ตอนที่ 3  ใหนักศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการเรียนคร้ังตอไป 
 3.1 ใหนักศึกษาคนควาขอมูลรายไดประชาชาติของประเทศไทยจาก WWW.nesdb.go.th 

หรือเว็บไซดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการศึกษาปจจัยกําหนดรายไดประชาชาติ (การ
ใชจายอุปโภคบริโภคสินคาและบรกิารของภาคเอกชน) 
 3.2 นําขอมูลรายไดประชาชาติในขอ 3.1 มาหาสัดสวนของตัวแปรตอ GDP เพื่ออธิบาย
โครงสรางการใชจาย โครงสรางรายได และโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยแสดงดวยกราฟ 
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