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บทท่ี 8
เศรษฐศาสตรม์หภาค

SSC 281 เศรษฐศาสตร ์(Economics)

ผศ.ดร.จารวุรรณ  ชนมธ์นวฒัน์
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☼ เศรษฐศาสตรม์หภาค  (Macroeconomics)

• ความหมายของวิชา

: คือการศึกษาเศรษฐกิจของทั้งระบบ ไดแ้ก่ รายได้
ประชาชาติ ระดับราคาสินค้าและบริการทั้งหมดโดยทัว่ไป

ความสัมพันธ์ระหว่างรายได ้การบริโภค การออม และการ

ลงทนุ ระดบัการว่างงานโดยทัว่ไป การใชจ้่ายของรัฐบาล การ

เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ

• ทฤษฎีท่ีส าคญัในการศึกษา

ทฤษฎีการก าหนดรายไดแ้ละการจา้งงาน
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1.  การเพ่ิมขึน้ของรายไดป้ระชาชาต ิ และผลิตภณัฑป์ระชาชาติ

2.  การเพ่ิมขึน้ของการว่าจา้งงาน

3.  การรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

3.1 การรกัษาเสถียรภาพภายในประเทศ (อตัราเงนิเฟ้อ,  

อตัราดอกเบ้ีย, อตัราการว่างงาน)

3.2 การรกัษาเสถียรภาพภายนอกประเทศ (ดลุการคา้, 

ดลุการช าระเงนิ)

4.  การเร่งรดัความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ

5.  ความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ

☼ เป้าหมายของเศรษฐกิจมหภาค



1. มีปัจจัยใดที่เป็นตวัก าหนดระดบัของรายได ้การผลิตและการว่าจา้ง 

ท างาน

2. ถ้าปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยน มีผลกระทบกระเทือนระบบเศรษฐกิจ

อย่างไร

3. เหตใุดระดบัราคาสินคา้โดยทัว่ๆไปจึงเปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบ

ตอ่ระบบเศรษฐกิจอย่างไร

4. จะรกัษาเศรษฐกิจใหอ้ยู่ในเสถียรภาพ (นโยบายการเงนิการคลงั)

5. ท าอย่างไรเพื่อใหป้ระเทศมีความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตรา

สงู
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☼ ขอบเขตของทฤษฎีมหเศรษฐศาสตร์



 เน้ือหาวิชาประกอบดว้ย

1. ค าจ ากดัความของรายไดป้ระชาชาต ิ/ ระบบบญัชปีระชาชาติ

2. การค านวณรายไดป้ระชาชาติ

3. รายไดป้ระชาชาตทิี่แทจ้ริง

4. ประโยชนข์องตวัเลขรายไดป้ระชาชาติ

5. ขอ้สงัเกตบางประการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑป์ระชาชาตปิระโยชน์

ของตวัเลขรายไดป้ระชาชาติ
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 ความหมาย

: ผลรวมของรายไดป้ระเภทตา่งๆ ที่บคุคลในระบบเศรษฐกิจ

ไดร้ับในฐานะเป็นเจา้ของปัจจัยการผลิต  ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ

ดงันัน้รายไดป้ระชาชาติจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการผลิต

สินคา้และบริการ

 ระบบบญัชีประชาชาติ  มี 3 ระบบ

1.  ระบบขององคก์ารสหประชาชาติ

2.  ระบบของประเทศสหรฐัอเมริกา

3.  ระบบของกลุม่ประเทศคอมมวินสิต์
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 การค านวณหารายไดป้ระชาชาติ  มี 3 วิธี

1.  การค านวณทางดา้นผลิตภณัฑห์รือผลผลิต (Product  Approach)
2.  การค านวณทางดา้นรายได ้(Income  Approach)
3.  การค านวณทางดา้นรายจ่าย (Expenditure  Approach)

 เป็นการค านวณหามลูคา่ของผลิตภณัฑป์ระชาชาติสทุธิในราคาทนุ

(Net National Product at factor cost, or National Income (NI))
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หน่วยธรุกิจ

(Firms)

เจา้ของปัจจยัการผลิต, ผ ูบ้รโิภค

(Households)

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบรกิาร (Expenditure Approach)

สินคา้และบรกิาร (Product Approach)

ท่ีดิน แรงงาน ทนุ ผ ูป้ระกอบการ

ค่าแรง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย ก าไร (Income Approach)
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 ประกอบดว้ยขัน้ตอนต่อไปน้ี

I. ค านวณหาผลิตภัณฑ์ของประเทศเบ้ืองตน้ในราคา

ตลาด (GDP at market price)
เป็นการค านวณรวมมูลค่าของสินค้าและบริการขั้น

สดุทา้ย  ซ่ึงหมายถึงสินคา้และบริการที่ผลิตขึ้นมาและมิไดถ้กู

น าไปใชใ้นการผลิตอื่นๆ นอกจากการบริโภค 
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หมายถึงมลูคา่รวมของสินคา้และบริการขัน้สดุทา้ยท่ีประเทศสามารถผลิต

ขึน้ไดใ้นระยะเวลาหนึง่คิดท่ีราคาตลาด

 หลกัส าคญัในการค านวณ GDP
1. สินคา้และบริการที่น ามาค านวณตอ้งเป็นสินคา้ที่มีราคา มีการแลกเปลี่ยนซ้ือ

ขายกนัในทอ้งตลาด โดยมเีงนิ (money) เป็นสื่อกลางนัน้ มลูคา่ = ราคา * ปริมาณ

2. สินคา้และบริการที่น ามาค านวณตอ้งเป็นสินคา้และบริการขัน้สดุทา้ย

3. สินคา้และบริการถกูผลิตขึน้ภายในอาณาเขตของประเทศนัน้ๆ โดยไม่ค านงึถึง

ความเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต

4. เป็นมลูค่าของสินคา้และบริการก่อนหักค่าเสื่อมราคา, ค่าสึกหรอของสินคา้

ประเภททนุตา่งๆที่ใชใ้นการผลิต 
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คือ การนบัซ า้ (Double counting) ดงันัน้จึงใชวิ้ธีการค านวณ
จากมลูคา่เพิ่ม (Value added)

 มลูคา่เพิ่ม  =  มลูคา่ท่ีขายไป - มลูคา่ท่ีซ้ือมา
 ประเทศไทยใชห้ลักการค านวณหาจากมลูค่าเพิ่มของสาขา

การผลิต 11 สาขา
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 ผลิตภณัฑป์ระชาชาติเบ้ืองตน้ ณ. ราคาตลาด (Gross  National  Product  at  market  
price : GNP  at  mkp)

คือมลูค่าของสินคา้และบริการที่ประชาชาติหนึ่งผลิตขึ้นไดใ้นรอบระยะเวลาหนึ่งโดยคิดที่

ราคาตลาด

GNP  at  market  =  GDP  at  market + รายไดส้ทุธิจากตา่งประเทศ (Net factor Income 
from abroad)

 ผลิตภณัฑป์ระชาชาติสทุธิ  ณ. ราคาตลาด (Net  National  Product  at  market  
price : NNP  at  mkp)

คือมลูค่าของสินคา้และบริการที่ประชาชาติหนึ่งผลิตขึ้นไดใ้นรอบระยะเวลาหนึ่งโดยคิดที่

ราคาตลาด  และหักค่าเสื่อมราคาสินคา้ทนุ

NNP  at  mkp = GNP  at  mkp - ค่าเสื่อมราคาสินคา้ทนุ (Depreciation or Replacement 
investment)
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 ผลิตภณัฑป์ระชาชาติสทุธิ ณ. ราคาทนุ (Net  National  Product  at  factor  cost : 
NNP  at  fc) หรอืรายไดป้ระชาชาติ (National Income: NI)

มลูค่าสินคา้และบริการขัน้สดุทา้ยที่ประชาชาติหนึ่งผลิตขึน้ไดใ้นรอบระยะเวลาหนึ่ง  โดย

คิดที่ราคาทนุ

ราคาทนุ = ราคาตลาด - ภาษทีางออ้ม - เงนิโอนธรุกิจ + เงนิอดุหนนุ

NNP at fc = NNP at  mkp - ภาษทีางออ้ม -เงนิโอนธรุกิจ + เงนิอดุหนนุ

NNP at fc = NI (National  Income)

Note: Ex. The price of a book is 200 Bt. 
Comprise Cost 170
Indirect taxes 20
Transfer 20
subsidy 10
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คือ ผลรวมของรายไดป้ระเภทต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจไดร้ับจากการเป็น

เจา้ของปัจจยัการผลิตในรอบระยะเวลาหนึง่ๆ ผลตอบแทนดงักล่าวไดแ้ก่  ค่าจา้ง  

ค่าเชา่  ดอกเบ้ีย  และก าไร

 เร่ืองขอ้มูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตไดร้ับจะอยู่ในรปู

รายการตอ่ไปนี้

□ คา่ตอบแทนแรงงาน (Compensation of Employees) ประกอบดว้ย 
1. Payments in cash เชน่ เงนิเดือนคา่จา้ง ค่าประกนัสงัคม คา่
รกัษาพยาบาล โบนสั

2. Payments in kind เชน่ สิ่งของ ที่อยู่อาศัย

□ รายไดข้องเกษตรกร  และผูป้ระกอบอาชพีอิสระ

□ รายไดข้องบคุคลในรปูคา่เชา่

□ ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest)



15

 เร่ืองขอ้มูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตไดร้ับจะอยู่ในรปู

รายการตอ่ไปนี ้(ตอ่)

□ ก าไรของบริษัท (Corporate Profits) ประกอบดว้ย ภาษีก าไร, ก าไรที่ยังไม่ได ้
จดัสรร(เงนิออมนติบิคุคล), ก าไรที่จดัสรรในผูถื้อหุน้ (dividend)

□ รายไดข้ององคก์รธรุกิจที่มใิชน่ติบิคุคล (Proprietors’ Income)
□ รายไดข้องรัฐบาล (Government Income)

หกั 1. รายการเงนิโอน (Transfer Payment) เชน่
ดอกเบี้ยหนีส้าธารณะ

ดอกเบี้ยหนีผ้ ูบ้ริโภค

2. เงนิที่ไดร้บัจากการช าระหนี ้หรือขายทรพัยส์ินที่มอียู่แลว้

3. เงนิที่ไดร้บัจากการกระท าที่ผดิกฎหมาย

*** จากรายการดังกล่าวขา้งตน้เมื่อน ามารวมกันและหักสามรายการ  

สดุทา้ยจะไดร้ายไดป้ระชาชาติ
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 เป็นการน ารายจา่ยท่ีเกิดขึน้ในรอบระยะเวลาหนึง่รวมเขา้ดว้ยกนั

 รายการที่น ามารวมดา้นรายจา่ยประกอบดว้ย

รายจ่ายในการบริโภคของบุคคล (Personal Consumption Expenditures)
รายจา่ยเพื่อการลงทนุภายในประเทศ (Gross Private Investment)
รายจา่ยในการซ้ือสินคา้และบริการของรฐับาล (Government Expenditure)
รายไดจ้ากการสง่ออกสทุธิ (Net Export)
*** เมื่อน ารายการขา้งตน้มารวมเขา้ดว้ยกนัจะได ้ GDP at  mkp และสามารถ

น าไปค านวณหารายไดป้ระชาชาตไิด้
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รายไดส้ว่นบคุคล

(Personal  Income : 
PI)

 คือ รายไดท่ี้ตกทอดถึงมือบคุคลไม่ว่าจะเกดิจากการเขา้ไปมีสว่นรว่มในการผลิตหรอื

จากเงินโอนประเภทต่างๆ

 PI  =  NI - รายไดท่ี้บคุคลไม่ไดร้บั + รายไดท่ี้บคุคลไดร้บัท่ีไม่อย ูใ่น NI

รายไดส้ทุธิสว่น

บคุคล (Disposable  
Income : DI  or  Yd)

 เป็นรายไดท่ี้บคุคลสามารถน าไปจบัจ่ายใชส้อยไดจ้รงิ

 รายไดส้ทุธิสว่นบคุคล = PI – ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา (Personal Income Tax)

รายไดท่ี้บคุคลไม่ไดร้บั รายไดท่ี้บคุคลไดร้บัท่ีไม่อย ูใ่น NI

ภาษีประกนัสงัคม เงนิโอนของบคุคล

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล เงนิโอนธรุกิจ

ก าไรที่มิไดจ้ดัสรร เงนิโอนจากรฐับาล

เงนิโอนจากตา่งประเทศ



18

 GDP at Market Price

 GNPat Market Price = GDP at Market Price + รายไดส้ทุธิจากตา่งประเทศ 

 NNP at Market Price = GNP at Market Price – หักคา่เสื่อมราคา 

 NNP at factor cost (NI) =  NNP  at Market Price  – ภาษทีางออ้ม-เงนิโอนธรุกิจ + เงนิอดุหนนุ

 PI = NI- (รายการที่บคุคลไมไ่ดร้บัแตร่ายการเหลา่นีถ้กูรวมอยู่ในการค านวณ NI ตัง้แตต่น้)   
+ (รายการที่บคุคลไดร้บั แตร่ายการเหลา่นีไ้มไ่ดถ้กูรวมอยู่ในการค านวณ NI ตัง้แตต่น้)
= NI – (ภาษีประกนัสังคม+ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคล + ก าไรที่ไม่ไดจ้ัดสรร + อ่ืนๆ เช่นรายไดจ้าก
ทรพัยส์ินจากการประกอบการของรฐับาล) +(รายไดบ้คุคลที่ไมก่อ่ใหเ้กิดผลผลิต เชน่ รายการเงนิ
โอนต่างๆ เช่น เงนิโอนบคุคล(เงินบริจาค), เงนิโอนจากรัฐบาล(เงนิสงเคราะห,์บ านาญ), เงนิโอน

ธรุกิจเงนิโอนจากตา่งประเทศ)

 DI = PI – ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา
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 เนื่องจากรายไดป้ระชาชาติที่ค านวณไดข้า้งตน้เป็นการค านวณโดยคิดที่มลูค่าที่

เป็นตวัเงนิโดยอาศัยราคาตลาดของสินคา้และบริการของปีนัน้เป็นหลัก (Current  
price  or  Nominal  price)

 หากเราตอ้งการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มผลผลิตที่แทจ้ริงในปีปัจจบุันเทียบกบั

ปีก่อน  เราไม่สามารถท าไดเ้พราะตัวเลขที่ไดม้ีผลของราคาสินคา้รวมอยู่ดว้ย  

จ าเป็นตอ้งขจัดผลดังกล่าวออกก่อน  การกระท าดังกล่าว คือ  การคิดมูลค่าที่

แทจ้ริงหรือคิดที่ราคาปีฐาน

 ดังนัน้ รายไดป้ระชาชาติที่แทจ้ริง จึงหมายถึง รายไดท้ี่ค านวณขึ้นโดยขจัดการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นราคาออกแลว้ โดยคิดในราคาปีฐาน (Base year) หรือเรียก
อีกอย่างหนึง่ว่า รายไดป้ระชาชาตคิ านวณในราคาคงท่ี (At Constant Prices)

Real  GDPt =  Current  GDPt x 100 
GDP  deflatort

GDP deflatort = Pricet x 100
Price

ปีฐาน
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 Growth rate t = {(GDPt – GDPt-1)/ (GDPt-1)}*100
 Growth rate 2015 = {(GDP2015 – GDP2014)/ (GDP2014)}*100

 เป็นตวัเลขท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าประชาชนในประเทศมีรายไดเ้ฉลี่ยคนละเทา่ใด

รายไดเ้ฉลี่ยตอ่บคุคล = รายไดป้ระชาชาติ

จ านวนประชากร



1. Product Approach : 
==> รูโ้ครงสรา้งทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. Expenditure Approach :
==> ลกัษณะการใชจ้า่ยของประเทศเป็นอยา่งไร

3. Income Approach :
==> รายไดข้องประชากรของประเทศอยูใ่นรปูใดบา้ง
4. Per capital Income
==> รายไดเ้ฉลี่ยตอ่ประชากร สะทอ้นใหเ้ห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
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1. ตัวเลขผลิตภัณฑป์ระชาชาติมิไดร้วมมลูค่าของสินคา้และบริการทกุๆชนิดที่ประเทศ

หนึง่สามารถผลิตได้

2. ตัวเลขผลิตภัณฑป์ระชาชาติเป็นตัวเลขที่วัดปริมาณของสินคา้และบริการที่ผลิตได ้

(รายไดร้วมของประเทศ หรือรายไดเ้ฉลี่ย)  แต่ไม่ไดว้ัดถึงประสิทธิภาพในการผลิตของ

ประเทศ

3. ตวัเลขผลิตภณัฑป์ระชาชาติเป็นตวัเลขที่วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศแต ่มิได ้

วดัสวัสดกิารทางเศรษฐกิจที่แทจ้ริงของประเทศ อาทิเชน่ ปริมาณของสินคา้และบริการที่

แต่ละครอบครัวไดร้ับ คณุภาพของสินคา้และบริการ  ความอยู่ดีกินดีของประชากร  

ชัว่โมงการท างาน เวลาพกัผอ่น อายเุฉลี่ยของประชากร อาจกล่าวไดว้่ารายไดป้ระชาชาติ

ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นการกระจายรายไดร้ะหว่างบคุคล

4. ตัวเลขผลิตภัณฑป์ระชาชาติ มิไดค้ านึงถึงค่าเสียหายที่การผลิตก่อให้เกิดขึ้นแก่สังคม 

เชน่ผลกระทบในทางลบดา้นสิ่งแวดลอ้ม
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