
 

                                                                                  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

58 สวนที่ 4 : ที่มาการจัดทําผลติภัณฑมวลรวมจังหวดั 

ที่มาการจัดทําผลิตภณัฑมวลรวมจงัหวัด 
 

   กา ร จั ด ทํ า สถิ ติ ผ ลิ ต ภัณฑ ม วล ร วมจั ง ห วั ด      

(Gross Provincial  Product : GPP)  แบบ  Bottom  Up    

เปนขอมูลสถิติที่จัดทําข้ึนเพื่อเปนเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ

ของจังหวัดเชนเดียวกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  

(Gross Domestic Products : GDP)  ซึ่งดําเนินการโดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.)  ที่มีการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  

แบบ  Top Down หรือโดยวิธีการทางออม  เปนการ

กระจายผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  เปนราย

จังหวัด  ตามสัดสวนเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจตางๆ  โดยมี

การรายงานเผยแพรตอเนื่องเปนประจําทุกป         
 

  ตามที่ สศช.ดําเนินการอยูนั้น  พบวามีขอจํากัดใน

ดาน  การจัดทําและการเผยแพรขอมูล  ทําใหไมสามารถนํา

ขอมูลไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่  จึงมีการปรับนโยบาย

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.)  รวมกับกรมบัญชีกลาง  ใหทุกจังหวัดมี

การจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดแบบ Bottom Up  หรือ

วิธีจัดเก็บและประมวลผลทางตรง  โดยจัดเก็บขอมูลจริงใน

พื้นที่ของแตละจังหวัด  ซึ่งจะไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํา  และ

มีรายละเอียดที่สามารถนําไปใชประโยชน  ในการวางแผน

และพัฒนาจังหวัดได  โดยทดลองจัดทําต้ังแตป พ.ศ. 2548 

เปนตนมา  และกําหนดใหทุกจังหวัดสามารถประกาศตัวเลข 

GPP  ไดในป พ.ศ.2551   
 

  ตัวเลข GPP เปนการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมการ

ผลิตทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ของแตละจังหวัด  และ

นํามาคํานวณหามูลคาเพิ่มตามวิธีการที่สอดคลองกับระบบ

บัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากล  โดยใชพื้นฐาน

แนวความคิดเชนเดียวกับการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวม     

ในประเทศ (GDP)  จึงนับเปนเครื่องช้ีที่แสดงทั้งขนาดของ

รายไดการผลิตของจังหวัด  และสามารถใชอธิบายทิศทาง 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ในชวง

เวลาตางๆ  รวมทั้งสามารถแสดงโครงสรางการผลิต 

 
 

 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ใชเปน

ขอมูลในการติดตามภาวะเศรษฐกิจ  และการนําไปใชเปน

เคร่ืองมือในการวางแผนพัฒนาจังหวัดดวย   
 

  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม 2550  

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่ อง เสนอ

คณะรัฐมนตรี  คณะที่ 1  ใหปรับปรุงกระบวนการจัดทําสถิติ

ผลิตภัณฑจังหวัด (GPP)  โดยมอบหมายใหสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

(สศช.)  และกรมบัญชีกลาง  เปนหนวยงานหลักในการ

จัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  โดย  สศช.  เปนกํากับ

คุณภาพของการจัดทําขอมูล  และสํานักงานคลังจังหวัด    

มีหนาที่ประสานการจัดทําและประมวลผลใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ  พรอมทั้งใหหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวง

ส่ังการใหหนวยงานสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

และหนวยงานที่ เ ก่ียวของอื่นๆ ใหความรวมมือ  และ     

รวมปฏิบัติภารกิจในการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  

เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง แมนยํา  มีมาตรฐานและ

คุณภาพ  โดยถือเปนภารกิจที่สามารถนํามาใชประกอบการ

พิจารณาผลการปฏิบัติราชการประจําปได ทั้งในระดับบุคคล

และระดับหนวยงาน 

   
การจัดทําสถติิผลติภัณฑมวลรวมจังหวดัระยอง 
 

  การจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง  

ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ.2547 เปนตนมา 

เปนการจัดเก็บขอมูลยอนหลังตั้งแตป 2546  โดยไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ สํานักบัญชีประชาชาติ  และกรมบัญชีกลาง 

ใหความรูทางวิชาการ รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห

ขอมูลเปนประจําอยางตอเนื่องโดยตลอด   
 

  การจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดมีทั้งหมด 

16 สาขา  ซึ่งเก่ียวของกับหนวยงานภาครัฐ  องคกรปกครอง

ส วนท อ งถิ่ น  รั ฐ วิ ส าหกิ จ  และภาค เอกชน  ร วมถึ ง         

สถานประกอบการในจังหวัด  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง     



 

                                                                                  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

59 สวนที่ 4 : ที่มาการจัดทําผลติภัณฑมวลรวมจังหวดั 

เปนหนวยงานกลาง  ประสานการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดระยอง  โดยไดเสนอผูวาราชการจังหวัด  แตงตั้ง

บุคลากรจากหนายงานภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่ อ

รับผิดชอบการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  เปน 2 

ระดับ  คือ 
 

   1) คณะทํางานจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ระยอง  ตามคําส่ังจังหวัดระยองที่ 179/2549 ลงวันที่ 8 

กุมภาพันธ 2549 ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนที่เปนแหลงขอมูลและเจาหนาที่

เพื่อรับผิดชอบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลเปน

รายสาขา  แลวสงขอมูลให สํานักงานคลังจังหวัดเพื่อ

วิเคราะหขอมูล  และจัดทํารายงานสถิติผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด 16 สาขา 
 

   2) คณะกรรมการผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง

ตามคํา ส่ัง จังหวัดระยองที่   865/2551  ลงวันที่  20 

พฤษภาคม  2551  มีหนาที่ในการกํากับดูแลใหคําปรึกษา

แนะนําแกคณะทํางานการจัดทํา GPP  16  สาขา  เพื่อให

ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง  มีความถูกตอง  

สมบูรณและนาเช่ือถือ  รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห     

ผลการจัดทํารายงานสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเบื้องตน  

เพื่อใหรายงานมีความถูกตองและสะทอนภาวะที่เปนจริงใน

พื้นที่จังหวัด  
 

  ปงบประมาณ  พ .ศ .2551  สํานักงาน  กพร .  

กําหนดใหการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  เปนตัวช้ีวัด

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของจังหวัด  ตัวช้ีวัดที่ 

1.2.1  ตัวช้ีวัด  ”ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด”  ซึ่งจังหวัดระยองมี

การดําเนินการตามขั้นตอนตัวช้ีวัด 5 ข้ันตอน  โดยมีผลการ

ประเมินระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทํา

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ 4.8 คะแนน (คะแนนเต็ม  5  

คะแนน) 

 

   ปงบประมาณ พ.ศ.2552 การจัดทําผลิตภัณฑมวล

รวมจังหวัดกําหนดเปนตัวช้ีวัดที่ 12 : ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

แผนพัฒนาองคการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการ

จัดการความรู  กิจกรรม IT 3 : จังหวัดตองมีระบบและ

สามารถคํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย ซึ่งกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการและวิธีการประเมินแบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้   
 

  ข้ันตอนที่  1    จัดประชุมทบทวนการจัดทํ า

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในปที่ผานมา  ระบุปญหาอุปสรรค  

พรอมทั้งวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2552  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ณ  หองประชุมศรีสมุทรโภคชัย  

ช้ัน  4  ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 

  ข้ันตอนที่ 2  จัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของในการจัดทํา 

GPP  ใหครอบคลุมกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด  และ

บันทึกขอมูล GPP 16  สาขา  (Excel  File)  โดยจัดประชุม

หัวหนาคณะทํางาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ณ หองประชุม

สํานักงานคลังจังหวัดระยอง  เพื่อทบทวนและรวบรวมผล

การจัดทําฐานขอมลู 
 

  ข้ันตอนที่ 3  จัดทํามูลคาเพิ่มในแบบคํานวณ  

GPP-3-2-1  ป พ.ศ.2546-2550  เปนรายสาขา  และแสดง

อัตราการเจริญเติบโตระหวางป (Growth Rate)  

โครงสรางการผลิต (Structure)  ในสาขา  สัดสวน IC/GO  

VA/GO  ราคาประจําปและราคาคงที่  การดําเนินงานตาม

ข้ันตอนที่ 2  และ 3  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดตรวจสอบและวิเคราะหผล

การจัดทําขอมูลดังกลาว  เมื่อวันที่  3-5  สิงหาคม  2552  

ณ  โรงแรมชลอินเตอร  จังหวัดชลบุรี 
  

 ข้ั นตอนที่  4   สํ านักงานคลั ง จั งหวัดระยอง  

รวบรวม  GPP  ทั้ง  16  สาขา  อนุกรมป พ.ศ.2546-2550  

พรอมทั้งตรวจสอบ วิเคราะหผลการจัดทําGPP รายกิจกรรม  

ภาพรวมของสาขาและจังหวัด  โดยแสดง  Growth  Rate,  

Structure,  Source  of  Growth ทั้งราคาประจําป  และ

ราคาคงที่  จัดทํา  Implicit  Price  Index  พรอมจัดทําบท

วิเคราะหเบื้องตน  พ.ศ.2550  โดยดําเนินการจัดประชุม

รวมกับคณะทํางานเพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล  

เมื่อวันที่  9  กันยายน  2552  ณ  หองประชุมสํานักงานคลัง

จังหวัดระยอง  ศาลากลางจังหวัดระยอง 



 

                                                                                  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

60 สวนที่ 4 : ที่มาการจัดทําผลติภัณฑมวลรวมจังหวดั 

  ข้ันตอนที่ 5  สํานักงานคลังจังหวัด  จัดประชุม

พิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนของ GPP อนุกรม ป พ.ศ.

2546-2550  รวมกับผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย-

ภาคสภาอุตสาหกรรม  หอการคา  สมาคมธนาคาร  สมาคม

โรงแรม  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ-ภาคคลังเขต  และผูประกอบการ  เพื่อรวม

ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล  ปรับปรุงการจัดทํามูลคาเพิ่ม

รายสาขาใหมีความถูกตอง  และสะทอนภาวะที่เปนจริงใน

พื้นที่  ในวันที่ 24 กันยายน  2552  ณ  หองประชุมภักดีศรี

สงคราม  ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง    
 

ประโยชนของขอมูลผลิตภณัฑมวลรวมจังหวดั 
 

  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเปนขอมูลที่จัดทําข้ึนเพื่อ

เปนเครื่องช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชนเดียวกับ

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (GDP)  ความสําคัญของขอมูล

สถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสรุปโดยสังเขป  ดังนี้ 
 

  1. ขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจะแสดงถึง

สถานการณของจังหวัดวามีศักยภาพทางการผลิต  ตําแหนง

ของจังหวัด  โครงสรางการผลิตท่ีสําคัญ  มาจากสาขาใด  

กิจกรรมใด  และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตเกิด

จากปจจัยใดที่มีผลกระทบบาง  เพื่อนําไปใชเปนขอมูล

พื้นฐานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดในแตละดาน

ตอไป 
 

  2. การวัดรายไดตอหัว(GPP per capital)      

การเปรียบเทียบรายไดประชากร  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย

ผลิตภัณฑ  มวลรวมจังหวัดตอหัว  ซึ่งเปนขอมูลช้ีใหเห็นถึง

ความสามารถในการผลิตโดยเฉลี่ยของประชากรในจังหวัด  

ขอมูลนี้ ใช เปรียบเทียบกันระหวางจังหวัดเพื่อดูระดับ    

ความแตกตางของความสามารถในการผลิต  เพื่อแสดงถึง

ศักยภาพการผลิตของประชากรตอคน  คาเฉลี่ยสูงแสดงถึง

ความสามารถหรือศักยภาพในการสรางรายไดที่ สูงกวา

จังหวัดที่มีคาเฉลี่ยต่ํา 
 

  อยางไรก็ตาม  ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอ

หัว มิใชตัวเลขรายไดตอหัวของประชากร  (Percapital 

Income) ที่ครัวเรือนในจังหวัดไดรับสุทธิ  เนื่องจากตัวเลข

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  เปนผลรวมของมูลคาเพิ่ม     

หรืออีกนัยหนึ่งคือผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่เกิดจาก

กิ จก ร รมก า รผลิ ตที่ ดํ า เ นิ น ก า ร อยู ใ นพื้ น ที่ จั ง ห วั ด           

หากพิจารณาวิเคราะหแยกรายละเอียดในองคประกอบของ

มูลคาเพิ่มจะพบวา  รายไดบางสวนของครัวเรือนในจังหวัด  

เชน  คาจางแรงงาน  หากคนที่ทํางานอยูในกิจการตางๆ   

ในจังหวัดสวนใหญเปนคนซึ่งมีภูมิ ลําเนาอยูในจังหวัด      

ไมไดมาจากจังหวัดอื่นๆ  หรือมาบางแตก็เปนสวนนอย   

 

  ดังนั้น  คาจางแรงงานก็จะเปนรายไดของครัวเรือน

ในจังหวัด  รายการคาเชาที่ดินก็เชนเดียวกัน  หากเจาของ

ที่ดินเปนคนในจังหวัด  คาเชาก็จะเปนรายไดของครัวเรือน

ในจั งหวัด   แตหากมูลค า เพิ่ ม ในส วนที่ เปนผลกํ า ไร          

ถาเจาของทุนหรือตัวผูประกอบการเปนนักลงทุนที่มาจาก

จังหวัดอื่น  หรือมาจากตางประเทศก็ตาม  ซึ่งจะมีการสง

รายไดจากผลตอบแทน  เชน  ผลกําไรที่อยูในรูปเงินปนผล  

รวมทั้งดอกเบี้ยเงินกู  สงกลับไปยังเจาของปจจัยการผลิต

เหลานี้ในตางจังหวัดหรือตางประเทศ  และในทางกลับกัน  

หากคนในจังหวัดไปทํางานหรือไปลงทุนในจังหวัดอื่น  ก็จะมี

ผลตอบแทนสงกลับคืนมา  ทําใหครัวเรือนในจังหวัดมีรายได

เพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่งดวย    

 

  ปจจุบันการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด     

ยังไมสามารถคํานวณรายไดของประชากรในแตละจังหวัดที่

ไดรับสุทธิจากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดไดโดยตรง  

ดังนั้น  จึงจําเปนตองใชตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

เทียบกับจํานวนประชากรของจังหวัดเปนตัวแทนรายไดเฉล่ีย

ตอหัว  เพื่อการเปรียบเทียบระดับความแตกตางระหวาง

จังหวัด 
 

  3.  ขอมูลสถิ ติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเปน

เคร่ืองมือท่ีใชในการเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจกับจังหวัด

อื่นๆ  หรือเปรียบเทียบกับระดับภาคหรือระดับประเทศ  โดย

เปรียบเทียบในตัวมูลคาการผลิตและโครงสรางการผลิต   

เพื่อวิเคราะหคูแขงขันที่จุดแข็งและจุดออนของการผลิต   

แตละดาน  วามีสาเหตุจากปจจัยพื้นฐานของแตละจังหวัด  

หรือประสิทธิภาพการผลิตที่แตกตางกัน  ซึ่งจะเปนเครื่องช้ี
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วาจังหวัดควรเรงพัฒนาการผลิตสาขาใดใหทัดเทียมกับ  

การผลิตในจังหวัดอื่น 
 

  4.  ขอมูลสถิ ติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเปน

เคร่ืองมือพ้ืนฐานที่ใชเปนเครื่องมือในการวางนโยบายและ

มาตรการทาง เศรษฐกิ จ เ พ่ื อแก ไขปญหา เศรษฐกิ จ     

เนื่องจากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจะแสดงมูลคาการ

ผลิตเพิ่มข้ึน/ลดลง  รัฐบาลหรือจังหวัดสามารถใชขอมูลจาก

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเปนเครื่องมือในการกําหนด

นโยบาย  และมาตรการแกไขปญหา  เชน  ในกรณีที่ภาวะ

ราคาผลไมตกต่ําสงผลใหมูลคาเพิ่มลดลงมาก  รัฐบาลหรือ

จังหวัดจะมีขอมูลโดยพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด  สําหรับประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย  และ

มาตรการเพื่อแกไขปญหาราคาผลไมตกต่ํ าไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  หรือในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายความ

เจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น  รัฐบาลก็สามารถใชผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัดเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

กระจายความเจริญสูภูมิภาคและทองถิ่นใหแกจังหวัดตาง ๆ   
 

  5. การจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา

เศรษฐกิจจังหวัด  สามารถใชขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

จังหวัด  หลักการพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีการ

เจริญเติบโต  คือ หลักการเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น  ซึ่งขอมูล
การผลิตจะนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

จังหวัดได   นอกจากนั้น   ภายหลังจากที่ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัดไดดําเนินการไป  จนสิ้นสุดแผนแลว  

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการ

ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

วาการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนหรือไม 
 

 

 

 

 

สรุป 

  ขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเปนสถิติ      

ที่วัดผลรวมของมูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทาย

(value added) ที่เกิดข้ึนในจังหวัดในชวงระยะเวลาหนึ่งป      

ในการคํานวณจะใชวิธีการหามูลคาเพิ่มจากกิจกรรมการ

ผลิตทุกชนิดที่เกิดข้ึนในจังหวัด  ดังนั้น  ผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดจึงแสดงถึงภาวะการผลิตในสาขาตางๆ ของจังหวัด  

ทําใหสามารถนําไปใชในการวางแผนการผลิตในอนาคตได   
 

  นอกจากนั้น  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดยังใชเปน

เครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาของจังหวัดไดอีกดวย    

อยางไรก็ดี  การจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดจําเปน

จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดทําตาม

มาตรฐานสากลระบบบัญชีประชาชาติและกําหนดรูปแบบ

ของการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  รวมถึงการเก็บ

รวบรวมขอมูล  การสํารวจดวยตัวอยางจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑสถิติ  และเทคนิคการขจัดคาความคลาดเคลื่อน

ทางสถิ ติ   โดยอางอิ ง กับแนวคิดในการจัดทํารายได

ประชาชาติใหมากที่สุด  และตองมีการปรับปรุงพัฒนาขอมูล

พื้นฐานในสาขาการผลิตตางๆ ใหมีความสมบูรณ  ครบถวน

มากขึ้นในปตอไป 
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ขอชี้แจงในการจัดทํา 
สถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 
 
การจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง   เปนการจัดทํา

ผลิตภัณฑจังหวัดโดยวิธีการทางตรง  หรือเรียกวาเปนวิธี 

Bottom up  ซ่ึงเปนการจัดเก็บขอมูลกิจกรรมการผลิต         

ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ของจังหวัดระยอง  และนํามา

คํานวณหามูลคาเพ่ิมดานการผลิต  ตามวิธีการที่สอดคลองกับ

ระบบบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากล   
 

โดยตองใชขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ  คือ  ขอมูลมูลคาการผลิต

สินคาและบริการ  และขอมูลตนทุนการผลิตของกิจกรรม       

การผลิตทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดระยอง  ผลที่ไดจากวิธีการนี้จะมี

ขอดีในดานการใหภาพรายละเอียดโครงสรางประเภทกิจกรรม

การผลิต  ซ่ึงเปนแหลงที่มาของรายไดของจังหวัด  สามารถ

นําไปใชประโยชนในแงการศึกษาวิเคราะหสถานะทางเศรษฐกิจ

ของจังหวัดเชิงลึก  แตอยางไรก็ตาม  พบวาการจัดทําขอมูล     

มีขอจํากัดดานขอมูลที่ไมอาจจัดเก็บรวบรวมไดในพ้ืนที่ของ

จังหวัด  ซ่ึงคณะทาํงานการจัดทํา GPP จังหวัดระยองจําเปนตอง

แกไขปญหาดวยการนําวิธีการทางออมมาผสมผสาน  เพ่ือให

ไดผลการจัดทําขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดครบถวน  สมบูรณทุก

กิจกรรมการผลิต 
 

การคํานวณหามูลคาเพ่ิมดานการผลิต  (Value added)      

ตามวิธีการคํานวณรายไดประชาชาติ  จะนํามาใชกับกิจกรรมการ

ผลิตสินคาและบริการทุกหนวยในระบบเศรษฐกิจของประเทศ    

มีรูปสมการดังนี้ 
 

 
 

และมีการจําแนกกิจกรรมการผลิต  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 

Classification หรือ  TSIC)  ประกอบดวย   17  สาขา  คือ 

1) การเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม (A) 

2) การประมง (B) 

3) การทําเหมืองแร และเหมืองหิน (C) 

4) การอุตสาหกรรม (D) 

 

 

 

5) การไฟฟา กาซ และการประปา (E) 

6) การกอสราง (F) 

7) การขายสง การขยายปลีก การซอมยานยนต และของใช (G) 

8) โรงแรมและภัตตาคาร (H) 

9) การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม (I) 

10) ตัวกลางทางการเงิน (J) 

11) บริการดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการ

ธุรกิจ (K) 

12) การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ และการ

ประกันสังคมภาคบังคับ (L) 

13) การศึกษา (M) 

14) การบริการสุขภาพ และสังคมสงเคราะห (N) 

15) การบริการชุมชน สังคม และสวนบุคคล (O) 

16) ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล (P) 

17) องคกรระหวางประเทศ (Q) 
 

ปจจุบันการจัดทําขอมูล GPP ยังไมไดจัดทําขอมูลในสาขาที่ 17  

จึงแสดงขอมูลเพียง  16  สาขา 
 

 
 

ในการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ  ในชวงเวลาตางๆ  น้ัน     

จะมีผลกระทบตอกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ  2  ประการ 

คือ   1) กอให เกิดการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณการผลิต          

ซ่ึงเปนไปตามดุลยภาพระหวางอุปสงค  และอุปทานของ    

สินคาในตลาดภายในประเทศ  และตลาดตางประเทศ  และ          

2) การเปลี่ยนแปลงดานราคาสินคา  ซ่ึงเปนผลจากภาวะราคา

ตนทุนวัตถุดิบ และคาใชจายดําเนินงานอื่นๆ  เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิมขึ้น หรือลดลง  ในชวงระยะเวลาแตละป  หรือเปนผลจาก

ภาวะการแขงขันในตลาดสินคา 
 

ดังนั้น  ในการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  จะแยกการ

คํานวณใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดยมีวิธีการคํานวณ

เปน  2  ราคา  คือ 
 

 

มูลคาเพิ่ม  เทากบั 

มูลคาการผลิตสินคาและบริการ หักดวย คาใชจายซือ้สนิคาขั้นกลาง

 

ผลรวมมูลคาเพ่ิมทุกสาขา เทากับ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(Gross Provincial Product : GPP)
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63 สวนที่ 4 : ที่มาการจัดทําผลติภัณฑมวลรวมจังหวดั 

1) การคํานวณในราคาประจําป หรือราคาตลาด  (Current 

Market Prices)  หมายถึง  การคํานวณมูลคาเพ่ิมของกิจกรรม

การผลิตสินคาและบริการ  โดยใชราคาตามภาวะตลาดที่เกิดขึ้น

จริงในแตละป (Market value)  เปนตัววัดมูลคาการผลิตและ

คาใชจายสินคาข้ันกลาง มูลคาเพ่ิมที่ไดจากการคํานวณโดยวิธีน้ี  

จะรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ  และราคาไว

ดวยกัน  ซ่ึงจะเปนขอมูลที่แสดงถึง  ขนาดของรายไดประชาชาติ

ของประเทศ  หรือรายไดของจังหวัดแตละป 
 

2) การคํานวณในราคาคงที่  (Constant Prices)  หมายถึง  การ

คํานวณมูลคาเพ่ิมของกิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรม  โดยใชราคา

สินคาในปใดปหนึ่ง  หรือเรียกวา “ปฐาน”  เปนตัววัดมูลคาการ
ผลิต และคาใชจายขั้นกลาง  ดังนั้น  มูลคาเพ่ิมที่คํานวณในราคา

คงที่จะแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ (Real 

term)  เปนหลัก  ผลิตภัณฑจังหวัดในราคาคงที่  จะใชประโยชน

ในแงการนํามาใช  วิเคราะหอัตราการเติบโตของการผลิตในแต

ละป   และถ า นําข อมู ลอนุกรมในระยะยาวมาพิจารณา           

จะสามารถทราบแนวโนมการผลิตในอนาคตไดเปนอยางดี       

ผลการคํานวณผลิตภัณฑจังหวัดในราคาคงที่  จะเปนเครื่องมือ

สําคัญสําหรับการวางแผน   และการกําหนดนโยบายทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด 
 

การคํานวณในราคาคงที่  จะใชราคาสินคาของป 2546  เปน    

“ปฐาน”  เน่ืองจากเปนปที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม

มีเหตุการณ  หรือผลกระทบอื่นใดที่ทําใหเศรษฐกิจมีความ     

ผันผวน  จึงเปนปที่เหมาะสมในการนําราคาสินคามาเพ่ือใชใน

การคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในราคาคงที่ 
 

การจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ 

ความพรอมของขอมูล ดังน้ัน กอนที่จะนําขอมูลตางๆ ที่มีอยู 

หรือขอมูลที่จะตองจัดหามาเพ่ือใชในการคํานวณ จะตอง

พิจารณาขอมูลนั้นกอนวาเหมาะสมตอการนํามาใชในการคํานวณ

หรือไม ซ่ึงจังหวัดระยอง ใชแนวทางการตรวจสอบขอมูลดังนี้ 
 

1) ความถูกตองนาเช่ือถือ (Accuracy)   คือ  การตรวจสอบ

แหลงที่มาของขอมูลเปนสําคัญ  ขอมูลที่ดีจะตองมาจากการ

จัดเก็บอยางถูกตอง  ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ  เชน  มาจาก

การจัดทําขอมูลของหนวยงานราชการหรือของสถาบันการศึกษา  

หรือภาคเอกชน  โดยใชกรรมวิธีการสํารวจ  การสํามะโน  หรือ

การวิจัย  และมีการรายงานผลสูสาธารณะอยางเปนทางการ หรือ

ในกรณีที่จัดเก็บขอมูลเอง  ระดับความถูกตองตามหลักสถิติอาจ

อยู ใ น ระดั บที่ ไ ม สู งนั ก   แต จะต อ งหาทางทํ า ให ข อมู ล              

มีความนาเช่ือถือ  เชน  การสุมตัวอยางตามหลักการทางสถิติ 

การกําหนดขนาดตัวอยางที่ดีและเหมาะสม  การใชเทคนิคปรับ

คาความคลาดเคลื่อน 
 

2) ความครอบคลุม  (Coverage)  ขอมูลที่จะนํามาใชจะตอง

เปนตัวแทนที่ดี  คือ  ตองครอบคลุมขอมูลทั้งจังหวัด และ      

ครบทุกระดับการผลิต  เชน  ผลผลิตพืชของจังหวัดจะตองใช

ขอมูลการสํารวจปริมาณการผลิตพืชทุกอําเภอ  และทุกชนิด   

ของพืช  จึงจะถือวามีความครอบคลุมเปนตัวแทนที่ดีของการ

คํานวณของสาขาพืชได  เปนตน 
 

3) ความตอเนื่อง  (Continuity)  ขอมูลที่นํามาใชสามารถจะ

จัดเก็บไดเปนประจําทุกป  โดยที่ขอมูลเหลาน้ีจะตองมีความ

ครอบคลุมเทาเทียมกัน  หรือจะตองมีการจําแนกรายการที่

เหมือนกันติดตอกันทุกป  ซ่ึงขอมูลที่มีความตอเนื่องจะเปน

เคร่ืองมือแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสราง  และอัตรา

การขยายตัวของการผลิตไดเปนอยางดี 
 

4) ความสอดคลอง   (Consistency)  โดยปกติขอมูลทาง

เศรษฐกิจ  มักจะมีความสัมพันธกันระหวางขอมูลรายการตางๆ  

ความสัมพันธอาจจะมีลักษณะตรงขาม  หรือเหมือนกันก็เปนไปได  

เชน  ในกรณีที่ขอมูลควรจะมีการแปรผันตามกัน  หรือเหมือนกัน

ของการปลูกขาวกับอุตสาหกรรมสีขาว  ถาปใดผลผลิตขาวดี  

กิจกรรมโรงสี  ก็นาจะใหผลผลิตขาวสารที่สูงตามไปดวย  หรือ

กรณีที่ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ดี  มีพืชผลที่เก็บเกี่ยวได

จํานวนมาก  กิจกรรมการใหบริการทางการเกษตรก็ควรจะมี

มูลคาการผลิตที่สูงดวยเชนกัน  หรือในกรณีที่ผกผันตรงขามกัน  

ซ่ึงอาจพบเห็นไดงาย  คือ ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นมาก  จะทําให

ราคาผลผลิตตํ่าลง  ตามหลักทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน  เปนตน  

โดยในทางปฏิบัติความสอดคลองเปนเรื่องที่จําเปนตองนํามาใช

มากที่สุดในการพิจารณาขอมูล  ไมวาจะเปนการพิจารณา

ผลกระทบ  จากภาวะดินฟาอากาศ  ผลกระทบจากดานตลาด

ตางประเทศลวนมีผลตอการผลิตของจังหวัดทั้งสิ้น 
 

ในการจัดทําขอมูล  สถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง         

มีปญหาที่เกิดจากการไมสามารถหาขอมูลทางตรงในบางสาขาได  

เน่ืองจากระบบสถิติของประเทศไทยเปนระบบที่อาจกลาวไดวา 

เปนระบบกระจายอํานาจเปนรายสาขา (Sectoral decentralization)  

ซ่ึงการจัดทําขอมูลไดกระจายไปยังกระทรวง และกรมที่มีหนาที่

ดูแลสาขาการผลิตตางๆ  เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กํากับดูแล  และจัดทําขอมูลการเกษตร  กระทรวงอุตสาหกรรม

กํากับดูแลและจัดทําขอมูลในสาขาอุตสาหกรรม  กระทรวง
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64 สวนที่ 4 : ที่มาการจัดทําผลติภัณฑมวลรวมจังหวดั 

พาณิชยกํ ากับดูแลและจัดทําขอมูลราคาสินคา   เปนตน         

การจัดทําขอมูลในแตละกระทรวง จะถูกกําหนดโดยนโยบาย

สวนกลาง  โดยเนนวัตถุประสงคเพ่ือใชในการจัดทําแผนและ

นโยบายสวนรวมของกระทรวงเปนหลัก    
 

ดังนั้น  การจัดเก็บขอมูลในแตละรายการจึงใชการสํารวจ  

จัดเก็บตามวิธีการทางสถิติ  เ พ่ือใหออกผลขอมูลในระดับ

ภาพรวมประเทศ  เพ่ือสนองการใชงานในระดับทองถิ่นมีจํากัด  

และประกอบกับการจัดทําขอมูล  ถาตองการรายละเอียดใน

ระดับจังหวัด  จะตองใชกําลังคน  และงบประมาณจํานวนมาก  

ขอมูลบางประเภท  โดยเฉพาะขอมูลที่เปนการสํารวจสถาน

ประกอบการ  ตองใชกระบวนการทางสถิติ  มีการเลือกตัวอยาง  

การสงเจาหนาที่ เก็บขอมูลภาคสนาม  และตองมีการเลือก

ตัวอยางในพ้ืนที่จังหวัดในจํานวนที่มากพอ  จึงจะนําขอมูลจาก

การสํารวจตัวอยางมาถวงน้ําหนักและปรับยอด (Blow up)      

ใหเปนคารวมของจังหวัด 
 

ดวยขอจํากัดดังกลาวขางตน  การจัดเก็บขอมูลของจังหวัดระยอง  

จึงมีการจัดเก็บทั้งโดยการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการ

ตรง  ซ่ึงหากสถานประกอบการในกิจกรรมการผลิตนั้น ๆ          

มีนอยราย  จะใชการสํามะโน  หรือเปนการจัดเก็บขอมูลทุก

สถานประกอบการ  แตหากสถานประกอบการในกิจกรรมการ

ผลิตมีมากราย  ไมสามารถจัดเก็บไดครบทุกแหง  จะใชวิธีการ

สุมตัวอยาง  โดยกําหนดแผนการสุมตัวอยาง กําหนดขนาด

ตัวอยาง  การเลือกหนวยตัวอยางทีดี  และนํามาใชเทคนิคการ

ขจัดคาคลาดเคลื่อนทางสถิติ  เพ่ือใหไดขอมูลซึ่งเปนตัวแทนของ

กิจกรรมการผลิตของจังหวัด 
 

การจัดเก็บขอมูลดวยการสุมตัวอยาง  ซ่ึงการกําหนดขนาด

ตัวอยาง  มีแนวทางการกําหนดขนาดตัวอยางโดยทั่วไปหลายวิธี  

เชน  พิจารณาคาใชจาย  พิจารณาความตองการของผูสนับสนุน 

พิจารณาธรรมชาติประชากร  การกําหนดระดับความเชื่อมั่น  

การกําหนดขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นหรือหา 

Parameter ที่ตองการประมาณคา เปนตน  ซ่ึงการจัดทํา

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดระยอง  ใชการกําหนดขนาด

ตัวอยาง  โดยการกําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมให

เกิดขึ้น  และระดับความเชื่อมั่น   ซ่ึงเปนการหาขนาดตัวอยางที่

ประกันไดดวยความเชื่อมั่นระดับหนึ่ง เชน  95%  หรือ (1- α) 

100% วาคาประมาณที่ไดจะแตกตางไปจากคาประชากรจริงไม

เกินกวาที่กําหนด  โดยมีรูปสมการ  ดังน้ี 

 
   

Total : 

 

Mean :  
 

โดยในการสํารวจขอมูลของคณะทํางานจัดทํา  GPP ทุกสาขา 

กําหนดใหคาความเชื่อมั่นที่ระดับ 95%   (k = 1.96)  และความ

ผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 15%  (E’ = 0.15)   
 

ข้ันตอนการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง 
  

1) ศึกษากรอบแนวคิดใหเขาใจนิยาม ความหมาย   การจําแนก

ประเภทกิจกรรม  และวิธีการหามูลคาเพ่ิม   

2) ตรวจสอบและจัดทํารายละเอียดกิจกรรมการผลิต  ที่มีอยูใน

จังหวัดระยองทุกสาขาการผลิตโดยใช เอกสารมาตรฐาน

อุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 

Classification หรือ TSIC)  เปนกรอบการจําแนกรายการ     

โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติการเพาะปลูก  ทําเนียบโรงงาน

อุตสาหกรรม  การจดทะเบียนธุรกิจ  การขออนุญาต  ขอมูลการ

จดทะเบียนประเภทอื่นๆ  ของจังหวัด  เปนตน 

3 ) สํารวจและรวบรวมขอมูล  รายรับจากการดําเนินงาน  

ปริมาณการผลิต  ราคาผลผลิต  และคาใชจายขั้นกลางจาก

หนวยงานตางๆ  ในกรณีที่ไมมีขอมูล  จะตองทําการสํารวจ

ขอมูลเพ่ิมเติมใหครบถวน 

4) บันทึกขอมูลท่ีสํารวจและรวบรวมได   ในระบบคอมพิวเตอร 

โปรแกรม Ms Excel   เพ่ือเปนฐานขอมูลและประโยชนในการ

ตรวจสอบ  หรือคนหาขอมูลอางอิงยอนหลัง  โดยฐานขอมูล

จะตองจัดเก็บเปนแบบฟอรมเดียวกับตารางคํานวณมูลคาเพ่ิม  

เพ่ือใหสะดวก  และงายตอการตรวจสอบ 

5) จัดทําแบบตารางการคํานวณมูลคาเพ่ิม  ในระบบคอมพิวเตอร 

โปรแกรม Ms Excel โดยการจัดทําตารางตองแยกรายละเอียด

การคํานวณ เปนรายการยอยตามรหัส TSIC  ดวย 

6) จัดทําตารางสรุปผลการคํานวณมูลคาเพ่ิมรายสาขา  และ

ตารางสรุปหาผลรวมผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  พรอมทั้ง

ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล  และสูตรการ

คํานวณ  และความคลาดเคลื่อนของขอมูลในกรณีตางๆ หากมี

คาผิดปกติ  ใหวิเคราะหสาเหตุโดยพิจารณาวาเปนผลมาจาก

ปริมาณการผลิต  หรือราคา  หรือคาใชจายขั้นกลาง ซ่ึงอาจตอง

มีการปรับแกขอมูลโดยการสํารวจเพิ่มเติม  หรือจากการ

ตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลอื่นๆ 

7)  วิเคราะหผลโดยจัดทําตารางแสดงโครงสรางการผลิต  และ

ตารางอัตราการขยายตัว 
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                                                                                  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

65 สวนที่ 4 : ที่มาการจัดทําผลติภัณฑมวลรวมจังหวดั 

Total     :

Mean     :

E'   = 0.15 ,  k  = 1.96
       V
    N

100 63 58 52 46 38 30 21 13 6 2
200 92 82 71 59 47 35 24 14 7 2
300 109 95 80 65 51 37 25 15 7 2
400 120 103 86 69 53 39 26 15 7 2
500 127 108 90 72 55 39 26 15 7 2
600 133 112 92 73 56 40 26 15 7 2
700 137 115 95 75 57 40 26 15 7 2
800 141 118 96 76 57 41 26 15 7 2
900 144 120 97 77 58 41 27 15 7 2

1,000 146 121 99 77 58 41 27 15 7 2
2,000 157 129 104 80 60 42 27 15 7 2
3,000 162 132 105 81 60 42 27 15 7 2
4,000 164 134 106 82 61 42 27 15 7 2
5,000 165 135 107 82 61 42 27 15 7 2
6,000 166 135 107 83 61 42 27 15 7 2
7,000 167 136 108 83 61 42 27 15 7 2
8,000 167 136 108 83 61 42 27 15 7 2
9,000 168 136 108 83 61 42 27 15 7 2
10,000 168 136 108 83 61 43 27 15 7 2
20,000 169 137 109 83 61 43 27 15 7 2
30,000 170 138 109 83 61 43 27 15 7 2
40,000 170 138 109 83 61 43 27 15 7 2
50,000 170 138 109 84 61 43 27 15 7 2
60,000 170 138 109 84 61 43 27 15 7 2
70,000 170 138 109 84 61 43 27 15 7 2
80,000 170 138 109 84 61 43 27 15 7 2
90,000 170 138 109 84 61 43 27 15 7 2
100,000 170 138 109 84 61 43 27 15 7 2
200,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
300,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
400,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
500,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
600,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
700,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
800,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
900,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2

1,000,000 171 138 109 84 61 43 27 15 7 2
171 138 109 84 61 43 27 15 7 2

1. ใช k = 1.96   ซึ่งเปนคาจากตาราง Standard Normal, Comulative Probability ณ จุดที่ใหคาความเช่ือม่ัน 95%

2. ใช  v = 1 เปนสัมประสิทธิข์องความแปรปรวน วัดการกระจายสัมพัทธของขอมูล คา v นี้  โดยหลักแลวตองไดจากการศึกษาการกระจายตัวของ N

      จากการสํารวจคร้ังกอน  ๆ มา แตจะมีคาสูงสุด = 1  ในที่นี้ใหใสคา v = 1

3. คา E หมายถึงสัดสวนความผิดพลาดของคาประมาณที่ไดจากการสํารวจ   เชน ถากําหนดใหผิดพลาดรอยละ 20  =>  E = 0.20   

0.1

ตารางการกําหนดขนาดตัวอยาง
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