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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor of Productivity)

ในภาคบริการของประเทศไทย โดยแบบจ าลองท่ีใชใ้นการวเิคราะห์แบบพารามิเตอร์ก าหนดฟังกช์นัการผลิตในรูปแบบ 
Cobb-Douglas ผลการศึกษาพบวา่ ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ระหวา่งปี พ.ศ. 2509-2559 เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.001 ส่วน
รายสาขาของภาคบริการ สาขาท่ีดีท่ีสุดไดแ้ก่ สาขาขนส่งและคมนาคม โดยอตัราการเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวม
(TFPG ) ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 เฉล่ียร้อยละ 0.008 และผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมของภาค
บริการในประเทศไทย พบวา่ ตวัแปรการเปิดประเทศ มีนยัส าคญัทางสถิติในการอธิบายผลิตภาพการผลิตรวมในภาค
บริการของประเทศไทย ท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 99 และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.177 ซ่ึงมีขอ้ดีในเร่ืองการลด
อุปสรรคในการท าธุรกิจ ไม่มีการควบคุมการน าเขา้หรือส่งออกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
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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บทน า 
ในช่วงปี พ.ศ. 2520 ซ่ึงถือวา่เป็นยคุรุ่งเรืองของประเทศไทยและประสบความส าเร็จในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ 

เน่ืองจากเขา้สู่ยคุอุตสาหกรรมอยา่งเตม็ตวั ท าใหก้ารขยายตวัของเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑท่ี์สูงมาโดยตลอดคิดเป็นการขยายตวั
ดา้นผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเฉล่ียร้อยละ 7-8 ต่อปี จนกระทัง่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
เอเชีย ส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตของประเทศไทยถดถอยและติดลบสูงสุดถึงร้อยละ 7.6 ต่อปี (ไพรฑูรย,์ 2541) จนถึงปัจจุบนั
รัฐบาลไทยมีความกงัวลเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต วา่ควรก าหนดให้ไปในทิศทางใด 
จะเห็นไดจ้ากความส าเร็จในอดีตส่วนหน่ึงเร่ิมมาถึงทางตนั และอีกส่วนหน่ึงเศรษฐกิจของประเทศถือวา่มีความผนัผวนต่อ
อตัราการขยายตวัท่ีสูงมาก เน่ืองจากท่ีผา่นมาเกิดวกิฤติเศรษฐกิจหลายคร้ัง ซ่ึงความทา้ทายในอนาคตนั้นเราจะเพ่ิมระดบัการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาวอยา่งไร (สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2557) โดยในอดีตท่ีผ่านมายทุธศาสตร์
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ มุง้เนน้แต่เฉพาะภาคของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเท่านั้น ซ่ึงละเลยในส่วนของภาค
บริการมาโดยตลอด จึงไม่เกิดการพฒันาเท่าท่ีควร จาก(ภาพท่ี 1) แสดงใหเ้ห็นวา่ในระยะเวลา 20 ปี ท่ีผา่นมา ประเทศไทยมี
ผลผลิตในส่วนของภาคบริการสูงท่ีสุด รองลงมา ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ในความเป็นจริงเศรษฐกิจภาค
บริการมีส่วนส าคญัอยา่งมากในขบัเคล่ือนและพฒันาเศรษฐกิจ จะเห็นไดจ้ากประเทศท่ีพฒันาแลว้ เศรษฐกิจภาคบริการจะ
เป็นอนัดบัแรกท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ โดยประเทศท่ีใชภ้าคบริการเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของระบบเศรษฐกิจ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์ ซ่ึงมีสดัส่วนของภาคบริการสูงถึงร้อยละ 70-80 ของ GDP (World Bank, 2016) 

 
ภาพที ่1  สดัส่วนของผลผลิตทั้ง 3 ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย (%ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ) 
 หมายเหตุ: แกน x คือ ปี และแกน y คือ ผลผลิต (ร้อยละ) 

ทีม่า: World Bank (2016) 
 

โดยท่ีผ่านมานั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยพ่ึงพาแต่แรงขบัเคล่ือนจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนั
แรงขบัเคล่ือนในภาคน้ีเร่ิมลดลง จะเห็นไดจ้ากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3 เท่านั้น ดงันั้น
ประการแรก ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งหาตวัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหม่นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือผลกัดนัให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตไดเ้ตม็ศกัยภาพ จากการศึกษาของธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2559 พบวา่ภาคบริการ
สามารถเป็นปัจจยัใหม่ในการขบัเคล่ือนใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยกา้วสู่เป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้งต่อไปได ้เน่ืองจาก
ประเทศไทยประสบกบัปัญหาท่ีเป็นประเทศรายไดป้านกลางกวา่ 20 ปีแลว้ (World Bank, 2016) และภาคบริการในส่วน
ของการท่องเท่ียว ขนส่งและคมนาคม ซ่ึงถือวา่ท ารายไดใ้หก้บัประเทศ สามารถช่วยพยงุเศรษฐกิจในประเทศได ้แมจ้ะ
เป็นเพียงร้อยละ 17 และ 5.5 ของ GDP เท่านั้น และหากมองในส่วนของอุปทาน ภาคบริการเร่ิมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
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ของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง (วนิสัยา, 2558) โดยในปี พ.ศ. 2559 ภาคบริการมีสดัส่วนร้อยละ 55.8 ของ GDP และการ
จา้งงานในภาคบริการมีถึงร้อยละ 44 ของการจา้งงานรวมของประเทศไทย และอีกประการหน่ึงท่ีนกัเศรษฐศาสตร์ให้
ความสนใจ คือ ปัจจัยท่ีมีศักยภาพท่ีท าให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างย ัง่ยืนคือ ผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) หากเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหน่ึงอยากเพ่ิมศกัยภาพท่ีย ัง่ยืนในอนาคตนั้น ตอ้งมีส่วนประกอบ
ของอตัราการเจริญเติบโตของผลผลิต ส่วนมากนั้นมาจากผลิตภาพมวลรวมโดยทั้งส้ิน (สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา
ประเทศไทย, 2556) อีกทั้ งผลิตภาพการผลิต ยงัเปรียบเสมือนภูมิคุม้กันทางเศรษฐกิจท่ีท าให้เศรษฐกิจหยดัยืนและ
ขบัเคล่ือนใหส้ามารถครองต าแหน่งผูน้ าทางเศรษฐกิจได ้ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ ส่วนแรกเพื่อวดัผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ในภาคบริการของประเทศ
ไทย ส่วนท่ีสองเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม (TFPG) ในรายสาขาของภาคบริการ 5 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาขนส่งคมนาคม สาขาคา้ส่งคา้ปลีก สาขาตวักลางทางการเงิน สาขาโรงแรมภตัตาคาร และสาขาการก่อสร้าง ส่วนท่ี
สามเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริการของประเทศไทย  
 

ขอบเขตการวจิยั 
การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้บทบาทของภาคบริการ ในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทยโดยวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ในภาคบริการของประเทศไทยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 
2509-2559 รวมทั้งส้ิน 50 ปี การเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจยัการผลิตรวม (TFPG) ในรายสาขาของภาคบริการ ตั้งแต่
ช่วงปี พ.ศ. 2538-2558 รวมทั้งส้ิน 20 ปี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งก่อนและหลงัของวกิฤตการณ์การเงินเอเชีย
ท่ีส่งผลกระทบคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีประเทศ
ไทยไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด รวมถึงการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจในระยะเวลาต่อมา ซ่ึงจะน ามาวิเคราะห์ผลในงานวจิยัคร้ัง
น้ีให้เกิดภาพชัดเจนยิ่งข้ึน โดยแหล่งขอ้มูลในส่วนของทุน จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ขอ้มูลดา้นแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา จากกองนโยบายและวางแผนวจิยัส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเปิดประเทศ 
แหล่งขอ้มูลมาจากธนาคารโลก 
 

วธีิการวจิยั 
 การวิเคราะห์แบบพารามิเตอร์โดยใชฟั้งก์ชนัการผลิตแบบ Cobb-Douglas ดว้ยวิธีการวิเคราะห์แบบก าลงัสอง
น้อยท่ีสุด แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก ศึกษาผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ในภาคบริการของ
ประเทศไทย ส่วนท่ีสอง ศึกษาการเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวม (TFPG) ในรายสาขาของภาคบริการ 5 สาขา และส่วน
ท่ีสาม ศึกษาปัจจยัท่ีก าหนดผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริการของประเทศไทย 

การเกบ็ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ใชใ้นการอธิบายถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจตลอด 50 ปีท่ีผ่านมา ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2509 - 2559 
ซ่ึงประกอบดว้ยภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยรวบรวมขอ้มูลจากส านกัวชิาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการคน้ควา้ขอ้มูลทางสถิติจากสถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
และธนาคารโลก  
 วเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา เป็นการอธิบายถึงสภาพทัว่ไปโดยรวมของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยเร่ิมตั้งแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
ระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยงานวจิยัน้ีจะมุ่งเนน้ศึกษาภาคบริการเป็นหลกั  
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โดยใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐมิติ
ในการประมาณสมการการผลิตเพื่อค านวณผลิตภาพการผลิตรวม การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวม และ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก าหนดผลิตภาพการผลิตรวม ดว้ยวธีิทางเศรษฐมิติโดยใชเ้ทคนิควเิคราะห์สมการถดถอยก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด (Ordinary least Square: OLS) ซ่ึงใชรู้ปแบบการวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติ (Econometric Approach) โดยการวเิคราะห์
วิธีดงักล่าวถูกน ามาใชใ้นงานวิจยักนัอยา่งแพร่หลาย อาทิเช่น จีรภทัร (2553), กฤษดา (2549),  ผาณิตา (2549) และLuc 
Everaert and Francisco Naddal De Simone (2003) แสดงดงัสมการท่ี (1) 
 

                                                                         
tttt LKAQ                                                                            (1) 

โดยท่ี  
Q      = ผลผลิตรวม 
K      = มูลค่าทุน (Capital Stock) 

 L       = มูลค่าแรงงาน 
 A      = ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยซ่ึีงก าหนดใหเ้ป็นค่าท่ีไม่สามารถวดัไดจ้ากการเก็บขอ้มูล 
 α     = ความยดืหยุน่ของการใชปั้จจยัทุนต่อผลผลิต 

β     = ความยดืหยุน่ของการใชปั้จจยัแรงงานต่อผลผลิต 
 t      = เวลา 
จดัรูปฟังกช์ัน่การผลิตแบบ Cobb-Douglas ใหอ้ยูใ่นรูปลอกการิทึม (Natural Log) ดงัสมการท่ี (2) 

                                                          
ttttt LKAQ   lnlnlnln                                                       (2) 

จากสมการท่ี (2) เป็นการประมาณค่าหาค่าสัมประสิทธ์ิหนา้ปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ ปัจจยัทุน (α) และปัจจยั
แรงงาน (β) ซ่ึงสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของสมการ OLS ไดด้งัสมการ (3) 
                                                                     tttt lkaQ                                                                      (3) 

เม่ือน าสมการท่ี (3) มาคาดประมาณดว้ยวธีิ OLS จะไดส้มการท่ี (4)  
                                                                        ttt lkaQ  ˆˆˆˆ                                                                            (4) 

ส าหรับการหาผลิตภาพการผลิต ซ่ึงค านวณไดจ้ากส่วนต่างระหวา่งผลผลิตจริง ( tQ ) และผลผลิตท่ีประมาณ
ค่าได ้( tQ̂ ) หรือส่วนท่ีเหลือของฟังกช์นัการผลิตท่ีไม่สามารถจ าแนกได ้( εt) จดัอยูใ่นรูปสมการท่ี (5) 
                                                                   )ˆˆˆ( tttt lkaQ                                                                      (5) 
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ผลการวจิยั 
 ในช่วงระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมาของเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยขอ้มูลจากงานวิจยัน้ีอยูใ่นช่วงระยะเวลาท่ี
รัฐบาลไดเ้ร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 และไดมี้การวางแผนตามล าดบัความเหมาะสม ตั้งแต่การ
วางแผนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ตลอดจนขยายการผลิตในภาคเกษตรกรรม การปรับปรุงโครงสร้างของ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ซ่ึงท่ีผ่านมาภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาจากแรงงานท่ีมีแนวโนม้ลดลง อีกทั้งอายุ
เฉล่ียของแรงงานในภาคสูงข้ึน จึงเกิดปัญหาทางดา้นสุขภาพและขอ้จ ากดัในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ต่อการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่วนภาคอุตสาหกรรมก็ประสบปัญหาจากการชะลอตัวของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากตอ้งใชเ้ทคโนโลยีระดบักลางหรือระดบัสูงในการขบัเคล่ือน อีกทั้งค่าแรงขั้นต ่าใน
ประเทศสูงกวา่ประเทศเพ่ือนบา้น ท าให้นกัลงทุนยา้ยฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบา้นโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 
เป็นตน้ ส่งผลใหภ้าคบริการซ่ึงเป็นภาคท่ีมีกิจกรรมสนบัสนุนเช่ือมโยงภาคเศรษฐกิจอ่ืนเขา้ดว้ยกนั เช่น กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การเงิน และการคา้ เป็นตน้ มีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั สะทอ้น
จากสัดส่วนภาคบริการต่อผลผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ. 2530 มีสัดส่วนคิดเป็น    
ร้อยละ 37 เป็น ร้อยละ55.8 ในปี พ.ศ. 2559  
 

ตารางที ่1  ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณค่าของภาคบริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509-2559 

Coefficient  ค่าสัมประสิทธ์ิ 

a  ค่าคงท่ี 1.310 
α ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัทุน 0.864*** 

(0.000) 
β  ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัแรงงาน 0.136** 

(0.032) 
Durbin-Watson stat  1.490 

ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่าวงเลบ็ คือ P-Value 

* หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
**หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
***หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงผลผลิตสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัทุน (α) และปัจจยัแรงงาน 
(β) จากนั้นน าค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณไปหาผลิตภาพการผลิตรวม (สมการท่ี 5) ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ากการค านวณ
ของผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) โดยใชฟั้งก์ชนัดงักล่าวน ามาหาค่าเฉล่ียระหวา่งช่วงปี พ.ศ. 2509-2559 ไดค้่าร้อยละ 
0.001 ส่วนในปี พ.ศ. 2559 พบวา่ค่าร้อยละสูงท่ีสุด คือ 0.238 ถือไดว้า่เป็นการขยายตวัไดดี้ เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการ
สนบัสนุนการท่องเท่ียว ซ่ึงภาคบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาธุรกิจโรงแรมและ
ภตัตาคาร และส่วนในปี พ.ศ.2540 มีค่าร้อยละต ่าท่ีสุดถึง -0.012 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเอเชีย ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการเงินของภาคบริการ รวมทั้งมีการชะลอตวัลงในการใชจ่้ายภายในประเทศ 
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ตารางที ่2  ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณค่าในรายสาขาของภาคบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558  
สาขา Coefficient  ค่าสัมประสิทธ์ิ 

สาขาขนส่งและ
คมนาคม 

a  
α 
 
β  

ค่าคงท่ี 4.398 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัทุน     -1.556*** 

(0.003) 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัแรงงาน      2.563*** 

(0.000) 
 Durbin-Watson stat  1.534 

สาขาคา้ส่งคา้ปลีก a  
α 
 
β 

ค่าคงท่ี 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัทุน 

 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัแรงงาน 

0.481 
     0.826*** 

(0.000) 
0.174 

(0.282) 
 Durbin-Watson stat  1.900 

สาขาตวักลางทาง 
การเงิน 

 

a  
α 
 
β 

ค่าคงท่ี 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัทุน 

 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัแรงงาน 

1.889 
   0.290** 

(0.033) 
    0.710*** 

(0.000) 
 Durbin-Watson stat  1.558 

สาขาโรงแรมและ
ภตัตาคาร 

 

a  
α 
 
β 

ค่าคงท่ี 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัทุน 

 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัแรงงาน 

-0.431 
0.014 
(0.928) 

    0.986*** 
(0.000) 

 Durbin-Watson stat  1.785 
สาขาการก่อสร้าง a  

α 
 
β 

ค่าคงท่ี 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัทุน 

 
ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัแรงงาน 

0.314 
      1.181*** 

(0.004) 
-0.181 
(0.660) 

 Durbin-Watson stat  1.418 
ทีม่า: จากการค านวณ 
หมายเหตุ : ค่าวงเลบ็ คือ P-Value 

* หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
**หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
***หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ สาขาขนส่งและคมนาคม สาขาคา้ส่งคา้ปลีก สาขาตวักลางทางการเงิน สาขาโรงแรมและ
ภตัตาคาร และสาขาการก่อสร้าง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 0.008, -0.475, -0.291, 0.002 และ-0.017 ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ราย
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สาขาของภาคบริการท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวมมีค่าเป็นบวกมีการเจริญเติบโตไดดี้และปัจจยัการ
ผลิตมีประสิทธิภาพในการผลกัดนัให้ผลิตภาพการผลิตสูงข้ึน ในส่วนอตัราการเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวมมีค่า
ติดลบ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการผลิตมีอตัราการขยายตัวน้อย แมว้่าค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้จากสมการประมาณจะมี
นยัส าคญัทางสถิติ แต่ค่าจากการประมาณนั้นก็ยงัมีค่าท่ีนอ้ย ดงันั้นควรท่ีจะส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัการผลิต 
เช่น ปัจจยัแรงงานในกลุ่มดงักล่าวเป็นแรงงานไร้ฝีมือ รวมถึงค่าแรงขั้นต ่าท่ีไดรั้บกบัคุณภาพงานไม่สอดคลอ้งกนั จึง
ควรท่ีจะเพ่ิมทกัษะในแรงงานกลุ่มดงักล่าวมากข้ึน ปัจจยัทุน ควรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาอ านวยความสะดวก 
หรือควรมีการตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน หากปัจจยัการ
ผลิตมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัแรงงานหรือปัจจยัทุน ปัจจยัการผลิตเหล่าน้ีจะสามารถผลกัดนัให้มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงข้ึนได ้เพ่ือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจ  
 

การวเิคราะห์ปัจจยัทีก่ าหนดผลติภาพปัจจยัการผลติรวม (TFP) ในภาคบริการของประเทศไทย 
                                        )ln()ln()ln( 3210 ttt OPNFDIRDTFP                                   (6) 

โดยท่ี 
TFP  = ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริการของประเทศไทย 

 RDt = มูลค่าของค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาในหน่วยบาท 
 FDIt = มูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเงินไหลเขา้สุทธิหน่วยในรูปดอลลาร์สหรัฐ  

OPNt = มูลค่าการเปิดประเทศ โดยวดัจาก อัตราส่วนระหว่างมูลค่าสินค้าน าเข้าและสินค้าออกกับ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Export-Import/GDP) 

   = ค่าคลาดเคล่ือน 
 

ตารางที ่3 ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีไดจ้ากการประมาณค่าของปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมของภาคบริการในประเทศ 

 ไทยตั้งแตปี่ พ.ศ. 2509-2559 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์(1) ค่าสมัประสิทธ์(2) 
Constant -1.167 -1.185 

 (0.000) (0.000) 
RD -0.005 0.008 

 (0.655) (0.631) 
FDI 0.041*** 0.012 

 (0.005) (0.293) 
OPN 0.102   0.177*** 

 (0.094)* (0.001) 
Durbin-Watson stat 0.590 1.843 

หมายเหตุ: ค่าวงเลบ็ คือ P-Value 
* หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
**หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
***หมายความวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
ค่าสมัประสิทธ์ิ(1) ผลก่อนการแกปั้ญหาทางเศรษฐมิติ 
ค่าสมัประสิทธ์ิ(2) ผลหลงัการแกปั้ญหาทางเศรษฐมิติ 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ตัวแปรการเปิดประเทศ มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.177 
หมายความวา่ ถา้หากก าหนดปัจจยัอ่ืนๆคงท่ี เม่ือการเปิดประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะท าให้ผลิตภาพการผลิตรวมของ
ภาคบริการในประเทศไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.177 แสดงให้เห็นวา่ การเปิดประเทศเป็นผลมาจากการท่ีระบบเศรษฐกิจมี
การเช่ือมโยงระหวา่งประเทศมากข้ึน เปรียบเสมือนการเปิดเสรีทางการคา้ ท าให้ลดอุปสรรคในการท าธุรกิจต่างๆ อาทิ 
ลดภาษีน าเขา้ ระบบโควตาสินคา้ ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยทุน ลดความคลาดแคลนของสินคา้บางชนิด  และมี
แรงงานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลไม่ไดมี้การควบคุมมากนกั โดยแต่ละประเทศถูกเช่ือมโยงเขา้กบัโลกาภิวตัน์ ในการ
ติดต่อคา้ขายเพ่ือขยายการส่งออกสินคา้และบริการให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน นอกจากการส่งออกแลว้ การน าเขา้ก็เป็นอีก
ตวัเลือกหน่ึงของการเปิดประเทศ ซ่ึงส่งผลให้ตลาดในประเทศรับแรงกดดนัท่ีจะปรับตวัและมีการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตเพ่ือความอยูร่อดต่อไปในอนาคต 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ภาคหลกั ไดแ้ก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ในระยะเวลาท่ีผ่านมา ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาจากการชะลอตวัของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ภาคบริการเขา้มามีบทบาทมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากผลิตภณัฑม์วลรวมและการจา้งงาน 
โดยประมาณคร่ึงของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเกิดจากภาคบริการ อีกทั้ งสัดส่วนการจ้างงานในภาคบริการมี
จ านวนมากกวา่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และยงัสร้างผลผลิตมากท่ีสุด โดยท่ีผา่นมาพบวา่ ภาคการบริการของ
ประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการศึกษาผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) พบวา่ ภาคบริการของประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2509 – 2559 มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 0.001 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคบริการในประเทศไทยมีบทบาทนอ้ย ดงันั้นภาครัฐ
ควรส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม โดยส่งเสริมดา้นปัจจยัการผลิต (จากตารางท่ี 1) ค่าสัมประสิทธ์ิของปัจจยั
แรงงานยงัมีค่าน้อย จึงควรมีการเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงาน การอบรมฝึกฝน การเรียนรู้ให้เกิดความช านาญ เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน ส่วนผลจากการศึกษาการเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตรวมในรายสาขาของภาค
บริการ 5 สาขา รายสาขาท่ีดีท่ีสุดไดแ้ก่ สาขาขนส่งและคมนาคม สาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาขาคา้การก่อสร้าง สาขา
ตวักลางทางการเงิน และสาขาคา้ส่งคา้ปลีก โดยอตัราการเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวม (TFPG) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 
0.008, 0.002, -0.017, -0.291 และ-0.475 ต่อปีตามล าดบั พบวา่ สาขาขนส่งและคมนาคม สาขาโรงแรมและภตัตาคาร มี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของภาคบริการมากท่ีสุด ดงันั้นจึงควรท่ีจะสนบัสนุนรายสาขาดงักล่าวใหม้ากข้ึน โดยการสร้าง
เครือข่ายการร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพกบัหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมผลิตภาพการผลิตใน
ระยะยาว และส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมของภาคบริการในประเทศไทย พบวา่ตวัแปรการเปิดประเทศมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริการของประเทศไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัภาคบริการในรายสาขาขนส่งและคมนาคม และสาขาโรงแรมและภตัตาคาร 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้ งภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ชะลอตวัลง ในขณะท่ีภาคบริการเป็นตวัหลกัในการผลกัดนัเศรษฐกิจ อีกทั้งยงัมีการพฒันา
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง และผลจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อผลิตภาพการผลิตรวมในภาคบริการของประเทศไทย 
พบวา่ การเปิดประเทศ มีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ และยงัสอดคลอ้งกบัภาคบริการต่อการเปิดเสรีเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงการสนบัสนุนรายสาขายอ่ยต่าง ๆของภาคบริการ จะส่งผลให้อนาคตสามารถขยายตวัทางเศรษฐกิจไดเ้พ่ิมมาก
ข้ึน สามารถเป็นแหล่งท่ีมาส าคญัของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 
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 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษพ์นัธ์ และผูช่้วยศาตราจารยอ์รุณี ปัญญสวสัด์ิสุทธ์ิ เป็นอยา่งสูง
ยิ่ง ท่ีคอยดูแลให้ค  าปรึกษาช้ีแนะการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี และขอขอบพระคุณหน่วยงานเอกสารบทความต่าง ๆ ให้
ผูว้จิยัไดค้น้ควา้และน ามาอา้งอิง อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ณัฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 

เอกสารอ้างองิ  
กฤษดา บ ารุงวงศ.์ ผลิตภาพการผลิตในระดบัหน่วยภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พ.ศ. 2544-2545. [วทิยานิพนธ์ 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์] กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2549. 
จีรภทัร อองกลุนะ. อตัราการเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวมขององคก์รขนส่งมวลชนภาครัฐ. [วทิยานิพนธ์ 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การจดัการ] กรุงเทพฯ:  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ;  
2553. 

ผาณิตา ดุษฎีวนิช. การวเิคราะห์การเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศไทย. [วทิยานิพนธ์เศรษฐศาสตร 
มหาบณัฑิต] กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย;์ 2549. 

ไพฑูรย ์ไกรพรศกัด์ิ. บทบาทของการขยายตวัดา้นผลิตภาพปัจจยัการผลิตโดยรวมในเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ:  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2541. 

วนิสัยา สุริยาธานินทร์. ภาคบริการ แรงขบัเคล่ือนใหม่ของระบบเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: ธนาคารแห่งประเทศไทย;  
2558. 

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. ชุดโครงการวจิยันโยบายสาธารณะเพ่ือยกระดบัไทยใหพ้น้กบัดกัรายไดป้าน 
กลาง. กรุงเทพฯ: สถาบนั; 2556. 

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. การยกระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย : มุมมองและ 
ขอ้เสนอแนะเชิงสถาบนั. กรุงเทพฯ: สถาบนั; 2557. 

ส านกัวชิาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ. ประวติัของเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: ส านกั; 2555. 
Luc Everaert and Francisco Naddal De Simone. Capital Operating Time and Total Factor Productivity Growth in  

France IMF Working Paper June; 2003. 
World bank. 2016 Service are Everywhere (Online) http://www.moneyandbanking.co.th/new/news/detail/9663?   
       category=25; 2016. 
 

980


