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คํานิยาม 
 
1. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross  Provincial  Product 

: GPP)  คือ มูลคาการผลิตสินคาและบริการข้ันสุดทายของ

จังหวัด ซึ่งมีคาเทากับมูลคาเพิ่ม (Value added) จาก

กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดที่ผลิต ข้ึน        

ในขอบเขตของจังหวัด ดังรูปสมการดังนี้ 
 

   

 

 

 
 

เม่ือ 

GPP      = ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

VA = มูลคาเพิ่ม 

GO = มูลคาการผลิต 

IC = คาใชจายข้ันกลาง 

  i = สินคาที่ 1,2,3...n ในการ   

    ผลิตสาขา j 

  j = สาขาการผลิตที่ 1,2,3...16 
 

2.  มูลคาการผลิต (Gross output  : GO) คือ มูลคา

ผลผลิตที่ผลิตไดทั้ งหมดในรอบป ซึ่ งรวมทั้ งในสวนที่

จําหนายออกไป และมีรายไดกลับเขามาตามราคาที่ตกลงกัน 

และประเมินคาผลผลิตที่ผลิตแลวยังไมสามารถจําหนายได

ในรอบปอยูในสต็อค เพื่อรอการจําหนาย และมูลคาผลผลิต

ที่ทําการผลิตแลวนํามาใชในการบริโภคของผูผลิตเอง     

โดยปกติการหามูลคาการผลิตสามารถทําไดหลายทาง 

ข้ึนอยู กับสภาพขอมูลที่ จัดหาได และข้ึนอยู กับลักษณะ

กิจกรรมในแตละสาขา โดยหลักสากลแลวมูลคาการผลิต   

จะใชขอมูลการสํารวจผูประกอบการ ในแตละสาขา โดยนํา

ขอมูลรายไดจากการดําเนินงานมาใชโดยตรง 
 

3.  คาใชจายข้ันกลาง (Intermediate cost : IC) คือ

คาใชจายของผูผลิตในการซื้อสินคา และบริการเพื่อนํามาใช

ในข้ันตอนการผลิตของตนเอง เพื่อใหเกิดสินคาชนิดใหม 

โดยที่ สินคาและบริการที่ จัดหามานั้นถูกใชหมดส้ินไป       

ในกระบวนการผลิต (ภายใน 1 ป) การใชในกระบวนการ

การผลิต มีทั้งที่นํามาประกอบ หรือนํามาเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ หรือทางเคมีเพื่อไดสินคาหรือบริการชนิดใหม หรือ

ใชเปนแหลงของพลังงาน เพื่อใหกระบวนการผลิตดําเนินไปได 

หากในกรณีที่เปนการบริการก็เชนเดียวกัน เปนสวนที่ทําให

กระบวนการผลิตสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่ งรายการที่ ไมนับรวมเปนคาใชจ าย ข้ันกลาง  ไดแก 

คาใชจายเกี่ยวกับการซื่อสินทรัพยถาวร เชน ส่ิงกอสราง 

เครื่องมือเครื่องจักร ของมีคา พอพันธุแมพันธุสัตว และ

รวมทั้งคาลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร คาสัมปทานที่จายเพียงครั้งเดียว 

แลวไดครอบครองสิทธ์ินั้น คาใชจายการปรับปรุงพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพและการซอมแซม เพื่อยืดอายุการใชงาน

ของทรัพยสินถาวร และคาใชจายที่เก่ียวกับคาตอบแทน

แรงงาน คาสวัสดิการ คาเส่ือมราคา และภาษีที่ผูผลิตจายใหรัฐ 
 

4. มูลคาเพ่ิม คือ ผลตางระหวางมูลคาการผลิต (Gross 

output)และคาใชจายข้ันกลาง (Intermediate cost) หรือ

เรียกวามูลคาเพิ่มรวม ณ ราคาผูผลิต (Gross value  

added  at  producer  prices ) 

 

 

 
 

 อีกนัยหนึ่ง มูลคาเพ่ิม คือสวนเจาของกิจการจาย

เปนผลตอบแทน แกเจาของปจจัยการผลิตข้ันปฐม (Primary 

input) ซึ่งประกอบดวย 4 รายการ คือ 

1) คาตอบแทนแรงงาน 

2) คาเชาที่ดิน 

3) คาดอกเบี้ยจาย 

4) กําไรของผูประกอบการ      

 และยังประกอบดวย 

5) คาเส่ือมราคา 

6) ภาษีทางออม (รวมคาธรรมเนียมที่จาย

ใหรัฐ) หัก  เงินอุดหนุนรับ 

GPP   =    Σ VA  i j 
 

VA i   =     GO i  -   IC i 

 

VAi  = GOi - ICi 



 

                                                                      ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยอง ป 2550 

 

67 สวนที่ 4 : คํานยิาม 

 

Implicit  price  =  มูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจาํป  X 100 

Deflator                    มูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี 

Source of growth   เทากับ 
 

 โครงสรางของปท่ีผานมา x อัตราการเจรญิเตบิโตปจจบัุน 

       100 

5. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําปหรือ

ราคาตลาด (Gross Provincial Product at Current 

Market Prices) คือมูลคาเพิ่มของกิจกรรมการผลิตสินคา 

และบริการโดยใชราคาตามภาวะราคาตลาดที่เกิดข้ึนจริง   

ในแตละป (Market value ) เปนตัววัดมูลคาการผลิต และ

คาใชจายสินคาข้ันกลาง มูลคาเพิ่มที่ไดจากการคํานวณโดย

วิธีนี้ จะรวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทางดานปริมาณ

และราคาไวดวยกัน ซึ่งจะเปนขอมูลที่แสดงถึงขนาดของ

รายไดประชาชาติของประเทศ หรือรายไดของจังหวัด      

ในแตละป 
 

6.   มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  ณ  ราคาคงท่ี     

(Gross Provincial Product at Constant Prices) คือ

มูลคาเพิ่มของกิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรม โดยใชราคา

สินคาในปใดปหนึ่ง หรือเรียกวา “ปฐาน” (จังหวัดระยองใช  

ป 2546 = 100 ) เปนตัววัดมูลคาการผลิตและคาใชจาย    

ข้ันกลาง ดังนั้น มูลคาเพิ่มที่คํานวณในราคาคงที่ จะแสดง 

ใหเห็นถึงการเปลี่ยน แปลงในเชิงปริมาณ (Real term)  

เปนหลัก ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในราคาคงที่ จะใช

ประโยชนในแงการนํามาใช วิเคราะหอัตราการเจริญเติบโต

ของการผลิตในแตละป และถานําขอมูลอนุกรมในระยะยาว

มาพิจารณา ก็จะสามารถทํานายแนวโนมการผลิตในอนาคต

ไดเปนอยางดี ผลการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด    

ณ ราคาประจําป จะเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการวางแผน 

และการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด 
 

7. ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP Deflator หรือ 

Implicit Price Deflator ) ใชวัดราคาของผลผลิต          

ในปจจุบันเปรียบเทียบกับราคาของผลผลิตนั้นในปฐานซึ่ง 

คา GPP Deflator จะสะทอนใหเห็นวาเกิดอะไรขึ้นกับราคา

ของสินคาทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ โดยมีสูตรการคํานวณ

ดังนี้ 
 

 

 

 

             

8.   ดัชนีราคาผูบริโภคระดับจังหวัด (Consumer Price 

Index : CPI) คือ ดัชนีที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย

ปลีกโดยเฉลี่ยที่ผูบริโภค จายเพื่อซื้อสินคาและบริการจํานวน

หนึ่ง ณ เวลาหนึ่งๆ เทียบกับปฐาน ซึ่งประโยชนของดัชนี

ราคาผูบริโภคระดับจังหวัดมีดังนี้ 

1) วัดภาวะเงินเฟอของจังหวัด (Inflation) 

2) วัดคาครองชีพของประชาชนในจังหวัด (Cost of 

Living ) 

3) เปนขอมูลประกอบการกําหนดอัตราคาจางแรงงาน

ข้ันต่ําของจังหวัด 

4) ปรับมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 
 

การใชประโยชนระหวาง GPP Deflator และ  Consumer  

Price Index 
 

  GPP Deflator ใชวัดราคาและบริการ ณ ราคา

ผลิต ในขณะที่ CPI วัดราคาสินคาและบริการที่ผูบริโภคจาย

เพื่อการไดมาของสินคาและบริการ 
 

9. ท่ีมาของการเจริญเติบโต (Source of growth หรือ 

Contribution to growth)ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก      

ในกรณีที่ เปลี่ยนแปลงของสาขาหนึ่งๆ เกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงของสาขาอื่น ๆ ที่ เปนองคประกอบ เชน      

การเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มข้ึนของสาขาอุตสาหกรรม       

ไดส งผลมากที่ สุดตอการเปลี่ ยนแปลงในทางเพิ่ม ข้ึน       

ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดโดยรวม ในกรณีนี้เราสามารถ

ทราบไดวาการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม  นั้นได

ส งผลตอการเจริญเติบโตโดยรวมเท าใด  เชน  สาขา

อุตสาหกรรมสงผลตอการเจริญเติบโตโดยรวม ถึงรอยละ 

1.8 จากการเจริญเติบโต รอยละ 4.3 ของ GPP ทั้งหมดเมื่อ

บวก  Source of growth ทั้ง 16 สาขาจะไดผลเทากับการ

เปลี่ ยนแปลงโดยรวม  ( คือ  ร อยละ  4 .3 )  โดยมี สูตร         

การคํานวณดังนี้ 
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10.   ขยายตัว : กลาวถึงอัตราการขยายตัว (Growth)       

ที่มีคาเปน (+) หรือเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปกอน 

 

11   หดตัว : กลาวถึงอัตราการขยายตัว (Growth) ที่มีคา

เปนลบ (-)  เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

 

12. ชะลอตัว : กลาวถึงแนวโนมหรือทิศทางเศรษฐกิจในชวง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ที่แสดงใหเขาใจวาอัตราการขยายตัว

มีทิศทางลดลง 

 

13. ทรงตัว : กลาวถึงอัตราการขยายตัว (Growth) ที่ไมมี

การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับปกอน 

 

14.  ขนาดของประชากร  (Population   Size)  :   ยอดรวม

ของกลุมที่ตองการศึกษาหาขอมูล  (N) 

 

15. ขนาดตัวอยาง (Sample  Size)  :  จํานวนกลุมตัวอยาง

ที่ถูกเลือกขึ้นมาเปนตัวแทนของกลุมที่ตองการศึกษาหา

ขอมูล  (n) 

 

16.  กลุมตัวอยาง  (Sampling Frame) : บัญชีรายชื่อที่

แสดงหนวยผลิตทุกหนวย ทั้งรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง 

ที่อยูของหนวยตัวอยางเหลานั้น ที่ประกอบกันเปนกลุมที่

ตองการศึกษาหาขอมูล  และจะดําเนินการเลือกตัวอยาง 

จากหนวยผลิตทุกหนวยในบัญชีนี้ตามวิ ธี  และขนาด

ตัวอยางที่กําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดมุงหมายที่สําคัญของการสํารวจดวยตัวอยาง คือ 

การอนุมานสถิติ ซึ่งเปนการใชรายละเอียดขอเท็จจริงที่เก็บ

รวบรวมได จากตัวอยาง   มาทําการวิเคราะห เพื่อหาขอสรุป

เก่ียวกับประชากร(กลุมที่ตองการศึกษา) 

 

17.  ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (Per capita GPP)  เปน      

ตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถในการสรางรายไดของจังหวัด

เฉล่ียตอคน  ขอมูลนี้ใชเปรียบเทียบกันระหวางจังหวัด     

เพื่อดูระดับความแตกตางของความสามารถในการสราง

รายได (Generated of factor income)  จังหวัดที่มี

คาเฉลี่ยสูงแสดงถึงความสามารถ หรือศักยภาพในการสราง

รายไดที่สูงกวา จังหวัดที่มีคาเฉล่ียต่ํา อยางไรก็ตาม ขอมูล
ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว  ไมใชตัวเลขรายไดตอหัวของ
ประชากร (Per capita Income) ท่ีครัวเรือนในจังหวัดไดรับ
สุทธิ  เนื่องจากตัวเลขผลิตภัณฑจังหวัด เปนผลรวมของ

มูลคาเพิ่ม หรืออีกนัยหนึ่งคือผลตอบแทนปจจัยการผลิตที่

เกิดจากกิจกรรมการผลิตที่ดําเนินการอยู ในพื้นที่จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


