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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor of Productivity)
ในภาคบริ การของประเทศไทย โดยแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบพารามิเตอร์กาหนดฟังก์ชนั การผลิตในรู ปแบบ
Cobb-Douglas ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ระหว่างปี พ.ศ. 2509-2559 เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 0.001 ส่วน
รายสาขาของภาคบริ การ สาขาที่ดีที่สุดได้แก่ สาขาขนส่ งและคมนาคม โดยอัตราการเจริ ญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวม
(TFPG ) ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 เฉลี่ยร้อยละ 0.008 และผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมของภาค
บริ การในประเทศไทย พบว่า ตัวแปรการเปิ ดประเทศ มีนยั สาคัญทางสถิติในการอธิ บายผลิตภาพการผลิตรวมในภาค
บริ การของประเทศไทย ที่ ระดับความเชื่ อมันร้อยละ 99 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 0.177 ซึ่ งมีขอ้ ดี ในเรื่ องการลด
อุปสรรคในการทาธุรกิจ ไม่มีการควบคุมการนาเข้าหรื อส่งออกที่เป็ นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ
ABSTRACT
The objective of research is to analyze the determinants of total factor productivity in Thailand service sector
by Cobb-Douglas production function The results show that the total factor productivity (TFP) has an average of 0.001
percent between 1966 and 2016. Transport and Communications is the best-performing sub sector, averaging 0.008
percent over the period of 1995 to 2015. Moreover, trade openness is positively related to the total factor production in
Thailand to service sector at 99 percent confidence level, with a coefficient equal to 0.177 implying advantages TFP
from reducing barriers of doing international business, particularly the regulation of imports and exports.
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บทนา
ในช่วงปี พ.ศ. 2520 ซึ่ งถือว่าเป็ นยุครุ่ งเรื องของประเทศไทยและประสบความสาเร็ จในด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จ
เนื่องจากเข้าสู่ยคุ อุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว ทาให้การขยายตัวของเศรษฐกิจอยูใ่ นเกณฑ์ที่สูงมาโดยตลอดคิดเป็ นการขยายตัว
ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเฉลี่ยร้อยละ 7-8 ต่อปี จนกระทัง่ ช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิ นใน
เอเชีย ส่งผลให้การเจริ ญเติบโตของประเทศไทยถดถอยและติดลบสูงสุดถึงร้อยละ 7.6 ต่อปี (ไพรฑูรย์, 2541) จนถึงปั จจุบนั
รัฐบาลไทยมีความกังวลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ว่าควรกาหนดให้ไปในทิศทางใด
จะเห็นได้จากความสาเร็ จในอดีตส่ วนหนึ่ งเริ่ มมาถึงทางตัน และอีกส่ วนหนึ่งเศรษฐกิจของประเทศถือว่ามีความผันผวนต่อ
อัตราการขยายตัวที่สูงมาก เนื่องจากที่ผา่ นมาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลายครั้ง ซึ่งความท้าทายในอนาคตนั้นเราจะเพิ่มระดับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไร (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557) โดยในอดีตที่ผ่านมายุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มุง้ เน้นแต่เฉพาะภาคของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเท่านั้น ซึ่ งละเลยในส่ วนของภาค
บริ การมาโดยตลอด จึงไม่เกิดการพัฒนาเท่าที่ควร จาก(ภาพที่ 1) แสดงให้เห็นว่าในระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทยมี
ผลผลิตในส่ วนของภาคบริ การสู งที่ สุด รองลงมา ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ในความเป็ นจริ งเศรษฐกิ จภาค
บริ การมีส่วนสาคัญอย่างมากในขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากประเทศที่พฒั นาแล้ว เศรษฐกิจภาคบริ การจะ
เป็ นอันดับแรกที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ โดยประเทศที่ใช้ภาคบริ การเป็ นตัวขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิ จ อาทิ
สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น และสิ งคโปร์ ซึ่งมีสดั ส่วนของภาคบริ การสูงถึงร้อยละ 70-80 ของ GDP (World Bank, 2016)
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ภาพที่ 1 สัดส่วนของผลผลิตทั้ง 3 ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย (%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
หมายเหตุ: แกน x คือ ปี และแกน y คือ ผลผลิต (ร้อยละ)
ทีม่ า: World Bank (2016)
โดยที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาแต่แรงขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ซึ่ งปั จจุบนั
แรงขับเคลื่อนในภาคนี้ เริ่ มลดลง จะเห็ นได้จากการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 เท่านั้น ดังนั้น
ประการแรก ประเทศไทยจาเป็ นต้องหาตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริ ญเติบโตได้เต็มศักยภาพ จากการศึกษาของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2559 พบว่าภาคบริ การ
สามารถเป็ นปั จจัยใหม่ในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวสู่เป็ นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไปได้ เนื่องจาก
ประเทศไทยประสบกับปั ญหาที่เป็ นประเทศรายได้ปานกลางกว่า 20 ปี แล้ว (World Bank, 2016) และภาคบริ การในส่วน
ของการท่องเที่ยว ขนส่ งและคมนาคม ซึ่ งถือว่าทารายได้ให้กบั ประเทศ สามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจในประเทศได้ แม้จะ
เป็ นเพียงร้อยละ 17 และ 5.5 ของ GDP เท่านั้น และหากมองในส่ วนของอุปทาน ภาคบริ การเริ่ มมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
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ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง (วินสั ยา, 2558) โดยในปี พ.ศ. 2559 ภาคบริ การมีสดั ส่วนร้อยละ 55.8 ของ GDP และการ
จ้างงานในภาคบริ การมีถึงร้อยละ 44 ของการจ้างงานรวมของประเทศไทย และอีกประการหนึ่ งที่นกั เศรษฐศาสตร์ให้
ความสนใจ คื อ ปั จ จัย ที่ มี ศัก ยภาพที่ ท าให้เ กิ ด การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ในระยะยาวอย่า งยัง่ ยืน คื อ ผลิ ต ภาพการผลิ ต
(Productivity) หากเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ งอยากเพิ่มศักยภาพที่ยงั่ ยืนในอนาคตนั้น ต้องมีส่วนประกอบ
ของอัตราการเจริ ญเติบโตของผลผลิต ส่ วนมากนั้นมาจากผลิตภาพมวลรวมโดยทั้งสิ้ น (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2556) อี กทั้งผลิ ตภาพการผลิต ยังเปรี ยบเสมื อนภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิ จที่ ทาให้เศรษฐกิ จหยัดยืนและ
ขับเคลื่อนให้สามารถครองตาแหน่งผูน้ าทางเศรษฐกิจได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ ส่ วนแรกเพื่อวัดผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ในภาคบริ การของประเทศ
ไทย ส่วนที่สองเพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม (TFPG) ในรายสาขาของภาคบริ การ 5 สาขา ได้แก่
สาขาขนส่งคมนาคม สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาโรงแรมภัตตาคาร และสาขาการก่อสร้าง ส่วนที่
สามเพื่อศึกษาปั จจัยที่กาหนดผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริ การของประเทศไทย
ขอบเขตการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ จะมุ่งเน้นบทบาทของภาคบริ การ ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ในภาคบริ การของประเทศไทยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.
2509-2559 รวมทั้งสิ้ น 50 ปี การเจริ ญเติบโตของผลิตภาพปั จจัยการผลิตรวม (TFPG) ในรายสาขาของภาคบริ การ ตั้งแต่
ช่วงปี พ.ศ. 2538-2558 รวมทั้งสิ้น 20 ปี ซึ่งเป็ นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังของวิกฤตการณ์การเงินเอเชีย
ที่ส่งผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงเป็ นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบมากที่สุด รวมถึงการฟื้ นฟูทางเศรษฐกิจในระยะเวลาต่อมา ซึ่ งจะนามาวิเคราะห์ผลในงานวิจยั ครั้ง
นี้ ให้เกิ ดภาพชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแหล่งข้อมูลในส่ วนของทุน จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ข้อมูลด้านแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา จากกองนโยบายและวางแผนวิจยั สานักงาน
คณะกรรมการวิ จัยแห่ งชาติ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การลงทุ นโดยตรงจากต่ างประเทศและการเปิ ดประเทศ
แหล่งข้อมูลมาจากธนาคารโลก
วิธีการวิจยั
การวิเคราะห์แบบพารามิเตอร์โดยใช้ฟังก์ชนั การผลิตแบบ Cobb-Douglas ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบกาลังสอง
น้อยที่ สุด แบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนแรก ศึ กษาผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ในภาคบริ การของ
ประเทศไทย ส่วนที่สอง ศึกษาการเจริ ญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวม (TFPG) ในรายสาขาของภาคบริ การ 5 สาขา และส่วน
ที่สาม ศึกษาปั จจัยที่กาหนดผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริ การของประเทศไทย
การเก็บข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้ในการอธิ บายถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2509 - 2559
ซึ่งประกอบด้วยภาคบริ การ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากสานักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2. ข้อมูลทุ ติยภูมิ เป็ นการค้นคว้าข้อมูลทางสถิ ติจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สานักงานสถิ ติ
แห่ งชาติ ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
และธนาคารโลก
วิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เป็ นการอธิบายถึงสภาพทัว่ ไปโดยรวมของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเริ่ มตั้งแต่
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยใน
ระยะเวลาที่ผา่ นมา โดยงานวิจยั นี้จะมุ่งเน้นศึกษาภาคบริ การเป็ นหลัก
2. การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติ
ในการประมาณสมการการผลิ ตเพื่อคานวณผลิ ตภาพการผลิ ต รวม การเจริ ญเติ บโตของผลิ ตภาพการผลิตรวม และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่กาหนดผลิตภาพการผลิตรวม ด้วยวิธีทางเศรษฐมิติโดยใช้เทคนิควิเคราะห์สมการถดถอยกาลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary least Square: OLS) ซึ่งใช้รูปแบบการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ (Econometric Approach) โดยการวิเคราะห์
วิธีดงั กล่าวถูกนามาใช้ในงานวิจยั กันอย่างแพร่ หลาย อาทิเช่น จีรภัทร (2553), กฤษดา (2549), ผาณิ ตา (2549) และLuc
Everaert and Francisco Naddal De Simone (2003) แสดงดังสมการที่ (1)
Qt  At K t Lt

(1)

โดยที่
Q = ผลผลิตรวม
K = มูลค่าทุน (Capital Stock)
L = มูลค่าแรงงาน
A = ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซ่ ึงกาหนดให้เป็ นค่าที่ไม่สามารถวัดได้จากการเก็บข้อมูล
α = ความยืดหยุน่ ของการใช้ปัจจัยทุนต่อผลผลิต
β = ความยืดหยุน่ ของการใช้ปัจจัยแรงงานต่อผลผลิต
t = เวลา
จัดรู ปฟังก์ชนั่ การผลิตแบบ Cobb-Douglas ให้อยูใ่ นรู ปลอกการิ ทึม (Natural Log) ดังสมการที่ (2)
ln Qt  ln At   ln Kt   ln Lt   t

(2)

จากสมการที่ (2) เป็ นการประมาณค่าหาค่าสัมประสิ ทธิ์ หน้าปั จจัยการผลิต ได้แก่ ปั จจัยทุน (α) และปั จจัย
แรงงาน (β) ซึ่งสามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของสมการ OLS ได้ดงั สมการ (3)
(3)
Qt  a  kt  lt   t
เมื่อนาสมการที่ (3) มาคาดประมาณด้วยวิธี OLS จะได้สมการที่ (4)
Qˆ t  aˆ  ˆk t  ˆl t
(4)
สาหรับการหาผลิตภาพการผลิต ซึ่ งคานวณได้จากส่ วนต่างระหว่างผลผลิตจริ ง ( Qt ) และผลผลิตที่ประมาณ
ค่าได้ ( Q̂t ) หรื อส่วนที่เหลือของฟังก์ชนั การผลิตที่ไม่สามารถจาแนกได้ ( εt) จัดอยูใ่ นรู ปสมการที่ (5)
 t  Qt  (aˆ  ˆk t  ˆlt )
(5)
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HMO6-5
ผลการวิจยั
ในช่วงระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมาของเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยข้อมูลจากงานวิจยั นี้ อยูใ่ นช่วงระยะเวลาที่
รัฐบาลได้เริ่ มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และได้มีการวางแผนตามลาดับความเหมาะสม ตั้งแต่การ
วางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนขยายการผลิตในภาคเกษตรกรรม การปรับปรุ งโครงสร้างของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออก ซึ่ งที่ผ่านมาภาคเกษตรกรรมประสบปั ญหาจากแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง อีกทั้งอายุ
เฉลี่ยของแรงงานในภาคสู งขึ้น จึ งเกิ ดปั ญหาทางด้านสุ ขภาพและข้อจากัดในการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ต่อการนามา
ประยุก ต์ใ ช้ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ส่ ว นภาคอุ ต สาหกรรมก็ ป ระสบปั ญ หาจากการชะลอตัว ของการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่ องจากต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลางหรื อระดับสู งในการขับเคลื่อน อีกทั้งค่าแรงขั้นต่าใน
ประเทศสู งกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้นกั ลงทุนย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม
เป็ นต้น ส่ งผลให้ภาคบริ การซึ่ งเป็ นภาคที่มีกิจกรรมสนับสนุนเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจอื่นเข้าด้วยกัน เช่น กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การเงิน และการค้า เป็ นต้น มีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั สะท้อน
จากสัดส่ วนภาคบริ การต่อผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2530 มีสัดส่ วนคิดเป็ น
ร้อยละ 37 เป็ น ร้อยละ55.8 ในปี พ.ศ. 2559
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าของภาคบริ การในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509-2559
Coefficient
a
α

ค่าคงที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยทุน

β

ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยแรงงาน

Durbin-Watson stat
ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ :
ค่าวงเล็บ คือ P-Value
* หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
**หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
***หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99

ค่ าสัมประสิทธิ์
1.310
0.864***
(0.000)
0.136**
(0.032)
1.490

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิตสูงที่สุด ได้แก่ ปั จจัยทุน (α) และปั จจัยแรงงาน
(β) จากนั้นนาค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จากการประมาณไปหาผลิตภาพการผลิตรวม (สมการที่ 5) ซึ่งค่าที่ได้จากการคานวณ
ของผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) โดยใช้ฟังก์ชนั ดังกล่าวนามาหาค่าเฉลี่ยระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2509-2559 ได้ค่าร้อยละ
0.001 ส่ วนในปี พ.ศ. 2559 พบว่าค่าร้อยละสู งที่สุด คือ 0.238 ถือได้วา่ เป็ นการขยายตัวได้ดี เนื่ องจากภาครัฐมีมาตรการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่ งภาคบริ การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาคมนาคมขนส่ ง สาขาธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร และส่ วนในปี พ.ศ.2540 มีค่าร้อยละต่าที่สุดถึง -0.012 ซึ่ งเป็ นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเอเชีย ส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินของภาคบริ การ รวมทั้งมีการชะลอตัวลงในการใช้จ่ายภายในประเทศ

976

HMO6-6
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าในรายสาขาของภาคบริ การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558
สาขา
Coefficient
ค่ าสัมประสิทธิ์
สาขาขนส่งและ
a
ค่าคงที่
4.398
คมนาคม
α
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยทุน
-1.556***
(0.003)
β
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยแรงงาน
2.563***
(0.000)
Durbin-Watson stat
1.534
สาขาค้าส่งค้าปลีก
a
ค่าคงที่
0.481
α
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยทุน
0.826***
(0.000)
β
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยแรงงาน
0.174
(0.282)
Durbin-Watson stat
1.900
สาขาตัวกลางทาง
a
ค่าคงที่
1.889
การเงิน
α
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยทุน
0.290**
(0.033)
β
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยแรงงาน
0.710***
(0.000)
Durbin-Watson stat
1.558
สาขาโรงแรมและ
a
ค่าคงที่
-0.431
ภัตตาคาร
α
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยทุน
0.014
(0.928)
β
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยแรงงาน
0.986***
(0.000)
Durbin-Watson stat
1.785
สาขาการก่อสร้าง
a
ค่าคงที่
0.314
α
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยทุน
1.181***
(0.004)
β
ค่าสัมประสิ ทธิ์ปัจจัยแรงงาน
-0.181
(0.660)
Durbin-Watson stat
1.418
ทีม่ า: จากการคานวณ
หมายเหตุ :
ค่าวงเล็บ คือ P-Value
* หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
**หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
***หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
จากตารางที่ 2 พบว่า สาขาขนส่งและคมนาคม สาขาค้าส่งค้าปลีก สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร และสาขาการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.008, -0.475, -0.291, 0.002 และ-0.017 ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ ราย
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HMO6-7
สาขาของภาคบริ การที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวมมีค่าเป็ นบวกมีการเจริ ญเติบโตได้ดีและปั จจัยการ
ผลิตมีประสิ ทธิ ภาพในการผลักดันให้ผลิตภาพการผลิตสู งขึ้น ในส่ วนอัตราการเจริ ญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวมมีค่า
ติ ดลบ แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยการผลิ ตมี อตั ราการขยายตัวน้อ ย แม้ว่าค่าสัมประสิ ท ธิ์ ที่ ได้จากสมการประมาณจะมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่ค่าจากการประมาณนั้นก็ยงั มีค่าที่นอ้ ย ดังนั้นควรที่จะส่งเสริ มการเพิ่มประสิ ทธิภาพให้กบั การผลิต
เช่น ปั จจัยแรงงานในกลุ่มดังกล่าวเป็ นแรงงานไร้ฝีมือ รวมถึงค่าแรงขั้นต่าที่ได้รับกับคุณภาพงานไม่สอดคล้องกัน จึง
ควรที่จะเพิ่มทักษะในแรงงานกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น ปั จจัยทุน ควรมีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอานวยความสะดวก
หรื อควรมีการตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพดีอยูเ่ สมอ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน หากปั จจัยการ
ผลิตมีประสิ ทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยแรงงานหรื อปั จจัยทุน ปั จจัยการผลิตเหล่านี้จะสามารถผลักดันให้มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงขึ้นได้ เพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ ปัจจัยทีก่ าหนดผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ในภาคบริการของประเทศไทย
TFP   0  1 ln( RDt )   2 ln( FDI t )   3 ln(OPN t )  

(6)

โดยที่
TFP
RDt
FDIt
OPNt


= ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริ การของประเทศไทย
= มูลค่าของค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาในหน่วยบาท
= มูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเงินไหลเข้าสุทธิหน่วยในรู ปดอลลาร์สหรัฐ
= มู ล ค่ า การเปิ ดประเทศ โดยวัด จาก อัต ราส่ ว นระหว่า งมู ล ค่ า สิ น ค้า น าเข้า และสิ น ค้า ออกกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Export-Import/GDP)
= ค่าคลาดเคลื่อน

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าของปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมของภาคบริ การในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509-2559
ตัวแปร
Constant
RD
FDI
OPN

ค่าสัมประสิ ทธ์(1)
-1.167
(0.000)
-0.005
(0.655)
0.041***
(0.005)
0.102
(0.094)*
0.590

Durbin-Watson stat
หมายเหตุ: ค่าวงเล็บ คือ P-Value
* หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90
**หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
***หมายความว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99
ค่าสัมประสิ ทธิ์(1) ผลก่อนการแก้ปัญหาทางเศรษฐมิติ
ค่าสัมประสิ ทธิ์(2) ผลหลังการแก้ปัญหาทางเศรษฐมิติ
ทีม่ า: จากการคานวณ
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ค่าสัมประสิ ทธ์(2)
-1.185
(0.000)
0.008
(0.631)
0.012
(0.293)
0.177***
(0.001)
1.843

HMO6-8
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัว แปรการเปิ ดประเทศ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เท่ า กับ 0.177
หมายความว่า ถ้าหากกาหนดปั จจัยอื่นๆคงที่ เมื่อการเปิ ดประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทาให้ผลิตภาพการผลิตรวมของ
ภาคบริ การในประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.177 แสดงให้เห็นว่า การเปิ ดประเทศเป็ นผลมาจากการที่ระบบเศรษฐกิจมี
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศมากขึ้น เปรี ยบเสมือนการเปิ ดเสรี ทางการค้า ทาให้ลดอุปสรรคในการทาธุรกิจต่างๆ อาทิ
ลดภาษีนาเข้า ระบบโควตาสิ นค้า ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทุน ลดความคลาดแคลนของสิ นค้าบางชนิ ด และมี
แรงงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทาให้รัฐบาลไม่ได้มีการควบคุมมากนัก โดยแต่ละประเทศถูกเชื่อมโยงเข้ากับโลกาภิวตั น์ ในการ
ติดต่อค้าขายเพื่อขยายการส่ งออกสิ นค้าและบริ การให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากการส่ งออกแล้ว การนาเข้าก็เป็ นอีก
ตัวเลือกหนึ่ งของการเปิ ดประเทศ ซึ่ ง ส่ งผลให้ตลาดในประเทศรับแรงกดดันที่จะปรับตัวและมีการแข่งขันเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตเพื่อความอยูร่ อดต่อไปในอนาคต
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 ภาคหลัก ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริ การ ในระยะเวลาที่ผ่านมา ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมประสบปั ญหาจากการชะลอตัวของการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ภาคบริ การเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมและการจ้างงาน
โดยประมาณครึ่ งของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเกิ ดจากภาคบริ การ อี กทั้งสัดส่ วนการจ้างงานในภาคบริ การมี
จานวนมากกว่าภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และยังสร้างผลผลิตมากที่สุด โดยที่ผา่ นมาพบว่า ภาคการบริ การของ
ประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ผลการศึกษาผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) พบว่า ภาคบริ การของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2509 – 2559 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.001 แสดงให้เห็นว่า ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคบริ การในประเทศไทยมีบทบาทน้อย ดังนั้นภาครัฐ
ควรส่ งเสริ มการเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม โดยส่ งเสริ มด้านปั จจัยการผลิต (จากตารางที่ 1) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของปั จจัย
แรงงานยังมี ค่าน้อย จึ งควรมี การเพิ่มทักษะฝี มื อแรงงาน การอบรมฝึ กฝน การเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดความชานาญ เพื่อให้มี
ประสิ ทธิภาพในการทางานสู งขึ้น ส่วนผลจากการศึกษาการเจริ ญเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวมในรายสาขาของภาค
บริ การ 5 สาขา รายสาขาที่ดีที่สุดได้แก่ สาขาขนส่งและคมนาคม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาค้าการก่อสร้าง สาขา
ตัวกลางทางการเงิน และสาขาค้าส่ งค้าปลีก โดยอัตราการเจริ ญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวม (TFPG) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
0.008, 0.002, -0.017, -0.291 และ-0.475 ต่อปี ตามลาดับ พบว่า สาขาขนส่ งและคมนาคม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของภาคบริ การมากที่สุด ดังนั้นจึงควรที่จะสนับสนุนรายสาขาดังกล่าวให้มากขึ้น โดยการสร้าง
เครื อข่ายการร่ วมมือที่มีประสิ ทธิ ภาพกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตใน
ระยะยาว และส่วนปั จจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมของภาคบริ การในประเทศไทย พบว่าตัวแปรการเปิ ดประเทศมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดี ยวกับผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริ การของประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับภาคบริ การในรายสาขาขนส่งและคมนาคม และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
จากที่ ก ล่ า วมาข้างต้นแสดงให้เห็ น ว่า โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยทั้ง ภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มชะลอตัวลง ในขณะที่ภาคบริ การเป็ นตัวหลักในการผลักดันเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ อง และผลจากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริ การของประเทศไทย
พบว่า การเปิ ดประเทศ มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังสอดคล้องกับภาคบริ การต่อการเปิ ดเสรี เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการสนับสนุนรายสาขาย่อยต่าง ๆของภาคบริ การ จะส่ งผลให้อนาคตสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถเป็ นแหล่งที่มาสาคัญของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
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