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สาระส าคญั 

 1.  รายไดป้ระชาชาตมิคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศโดยจะชีใ้หเ้ห็นถงึความมัง่
คัง่หรอืยากจนของระบบเศรษฐกจิในประเทศหนึ่ งๆ รวมทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืก าหนดนโยบาย
ทางเศรษฐกจิของประเทศและแสดงใหเ้หน็ถงึความส าเรจ็ของนโยบายทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ 

 2. ในการคดิค านวณรายไดป้ระชาชาตจิะพบกบัขอ้ยุ่งยากบางประการ ไดแ้ก่ ปญัหา
การนับซ ้า การคดิค่าเสื่อมราคา สนิคา้และบรกิารที่ไม่ผ่านตลาด การตรีาคาสนิคา้คงเหลอื 
รายการรายไดร้ายจา่ยของรฐับาล และรายการช าระหนี้ต่างประเทศ 

 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลิตภัณฑ์
ประชาชาตสิุทธ ิรายไดป้ระชาชาต ิรายไดส้่วนบุคคล รายไดสุ้ทธสิ่วนบุคคล ฯลฯ มคีวามหมาย
แตกต่างกนัไป และมปีระโยชน์ในการวเิคราะหป์ญัหาเศรษฐกจิแตกต่างกนัไป 

 4. การวดัรายไดป้ระชาชาตทิางดา้นผลผลติรวม ได้แก่ การค านวณมูลค่ารวมของ
สนิคา้และบรกิารขัน้สุดทา้ยทีผ่ลติไดใ้นระยะเวลา 1 ปี 

 5. การวดัรายได้ประชาชาตทิางด้านรายจ่ายรวม ได้แก่ การค านวณผลรวมของ
รายจา่ยของทุกคนในประเทศในระยะเวลา 1 ปี 

 6. การวดัรายไดป้ระชาชาตทิางดา้นรายไดร้วม ไดแ้ก่การค านวณผลรวมของรายได้
ของปจัจยัการผลติซึง่เกดิขึน้ในกระบวนการผลติในระยะเวลา 1 ปี 

 7. ถ้าต้องการเปรียบเทียบรายได้ประชาชาติในเวลาต่างๆ  กัน เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิของประเทศ จะต้องปรบัตวัเลขรายไดป้ระชาชาตใิห้เป็นตวัเลข
รายไดป้ระชาชาตทิี่แทจ้รงิโดยขจดัการเปลีย่นแปลงในมลูค่าอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคา 
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จดุประสงค ์

 เมือ่อ่านบทที ่9 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายความแตกต่างระหว่าง ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ผลติภณัฑ์มวลรวม
ประชาชาติ ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาตลาด ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน 
(หรอืรายไดป้ระชาชาต)ิ รายไดส้่วนบุคคล และรายไดสุ้ทธสิ่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2.  อธบิายการค านวณหารายได้ประชาชาติทัง้ 3 วธิไีด้ คอื ค านวณจากทางด้าน
ผลผลติรวม ทางดา้นรายจา่ยรวม และทางดา้นรายได ้

 3.  อธบิายความสมัพนัธแ์ละการค านวณหา GDP, GNP, NNP at market price, NNP 
at factor cost (หรอื NI) PI และ DI ได ้

 4.  อธบิายวธิกีารปรบัตวัเลขรายไดป้ระชาชาตเิพื่อขจดัการเปลีย่นแปลงในมลูค่า ทีค่ดิ
เป็นตวัเงนิของตวัเลขรายไดป้ระชาชาตอินัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของ           ราคาสนิคา้
ใหเ้ป็นตวัเลขรายไดป้ระชาชาตทิีแ่ทจ้รงิได ้
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9.1  ความส าคญัของรายได้ประชาชาติ 

 ตวัเลขรายไดป้ระชาชาตเิป็นดชันีแสดงถงึความสามารถของระบบเศรษฐกจิว่ามกี าลงั
และความสามารถผลิตสินค้าและบรกิารที่คิดเป็นมูลค่าได้มากน้อยเพียงใดในระยะหนึ่งๆ  
ส่วนมากมรีะยะเวลา 1 ปี ดงันัน้ตวัเลขรายไดป้ระชาชาตจิงึเป็นดชันีส าคญัอย่างหนึ่งในการที่
จะชี้ใหเ้หน็ถงึระดบัการพฒันา รวมทัง้ความมัง่คัง่หรอืยากจนของระบบเศรษฐกจิในประเทศ
หนึ่งๆ  การเปลีย่นแปลงในระดบัรายไดป้ระชาชาตจิะเป็นเครื่องแสดงถงึการเปลีย่นแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่าดีขึ้นหรือเลวลงได้โดยใช้ตัวเลขรายได้ประชาชาติ
เปรยีบเทยีบภาวะเศรษฐกจิของประเทศในปีนัน้ๆ กบัปีทีผ่่านๆ มา นอกจากนี้ตวัเลขรายได้
ประชาชาตยิงัใชเ้ป็นตวัเปรยีบเทยีบฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศกบัประเทศต่างๆ  รวมทัง้
ใชเ้ป็นเครือ่งมอืก าหนดนโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศ และแสดงใหเ้หน็ถงึความส าเรจ็ของ
นโยบายต่างๆ ทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ 

 จากทีก่ล่าวนี้ อาจสรปุไดว้่าตวัเลขรายไดป้ระชาชาตมิปีระโยชน์ดงันี้ 

 1.  ในดา้นการวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิของประเทศ ตวัเลขรายไดป้ระชาชาต ิ ท าให ้
  ก.   รูว้่าเศรษฐกจิของประเทศก าลงัรุง่เรอืง หรอืตกต ่า 
  ข.  สามารถเปรยีบเทยีบเศรษฐกจิของประเทศว่าในระยะเวลาเดยีวกนัเศรษฐกจิ
รุง่เรอืงกว่า หรอืตกต ่ากว่าประเทศอื่นๆ 
  ค.   ชีใ้ห้เหน็การกระจายรายได้ตลอดจนมาตรฐานการครองชพีและความเป็นอยู่
ของประชากร 
 2.  ในการก าหนดนโยบายเศรษฐกจิของประเทศ 
 ตวัเลขรายไดป้ระชาชาตนิอกจากจะชีใ้หเ้หน็ถงึภาวะเศรษฐกจิของประเทศแลว้ ยงั
เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการก าหนดนโยบายเศรษฐกจิของประเทศในอนาคต โดยท าใหท้ราบว่า
รฐัควรจะแทรกแซง ส่งเสรมิ หรอืตดัทอนกจิการประเภทใด และภายในขอบเขตใดจงึจะ
เหมาะสม 

3. เป็นเครือ่งมอืวางนโยบายจดัเกบ็ภาษอีากร 
 ตวัเลขรายไดป้ระชาชาตทิ าใหท้ราบขดีความสามารถในการเสยีภาษขีองประชาชน 

รวมทัง้เป็นเครื่องมอืที่รฐัใช้ประกอบในการจดัเก็บภาษีทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาระ
ภาษตีกแก่บุคคลทีค่วรตอ้งเสยีภาษ ี
 4. ใชเ้ป็นดชันีเกีย่วกบัฐานะทางเศรษฐกจิ 
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ตวัเลขรายได้ประชาชาติจะชี้ให้เห็นฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศ เมื่อเทยีบกบั
ประเทศอื่น และเป็นช่องทางทีจ่ะใหป้ระเทศดอ้ยพฒันารูว้่าควรจะเร่งรดัพฒันากจิการสาขาใด 
จงึจะพฒันาทดัเทยีมกบัประเทศทีเ่จรญิแลว้ 

9.2  ความหมายของศพัทท์างรายได้ประชาชาติ 

 ในหนังสอืรายงานรายได้ประชาชาตจิะพบว่ามคี าศพัท์ต่างๆ ที่ใช้กนัทัว่โลกตามที่
องค์การสหประชาชาตกิ าหนดหลายค า ดงันัน้จงึควรเข้าใจความหมายของตวัเลขรายได้
ประชาชาตติามความหมายต่างๆ เหล่านี้ก่อน 

 9.2.1 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
 หมายถึงมูลค่ารวมในราคาตลาดของสนิค้าและบรกิารที่เป็นสนิค้าขัน้สุดท้าย 
(final product) ทุกประเภททีผ่ลติได้เฉพาะภายในประเทศเท่านัน้ ในระยะเวลาที่ก าหนด 
(โดยทัว่ไปจะมรีะยะเวลา 1 ปี) ก่อนทีจ่ะหกัค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิอนัเนื่องจากการผลติสนิคา้
และบรกิารเหล่านัน้ขึน้มา โดยไมน่บัรวมผลผลติของผูท้ีถ่อืสญัชาตขิองประเทศนัน้ไปท ามาหา
ไดใ้นต่างประเทศ   

 ค าว่าผลผลติขัน้สุดทา้ยหรอืสนิคา้ขัน้สุดทา้ย (final product) หมายถงึสนิคา้ทีผู่้
ซือ้ ซือ้ไปใชเ้อง โดยมไิดน้ าไปเพื่อใชผ้ลติต่อไปหรอืซือ้ไปขาย ซึง่สนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้ซือ้ไปเพื่อใช้
ผลติต่อเรยีกว่าสนิคา้ระหว่างผลติหรอืผลผลติขัน้กลาง (intermediate product) 

 และจากความหมายของ GDP แสดงว่าจะรวมมลูค่าตลาดของสนิคา้และบรกิาร
ขัน้สุดทา้ยทีผ่ลติไดภ้ายในอาณาเขตของประเทศนัน้ โดยไม่ค านึงว่าผูผ้ลติหรอืปจัจยัการผลติ
ทีใ่ชจ้ะเป็นพลเมอืงของประเทศนัน้หรอืไม่กต็าม นัน่คอื GDP จะถอืเอาภูมปิระเทศหรอือาณา
เขตของประเทศเป็นเกณฑ์โดยไม่ค านึงถงึสญัชาตใินต่างประเทศ เช่น GDP ของไทย จะเป็น
ผลรวมของมลูค่าผลผลติทีค่นไทยและต่างชาตผิลติขึน้ภายในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 
ปี โดยไมน่บัรวมผลผลติทีค่นไทยผลติไดใ้นต่างประเทศ 

 GDP มปีระโยชน์ในการแสดงก าลงัความสามารถในการผลติของประเทศและท า
ใหท้ราบรายจ่ายทัง้หมดของผูบ้รโิภค นอกจากนี้ในระยะสัน้ GDP จะท าใหท้ราบสาเหตุของ
ภาวะเงนิเฟ้อและอื่น ๆ ในวฏัจกัรธุรกจิได ้และ GDP สามารถใชว้ดัความส าคญ้ของอุตสาหกรรม
ในแต่ละสาขา 
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 9.2.2   ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) 
 หมายถงึมลูค่ารวมในราคาตลาดของสนิคา้และบรกิารขัน้สุดทา้ยที่ผลติโดย
ประชาชาตภิายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนทีจ่ะหกัค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิอนัเนื่องจากการผลติ
สนิคา้และบรกิารเหล่านัน้ขึน้มา 

 ค าว่า “ประชาชาต”ิ หมายถงึ บุคคลทีถ่อืสญัชาตขิองประเทศนัน้ๆ ไม่ว่าจะ
อยูใ่นประเทศหรอืนอกประเทศ 

 ดงันัน้มูลค่าของสนิค้าและบรกิารขัน้สุดท้ายทัง้หมดที่ผลติขึ้นโดยพลเมอืง
ของประเทศนัน้ๆ พร้อมทัง้ทรพัยากรที่เป็นของพลเมอืงของประเทศนัน้ๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ประเทศหรอืนอกประเทศ จะนับรวมเป็นผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ (GNP) นัน่คอืจะถอื
สญัชาตขิองทรพัยากรทีใ่ชผ้ลติสนิคา้และบรกิารเป็นส าคญั 

 จากค าจ ากดัความจะเหน็ไดว้่า GNP จะหมายถงึ ผลรวมของมลูค่าของสนิคา้
และบรกิารขัน้สุดทา้ยทีผ่ลติโดยพลเมอืงและทรพัยากรของประเทศนัน้ๆ ภายในประเทศ และ
รวมถงึผลผลติทีพ่ลเมอืงของประเทศนัน้ได้ก่อให้เกดิขึน้ในต่างประเทศด้วย โดยไม่นับรวม
ผลผลติของต่างชาตทิีผ่ลติขึน้ไดภ้ายในประเทศนัน้ นัน่คอื GNP จะเท่ากบั GDP บวกดว้ยผลต่าง
ของรายไดท้ีก่่อใหเ้กดิขึน้โดยพลเมอืงของประเทศนัน้ในต่างประเเทศ กบัรายไดท้ีพ่ลเมอืงของ
ประเทศอื่นหาไดใ้นประเทศ 

 ผลต่างของรายได้ที่พลเมอืงของประเทศนั ้นก่อให้เกิดในต่างประเทศกับ
รายไดข้องพลเมอืงของประเทศอื่นทีห่าไดใ้นประเทศนัน้รวมเรยีกว่า รายไดสุ้ทธขิองปจัจยัจาก
ต่างประเทศ (net factor income payments from abroad) หรอืรายไดสุ้ทธจิากต่างประเทศ 
(net Income from abroad) 

 ถ้าให ้   F  คอื  รายไดสุ้ทธขิองปจัจยัจากต่างประเทศ (net factor income 
                     payments from abroad) 

 ฉะนัน้จงึเขยีนเป็นสมการไดว้่า 

 GNP = GDP + (รายไดท้ีพ่ลเมอืงของประเทศนัน้ก่อใหเ้กดิขึน้ในต่างประเทศ   

                                    – รายไดท้ีพ่ลเมอืงของประเทศอื่นทีห่าไดใ้นประเทศนัน้) 

 GNP    =    GDP. +  F 
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 ถ้ารายไดท้ี่ก่อใหเ้กดิขึน้โดยพลเมอืงของประเทศนัน้ในต่างประเทศมากกว่า รายได้
ของพลเมอืงของประเทศอื่นทีห่าไดใ้นประเทศนัน้ นัน่คอืรายไดสุ้ทธขิองปจัจยัจากต่างประเทศ 
(F) มคี่าเป็นบวกจะท าใหค้่าของ GNP มากกว่า GDP  แต่ถ้ารายไดสุ้ทธขิองปจัจยัจาก
ต่างประเทศ (F) มคี่าเป็นลบ จะท าใหค้่าของ GNP น้อยกว่า GDP 

 ในระยะสัน้ GNP  ใชว้ดัมลูค่าและความส าคญัของอุตสาหกรรมในแต่ละสาขา และ
ช่วยใหท้ราบถงึภาวะเศรษฐกจิของประเทศ 
 

     กิจกรรมการเรียนท่ี 1 

   พจิารณาว่าผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GNP) กบัผลติภณัฑม์วลรวมใน     
   ประเทศ (GDP) ต่างกนัอยา่งไร และจ าเป็นหรอืไม่ GNP จะตอ้งมากกว่า GDP 

9.2.3 ผลิตภณัฑป์ระชาชาติสุทธิในราคาตลาด (Net National Product at market 
price: NNPat m..p.) 

 หมายถงึมลูค่ารวมในราคาตลาดของสนิคา้และบรกิารขัน้สุดทา้ยทีป่ระชาชาติ
ผลติขึน้ไดใ้นระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายกนิทุน (Capital Consumption Allowances) 
ออกไปแลว้ 

 ในการหาผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาตลาดจะต้องน าเอาค่าเสื่อมราคา
ของทรพัยส์นิอนัเกดิจากการผลติสนิค้ามาหกัออกจากผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ (GNP)  
นอกจากจะหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิแลว้ยงัอาจมรีายการค่าเครื่องมอืเครื่องใชเ้ลก็ๆ 
น้อยๆ ซึ่งควรจะถือว่าเป็นค่าเสื่อมราคาในปีนัน้เลย และการสูญเสยีทรพัย์สนิเนื่องจาก
อุบตัิเหตุหรอืภยัธรรมชาติ ซึ่งรวมเรยีกว่า ค่าใช้จ่ายกินทุน (Capital Consumption 
Allowances: CCA) 

 ดงันัน้ค่าใชจ้่ายกนิทุน (Capital Consumption Allowances) จะประกอบดว้ย
ค่าเสื่อมราคา (depreciation) ซึ่งเป็นค่าเครื่องมอืเครื่องใช้(equipment) ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เครื่องมอืเลก็ๆ น้อยๆ ทีส่กึหรอไปในระยะเวลารวดเรว็ และค่าทรพัยส์นิเสยีหายเนื่องจาก
อุบตัเิหตุ (accidental damage) เช่น ถูกไฟไหม ้น ้าท่วม หรอือุบตัเิหตุอื่นๆ เป็นตน้ 

 ฉะนัน้    NNP at m.p.   =   GNP.  –  Capital Consumption Allowances 



                                                                                                      188 EC 103 

 NNPat m.p. จะใชว้ดัความสามารถในการผลติของประเทศในระยะยาว โดยที ่
NNPat m.p. ไดห้กัค่าใชจ้่ายกนิทุน (CCA) ออกไปแลว้ จงึท าให ้NNPat m.p. จะแสดงใหเ้หน็ถงึ
ความสามารถในการผลติสนิคา้และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้สุทธขิองประเทศ 
 

  กิจกรรมการเรียนท่ี  2 

     พจิารณาว่าผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตต่ิางจากผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคา   
  ตลาดอยา่งไร 

 

 9.2.4   ผลิตภณัฑป์ระชาชาติสุทธิในราคาทุน(Net National Product at factor 
cost: NNPat  f.c.) 

 หมายถงึมูลค่ารวมในราคาตลาดของสนิค้าและบรกิารขัน้สุดท้ายที่ประชาชาติ
ผลติขึน้ไดภ้ายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากหกัด้วยค่าใชจ้่ายกนิทุน(Capital Consumption 
Allowances) และภาษทีางออ้มของธุรกจิ (Indirect Business Taxes) 

     NNPat f.c. =  GNP – Capital Consumption Allowances – Indirect Business Taxes 

หรอือาจกล่าวไดว้่า NNPat f.c. คอื NNPat m.p.หลงัจากหกัภาษทีางอ้อมทางธุรกจิออก
แลว้ 

เนื่องจาก   NNPat m.p.  =   GNP.  –  Capital Consumption Allowances 

ดงันัน้       NNPat f.c.    =    NNPat m.p  –  Indirect Business Taxes 

 ค่าของ NNPat f.c  จะเท่ากบัค่าของตวัเลขรายไดป้ระชาชาติ (National 
Income: NI) ซึง่เป็นผลรวมของรายไดป้ระเภทต่างๆ ทีบุ่คคลต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิไดร้บัใน
ฐานะทีเ่ป็นเจา้ของปจัจยัการผลติในระยะเวลา 1 ปี    

 จากทีท่ราบแลว้ว่าหลงัจากทีน่ าเอาค่าใชจ้่ายกนิทุน (CCA) ไปหกั GNP จะ
ได้มูลค่าของผลติภณัฑ์ประชาชาติสุทธทิี่คดิในราคาตลาด (NNPat m.p) ถ้าต้องการหา
ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน (NNPat f.c) จะต้องน าภาษทีางอ้อมของธุรกจิ (Indirect 
Business Tax) มาหกัออก ทัง้นี้เพราะเมื่อผูผ้ลติเสยีภาษทีางอ้อม (เช่นภาษศุีลกากร ภาษี
การคา้ ภาษสีรรพสามติ เป็นต้น) ใหแ้ก่รฐั  ผูผ้ลติสามารถผลกัภาระภาษไีปใหผู้บ้รโิภคโดย



 189 EC 103 

การเพิม่ราคาสนิคา้ใหสู้งขึน้ จงึต้องน าเอาภาษทีางอ้อมไปหกัออกจาก NNPat m.p. เพื่อใหไ้ด ้
NNPat f.c. ซึ่งเท่ากบัผลรวมของรายได้ที่เจ้าของปจัจยัได้รบัจากการค านวณหารายได้
ประชาชาตทิางดา้น Income Approach 

 NNPat f.c.  มปีระโยชน์ในการวดัระดบัการผลติและวเิคราะหป์ญัหาเกี่ยวกบั
ผลติภาพของปจัจยัการผลติของชาต ิ

 ส าหรบัตวัเลขรายไดป้ระชาชาต ิ (National Income: NI) (ซึง่ไดจ้ากผลรวม
ของรายไดท้ีเ่ป็นผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ) จะชีใ้หเ้หน็ถงึระดบัรายไดแ้ละความ ส าคญั 
ของอาชพีต่างๆ และชีใ้หเ้หน็กบัการกระจายรายไดไ้ปยงัประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
 
   กิจกรรมการเรียนท่ี 3 

ถา้ตอ้งการหาผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน จากผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธ ิ
   ในราคาตลาด จะท าไดอ้ยา่งไร    

 

9.2.5 รายได้ส่วนบคุคล (Personal Income: PI) 

 รายไดส้่วนบุคคล หมายถงึ รายรบัทัง้หมดของบุคคลซึง่เป็นรายไดต้กมาถงึ
มอืของบุคคลจรงิๆ  โดยจะรวมทัง้รายไดท้ีเ่ป็นผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ และทีม่ไิดเ้ป็น
ผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ  

 รายไดส้่วนบุคคล (PI) แตกต่างจากรายไดป้ระชาชาติ (NI) คอื NI ค านวณ
เฉพาะรายไดท้ีเ่กดิจากการผลติ (earned income) เท่านัน้ แต่ PI จะรวมรายไดส้่วนทีม่ใิช่เป็น
ผลตอบแทนของปจัจยัการผลติเขา้ไปดว้ย เช่น เงนิโอนต่างๆ และดอกเบีย้เงนิยมืต่างๆ ทีม่ใิช่
ส่วนของการผลติเขา้ไปดว้ย และจะหกัรายไดบ้างรายการทีร่วมอยู่ใน NI แต่มไิดต้กทอดถงึมอื
ของบุคคลออก 

 ดงันัน้จากตวัเลขรายไดป้ระชาชาต ิ(NI) ซึง่เป็นรายไดท้ีเ่ป็นผลตอบแทนของ
ปจัจยัการผลติ จะมรีายไดบ้างรายการทีไ่มต่กทอดถงึมอืประชาชน ซึง่รายไดน้ี้ไดแ้ก่ 

 (1) ก าไรที่บริษัทเก็บไว้โดยมิได้จ่ ายเ ป็นเงินปนัผลให้แ ก่ผู้ถือหุ้น 
(Undistributed corporate profits) 
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 (2)  ภาษทีีเ่กบ็จากก าไรของบรษิทัหรอืภาษเีงนิไดบ้รษิทั (Corporate Taxes) 

 (3)  ค่าเบีย้ประกนัสงัคม (Social security contribution) ซึง่เป็นส่วนทีห่กั
จากรายไดท้ีเ่ป็นผลตอบแทนจากการใชแ้รงงานซึง่ตอ้งส่งมอบใหร้ฐับาล จงึเป็นส่วนของรายได้
ทีไ่มต่กถงึมอืประชาชน 

 เมื่อไดห้กัรายการต่าง ๆ ซึง่ไม่ตกทอดถงึมอืประชาชนแลว้ต้องบวกรายได้
ต่างๆ ทีม่ไิดเ้ป็นผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ แต่ตกทอดถงึมอืของบุคคลจรงิๆ  ซึง่ไดแ้ก่ 

 (1)  รายไดจ้ากเงนิโอนต่างๆ (Transfer income) ซึง่แบ่งเป็น รายไดจ้ากเงนิ
โอนของรฐับาล (Government transfer payment) รายไดเ้งนิโอนของธุรกจิ (Business 
transfer payment) และเงนิโอนระหว่างบุคคล (Inter-personal transfer payment) 

 (2)  รายไดค้่าดอกเบีย้ทีร่ฐับาลและทีผู่บ้รโิภคจ่ายให ้(Net interest paid by 
government and consumer) 

 PI   =   NI – Undistributed corporate profits – Corporate taxes – Social   

security contribution + Transfer income + Net interest paid by                    
          government and consumer 

 เนื่องจากรายได้ส่วนบุคคลไดร้วมรายได้ส่วนที่มใิช่ส่วนของการผลติเขา้ไป
ดว้ย ดงันัน้  PI  จงึไมส่ามารถใชว้ดัผลติภาพของประเทศได ้แต่จะมปีระโยชน์ในการวเิคราะห์
ภาวะการใชจ้า่ยของประชากร 
 
  กิจกรรมการเรียนท่ี 4 

 พจิารณาว่ารายไดส้่วนบุคคล (PI) แตกต่างจากรายไดป้ระชาชาต ิ(NI) อยา่งไร  

   และมวีธิคี านวณหา PI อยา่งไร 

 
 9.2.6  รายได้สทุธิส่วนบคุคล (Personal Disposable Income: DI) 

 หมายถงึ รายไดส้่วนบุคคลทีเ่หลอือยู่หลงัจากหกัค่าภาษเีงนิไดแ้ละภาษอีื่นๆ  
ทีเ่กีย่วกบัตวับุคคล 
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       DI    =    PI  –  TP  

 โดยที ่      DI    =   Disposable Income 

       PI    =   Personal Income 

       TP    =   Personal Taxes 

 รายไดสุ้ทธสิ่วนบุคคลเป็นรายไดท้ี่พน้จากภาระภาษี ดงันัน้บุคคลจะน าไปใชบ้รโิภค
หรอืน าไปใชจ้า่ยทนัท ี(Consumption: C) หรอืเกบ็ออม (Saving: S) 

 รายไดสุ้ทธสิ่วนบุคคลมปีระโยชน์ในการชีอ้ านาจซือ้ (purchasing power) และแสดง
ความโน้มเอยีงทีจ่ะใชจ้า่ย หรอืความโน้มเอยีงทีจ่ะเกบ็ออมของประชาชน 
 

   กิจกรรมการเรียนท่ี 5 

 ถา้ตอ้งการดวู่าประชาชนมอี านาจซือ้มากน้อยเพยีงใดควรใชต้วัเลขใดมาใชใ้น    
   การพจิารณา 

   
 9.2.7  รายได้เฉล่ีย  

 เพื่อที่จะวดัฐานะแท้จรงิของประเทศ และใช้เทยีบฐานะทางเศรษฐกิจกบั
ประเทศอื่นๆ จงึจ าเป็นตอ้งหารายไดเ้ฉลีย่ 

 (1)  ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติต่อหวั (GNP per capita) 
 ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตต่ิอหวัหาได้จาก GNPหารด้วยจ านวน
ประชากร 

 ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตต่ิอหวั  =  GNP

Population
 

 ตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตต่ิอหวันี้มปีระโยชน์ในการใช้เป็น
เครือ่งชีค้วามสามารถในการผลติของประชากรโดยเฉลีย่แต่ละคนของแต่ละประเทศ 
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 (2)  ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติต่อก าลงัแรงงาน (GNP per labor 
forces) 
 ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตต่ิอก าลงัแรงงานหาไดจ้าก GNP หารดว้ย
ก าลงัแรงงาน 

 ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตต่ิอก าลงัแรงงาน   =   GNP

Labour Force.
 

 ตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตต่ิอก าลงัแรงงานมปีระโยชน์ในการใช้
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการท างาน 

 (3) รายได้ประชาชาติเฉล่ียต่อคน (Per Capita Income) 
 รายไดป้ระชาชาตเิฉลี่ยต่อคนหาได้จากรายได้ประชาชาตหิารดว้ยจ านวน
ประชากร 

 รายไดป้ระชาชาตเิฉลีย่ต่อคน   =  NI

Population
  

 ตวัเลขรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนมปีระโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องชี้
ฐานะ และแสดงมาตรฐานการครองชพีของแต่ละประเทศได ้

 (4) รายได้สทุธิส่วนบคุคลเฉล่ีย 
 รายได้สุทธิส่วนบุคคลเฉลี่ยหาได้จากรายได้สุทธิส่วนบุคคล หารด้วย
จ านวนประชากร 

 รายไดสุ้ทธสิ่วนบุคคลเฉลีย่ต่อคน  = DI

Population
 

 ตวัเลขรายได้สุทธสิ่วนบุคคลเฉลี่ยมปีระโยชน์ในการแสดงอ านาจซื้อ
ของแต่ละบุคคลของแต่ละประเทศ 

9.3   ข้อยุ่งยากในการคิดค านวณรายได้ประชาชาติ 

 1.   การนับซ า้ (Double Counting)  
 ในการคดิค านวณรายได้ประชาชาต ิสนิค้าหรอืบรกิารที่จะน ามาคดิรวมเป็นผลติผล
ของชาตจิะตอ้งเป็นสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้ซือ้ไปเพื่อใชเ้พื่อบรโิภค (final product) ถ้าน าเอาสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้
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ไปขายหรอืผลติต่อไป (intermediate product) มาคดิค านวณจะก่อใหเ้กดิปญัหาการนับซ ้า ซึง่
ท าใหร้ายไดป้ระชาชาตสิงูกว่าความเป็นจรงิ  

 นอกจากนี้รายไดจ้ากการโอน (transfer income) จะไม่น ามาคดิรวมเป็นรายได้
ประชาชาตเิพราะจะท าใหร้ายไดป้ระชาชาตสิงูกว่าความเป็นจรงิเช่นกนั เช่น นาย ก. ไดค้่าจา้ง
เดอืนละ 5,000 บาท และส่งใหน้าย ข. ซึง่เรยีนทีก่รุงเทพฯ เดอืนละ 1,000 บาท ดงันัน้ถ้านับ
รวมรายได้ที่นาย ข. ได้รบัเข้าเป็นรายได้ประชาชาติแล้วจะเป็นการนับซ ้าท าให้รายได้
ประชาชาตสิงูกว่าความเป็นจรงิ 

2.  สินค้าและบริการท่ีไม่ผา่นตลาด  
 โดยปกตกิารคดิค านวณรายได้ประชาชาตมิกันับเฉพาะสนิค้าและบรกิารที่ช าระ

กนัเป็นตวัเงนิเท่านัน้ ยงัมบีรกิารอกีหลายชนิดทีย่งัไม่ได้นับรวมเป็นรายไดป้ระชาชาต ิ เช่น 
พชืผลส่วนหนึ่งทีเ่กษตรกรเกบ็ไวบ้รโิภคเอง เสือ้ผา้ทีแ่ม่บา้นเยบ็ใส่เอง การซ่อมรถยนต์ของ
ตนเอง เป็นต้น ทัง้นี้เพราะการคดิค านวณรายไดป้ระชาชาตคิดิเฉพาะส่วนทีท่ าการซือ้ขายกนั
ในท้องตลาดจงึท าให้รายได้ประชาชาติที่ค านวณได้ต ่ากว่าความเป็นจรงิ  ดงันัน้ควรที่จะ
ประเมนิค่าสนิคา้และบรกิารเหล่านี้แลว้น ามาคดิรวมรายไดป้ระชาชาต ิ

3. การคิดค่าเส่ือมราคา (Depreciation)   
 การค านวณเงนิค่าเสื่อมราคาเพื่อน าไปหกัจากผลติผลรวมของชาติ (GNP) เพื่อ

หาผลติผลสุทธขิองชาติ (NNP) มกัจะมขีอ้ยุ่งยาก ทัง้นี้เพราะการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์
ประเภทเดยีวกนัอาจตรีาคาค่าเสื่อมแตกต่างกนั ดงันัน้ค่าเสื่อมราคารวมทัง้ประเทศทีค่ านวณ
ไดอ้าจสงูหรอืต ่าเกนิไปได ้

4.    การตีราคาสินค้าคงเหลือ (Inventory Revaluation)  
 สนิคา้คงเหลอืจะเป็นรายการทีป่รากฏอยู่ในงบดุลของบรษิทัตอนสิน้งวดบญัชี ถ้า
ในระหว่างทีม่เีหตุการณ์ท าใหร้าคาสนิค้านัน้สูงขึน้ จะท าให้มลูค่าสนิค้าคงเหลอืตอนสิ้นงวด
บญัชมีคี่าสูงขึน้ดว้ย ดงันัน้ในการแสดงรายการของผลติภณัฑร์วมของชาติ ควรแสดงรายการ
ซึง่ไดต้รีาคาสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้น้ีต่างหากจากรายการอื่น 

5. รายได้และรายจ่ายของรฐับาล   
 รายได้ของรฐับาลส่วนใหญ่ได้มาจากภาษีซึ่งบงัคบัจดัเก็บจากประชาชน ถ้า

รฐับาลน ารายไดน้ัน้มาจ่ายคนืให้แก่ประชาชนในรูปของรายจ่ายเพื่อเป็นค่าประกนัสงัคม  ค่า
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ดอกเบีย้พนัธมติร รายรบัและรายจา่ยของรฐับาลดงักล่าวถา้มองในแงส่่วนรวมแลว้จะถอืว่าเป็น
เพยีงการโอนรายไดแ้ละรายจา่ยเท่านัน้ 

6. การช าระหน้ีต่างประเทศ 
 ในการคา้ระหว่างประเทศ ผูป้ระกอบการอาจมรีายไดจ้ากต่างประเทศในรปูของ
เงนิปนัผล หรอืของก านัลจากต่างประเทศ รายได้เหล่านี้จะต้องน ามาคดิรวมเป็นรายได้
ประชาชาตดิว้ย นอกจากนี้การทีค่นในประเทศโอนเงนิไปใหพ้ีน้่องทีอ่ยู่ต่างประเทศรายการนี้
จะตอ้งน ามาหกัจากรายไดป้ระชาชาตดิว้ย จะเหน็ว่ารายการเหล่านี้มกัจะถูกละเลย 
 
9.4   การค านวณรายได้ประชาชาติ 
 ถ้าสมมุตวิ่าไม่มกีารตดิต่อแลกเปลี่ยนกบัต่างประเทศซึ่งเรยีกว่าระบบเศรษฐกจิปิด 
(Closed Economy) และระบบเศรษฐกจิแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คอื ครวัเรอืน และหน่วย
ธุรกจิ โดยไมม่รีฐับาล และสมมตุวิ่าไมม่กีารเกบ็ออมเงนิ  

 1.  ครวัเรอืน (Household) ซึง่มสี่วนช่วยในการผลติโดยขายปจัจยัใหแ้ก่หน่วยผลติ 
หรอืหน่วยธุรกจิ และไดร้บัผลตอบแทนจากการขายปจัจยัการผลติ เป็นรายไดใ้นรปูต่างๆ กนั
ไดแ้ก่ ค่าจา้ง และเงนิเดอืน ค่าเช่า ดอกเบีย้ และก าไร ซึง่เงนิไดน้ี้จะน าไปใชจ้่ายซือ้สนิคา้และ
บรกิารจากหน่วยผลติ 

 2.  หน่วยธุรกจิหรอืหน่วยผลติ (Firm) ซึง่เป็นผูด้ าเนินการผลติสนิคา้และบรกิารโดย
หน่วยธุรกจิจะซื้อปจัจยัการผลติเพื่อด าเนินการผลติและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจา้ของปจัจยั
การผลิต เมื่อหน่วยธุรกิจผลิตสินค้าและบรกิารแล้วก็จะจ าหน่ายสินค้าและบรกิารให้แก่
ครวัเรอืน ดงันัน้มลูค่าของสนิคา้และบรกิารทีห่น่วยธุรกจิผลติขึน้ จะเท่ากบัค่าใชจ้่ายในการซือ้
สนิคา้และบรกิารของครวัเรอืน 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างครวัเรอืนและหน่วยธุรกจิ จะก่อใหก้ระแสการหมุนเวยีนของ
รายไดร้ายจา่ยในระบบเศรษฐกจิดงันี้ 
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รปูท่ี 9 – 1  กระแสการหมนุเวียนของรายได้รายจ่ายในระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

         

           

 

      

 

 

 

  จะเห็นได้ว่ามูลค่ารวมของสนิค้าและบรกิารที่ประเทศผลติได้ในช่วงเวลา
หนึ่งๆ จะเท่ากบัค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการซือ้สนิคา้และบรกิารของประชาชนในเวลานัน้ๆ และ
ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดในการซือ้สนิคา้และบรกิารจะกลายเป็นรายไดข้องบุคคลต่างๆ ทีม่สี่วนในการ
ผลติสนิคา้นัน้ 
 จากการหมนุเวยีนของรายไดแ้ละรายจา่ยในระบบเศรษฐกจิแสดงใหเ้หน็ไดว้่า รายไดท้ี่
เจา้ของปจัจยัการผลติต่างๆ ได้รบั จะเท่ากบั ค่าใชจ้่ายในการซื้อสนิค้าและบรกิารและจะ
เท่ากบัมลูค่าของสนิคา้และบรกิาร ซึง่แสดงว่าการค านวณรายไดป้ระชาชาตสิามารถท าได้  3  
วธิ ีคอื 

 1.  ค านวณจากมลูค่ารวมของสนิคา้และบรกิาร (Product Approach) 

  2.  ค านวณจากรายจา่ยรวมในการซือ้สนิคา้และบรกิาร (Expenditure Approach)  

 3.  ค านวณจากผลรวมรายได้ทัง้หมดของเจ้าของปจัจยัการผลติต่างๆ (Income 
Approach)    

ครวัเรอืน 

ขายปจัจยั 
การผลติ 

ซือ้สนิคา้ 
และบรกิาร 

หน่วยธุรกจิ 

ซือ้ปจัจยั 
การผลติ 

ผลติและ 
ขายสนิคา้ 

ผลตอบแทนของปจัจยั(ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบีย้ และก าไร) 

ปจัจยัการผลติ(ทีด่นิ แรงงาน ทุน และผูป้ระกอบการ) 

ค่าใชจ้า่ยซือ้สนิคา้และบรกิาร 

สนิคา้และบรกิาร 
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 การคดิค านวณรายไดป้ระชาชาตทิัง้ 3 วธิจีะต้องมคี่าเท่ากนัเสมอ แต่การรวบรวม
ตวัเลขจากแหล่งต่างๆ อาจมขีอ้ผดิพลาดได้ ซึง่ท าใหต้วัเลขรายไดป้ระชาชาตทิัง้ 3 วธิ ี ไม่
เท่ากนั จงึตอ้งมรีายการสถติผิดิพลาด (Statistical Discrepancy) เป็นตวัปรบัใหต้วัเลขเท่ากนั 

กิจกรรมการเรียนท่ี 6 

 พจิารณาว่าเหตุใดการคดิค านวณรายไดป้ระชาชาตจิงึท าได ้3 วธิ ีคอื ทางดา้น
ผลผลติรวม ทางดา้นรายจา่ยรวม และทางดา้นรายไดร้วม และท าไมการคดิค านวณทัง้ 3 วธิ ี
จงึมคี่าเท่ากนั 

 9.4.1  การค านวณรายได้ประชาชาติทางด้านผลผลิตรวม (Product Approach) 
 การค านวณรายไดป้ระชาชาตติามวธินีี้ เป็นการค านวณหาผลรวมของมลูค่า

ตามราคาตลาดของสนิคา้และบรกิารขัน้สุดทา้ยทีผ่ลติขึน้ในระยะเวลา 1 ปี 

 ในทางปฏบิตัพิบว่า ในการหามลูค่าของผลผลติขัน้สุดทา้ย (final product) 
บางครัง้ยากที่จะจ าแนกว่าอะไรเป็น final product และอะไรเป็นผลผลิตขัน้กลาง 
(intermediate product) และบางครัง้สนิคา้ชนิดเดยีวกนัอาจเป็นได้ทัง้ final product และ 
intermediate product เช่น ขา้วสารทีผ่ลติไดแ้ลว้ขายใหก้บัผูท้ีซ่ ือ้ไปเพื่อบรโิภคจะเป็นสนิคา้
ขัน้สุดทา้ย (final product) แต่ส่วนทีข่ายใหผู้ซ้ือ้ทีซ่ือ้แลว้น าไปขายต่อหรอืไปโม่เป็นแป้งแลว้
น าไปขายต่อ ขา้วสารส่วนน้ีจะเป็นผลผลติขัน้กลาง นอกจากนี้การเกบ็เฉพาะตวัเลขส่วนทีเ่ป็น
ผลผลิตขัน้สุดท้ายท าได้ยากมากในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในระบบการผลิตซึ่งต้องผ่าน
กระบวนการหลายขัน้ก่อนทีจ่ะไดเ้ป็นสนิค้าส าเรจ็รูปที่น าไปบรโิภคและมกัเกดิปญัหาการนับ
ซ ้า(double counting) ไดเ้สมอ ซึง่จะท าใหต้วัเลขรายไดป้ระชาชาตสิูงกว่าความเป็นจรงิ จงึ
ตอ้งหลกีเลีย่งการนบัซ ้าโดยการหามลูค่าเพิม่ในแต่ละขัน้การผลติ  (Value Added)  

 มลูค่าเพิม่ในแต่ละขัน้การผลติ (Value Added) หมายถงึ มลูค่าเพิม่หรอืส่วน
หนึ่งของแต่ละหน่วยผลติที่อยู่ในมูลค่าของผลผลติขัน้สุดท้าย ซึ่งหาได้จากผลต่างระหว่าง
มลูค่าผลผลติที่หน่วยผลติในขัน้นัน้ๆ ขายใหก้บัหน่วยผลติในขัน้ต่อไปกบัต้นทุนของสนิคา้ที่
หน่วยผลติในขัน้นัน้ซือ้มาจากหน่วยผลติอื่นๆ เพื่อใชใ้นการผลติในขัน้นัน้ๆ 

 ตวัอย่างในการผลติขนมปงั ซึง่มขี ัน้ตอนการผลติคอื ชาวนาผลติขา้วสาล ีมี
มลูค่าเท่ากบั 100 บาท แลว้ขายใหโ้รงงานโม่ท าเป็นแป้งสาลมีมีลูค่าเท่ากบั 190 บาท และ
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โรงงานขนมปงัน าแป้งสาลผีลติเป็นขนมปงัขายใหก้บัผูบ้รโิภคมลูค่า 270 บาท การหามลูค่า
ของขนมปงัท าไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี  9 – 1 ตารางการผลิตและค านวณมลูค่าเพ่ิมของขนมปัง 

ขัน้ตอนการท าขนมปงั มลูค่ารวมของผลผลติในแต่ละ
ขัน้การผลติ (ราคาขาย) 

มลูค่าเพิม่ในแต่ละขัน้การผลติ 

ชาวนาผูผ้ลติขา้วสาล ี 100 100 
โรงงานท าแป้ง 190 90 

โรงงานท าขนมปงั 270 80 
รวม 560 270 

  

 โดยการรวมมลูค่าเพิม่ของแต่ละขัน้การผลติจะไดเ้ท่ากบัมลูค่าของสนิค้าขัน้สุดทา้ย 
(final product) คอื ขนมปงัซึง่มมีลูค่าเท่ากบั 270 บาทพอด ี

 ส าหรบัประเทศไทยได้แบ่งสาขาเศรษฐกิจออกเป็น 11 สาขาด้วยกนั ในการ
ค านวณหารายได้ประชาชาติทางด้านผลผลติรวมท าได้โดยการหามูลค่าเพิม่รวมของแต่ละ
สาขาเศรษฐกจิ จะไดเ้ป็นมลูค่าของผลผลติทีแ่ต่ละสาขาเศรษฐกจิผลติไดภ้ายในระยะเวลาที่
ก าหนด (ระยะเวลา 1 ปี)  แลว้น ามลูค่าผลผลติทุกสาขามารวมกนัจะไดเ้ป็นผลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศในราคาตลาด(GDPat m.p.)  

      ตารางท่ี 9 – 2  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) โดยวิธีรวมมูลค่า เพ่ิมของแต่
ละสาขาเศรษฐกิจ 

1.   การเกษตรกรรม 
      1.1.   กสกิรรม 
      1.2.   ปศุสตัว ์
      1.3.   ประมง 
      1.4.   ปา่ไม ้
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2.   การเหมอืงแรแ่ละยอ่ยหนิ 

3.  การอุตสาหกรรม 

4.  การก่อสรา้ง 

5.  การไฟฟ้าและประปา 

6.  การคมนาคมและขนส่ง 

7.  การคา้ส่งและคา้ปลกี 

8.  การธนาคาร ประกนัภยั และธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

9.  ทีอ่ยูอ่าศยั 

10.  การบรหิารราชการและการป้องกนัประเทศ 

11.  การบรกิาร 

     เท่ากบั  ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในราคาตลาด (GDP at m.p.) 

หลงัจากทีไ่ดค้่าของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในราคาตลาด(GDPat m.p.)  แล้ว 
เมื่อน าเอารายไดสุ้ทธจิากต่างประเทศ (net income from abroad) มารวมกบั GDP จะไดเ้ป็น 
ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตใินราคาตลาด (GNPat m.p.)  

 เมื่อน าเอาค่าใช้จ่ายกนิทุน (Capital Consumption Allowances) มาหกัออกจาก 
GNPat m.p. จะไดเ้ป็น ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาตลาด (NNP at market price: NNPat 

m.p) 

และจาก NNPat m.p. ถา้ตอ้งการหาค่าผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน (NNP  

at factor cost: NNPat f.c.)  จะต้องน ารายการภาษทีางอ้อม (Indirect Business Tax) ไปหกั
ออก 

สรุปจากผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในราคาตลาด (GNPat m.p.) จะหาค่าของ
ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน (NNP at factor cost: NNP at f.c.) ไดด้งันี้ 

     ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในราคาตลาด (GDP at m.p.) 
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     บวก     รายไดสุ้ทธจิากต่างประเทศ 

    เท่ากบั   ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตใินราคาตลาด (GNP at m.p.) 

     หกั     ค่าใชจ้า่ยกนิทุน 

    เท่ากบั   ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาตลาด (NNP at m.p.) 

     หกั     ภาษทีางออ้ม   

     เท่ากบั  ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน (NNP at f.c.) หรอืรายไดป้ระชาชาต ิ 
                (NI) 

 9.4.2 การค านวณรายได้ประชาชาติจากรายจ่ายรวม (Expenditure Approach) 
 การค านวณรายไดป้ระชาชาตดิา้นรายจ่ายนี้เป็นการค านวณจากรายจ่ายในการ
ซือ้ผลผลติขัน้สุดทา้ย (final product) ซึง่คดิเฉพาะรายจ่ายซือ้สนิคา้และบรกิารทีเ่กดิขึน้ใหม่ 
รายจา่ยในการซือ้ของเก่า (second hand) จะไมน่ ามาคดิรวมเป็นรายไดป้ระชาชาต ิ
 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่จ่ายไปในการซื้อสินค้าและบรกิารที่ผลิตได้แบ่งออกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ไดด้งันี้ 

 1.  รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของเอกชน (Personal Consumption 
Expenditure: C)  

 รายจา่ยเพื่อการอุปโภคบรโิภคของเอกชนเป็นค่าใชจ้่ายซือ้สนิคา้และบรกิาร
ของบุคคลและสถาบนัทีต่ ัง้ขึน้โดยไม่หวงัก าไร เช่น โรงเรยีน โรงพยาบาล เป็นต้น สนิคา้ทีซ่ือ้
อาจเป็นทัง้สนิคา้คงทนถาวรทีม่อีายุการใชง้านยาวนาน เช่น ตู้เยน็ รถยนต์ เป็นต้น และเป็น
สนิคา้ไม่คงทนถาวร เช่น อาหาร เสือ้ผา้ เป็นต้น  นอกจากนี้รายจ่ายในดา้นบรกิารต่างๆ เช่น 
ค่าตดัผม ค่ารกัษาพยาบาล ค่าทนายความ เป็นต้น จะรวมอยู่ในรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของ
ประชาชน ส าหรบัรายจา่ยซือ้บา้นทีอ่ยูอ่าศยัใหม่และการก่อสรา้งอาคารต่างๆ จะไม่นับรวมอยู่
ในรายการน้ี เพราะถอืว่าเป็นรายจา่ยลงทุน  

 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทัง้หมดของเอกชนภายในประเทศ (Gross Private 
Domestic Investment: I)  

  ค่าใชจ้า่ยในการลงทุนทัง้หมดของเอกชนภายในประเทศ จะประกอบดว้ย 
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 2.1 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอาคารใหม่ (New Construction) ซึง่รวมถงึ
การก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั โกดงั โรงงาน ส านักงาน และอาคารต่างๆ  เหตุทีถ่อืว่าการก่อสรา้งอาคาร 
ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการลงทุนแทนทีจ่ะเป็นสนิคา้เพื่อบรโิภคประเภทถาวร กเ็นื่องจากค่าใชจ้่ายใน
การก่อสรา้งสงูและอายกุารใชง้านยนืยาวมาก และยงัมลีกัษณะเป็นสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายได้ 
(income earning assets) ซึง่สามารถน าไปใหบุ้คคลอื่นเช่าไดเ้ป็นรายไดม้าเมือ่ไมไ่ดอ้ยูอ่าศยัเอง 

 2.2  การซื้อสนิค้าประเภททุนทีผ่ลติขึน้ใหม่ (New producer’s durable 
goods) ขององคก์ารธุรกจิทัว่ไปและองคก์ารทีม่ไิดแ้สวงหาก าไร เช่น เครื่องมอื เครื่องจกัรทีใ่ช้
ในการผลติสนิคา้ เครือ่งมอืแพทย ์เป็นตน้ 

 2.3  ส่วนเปลีย่นแปลงสุทธขิองสนิค้าคงคลงั (Net change in inventories) 
ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายปีกับมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นปี  ถ้าส่วน
เปลีย่นแปลงในสนิคา้คงคลงัมคี่าเป็นบวกกจ็ะน าไปบวกเพิม่ใน GDP  เพราะว่าเป็นผลผลติของ
ชาตทิีผ่ลติไดใ้นปีนัน้แต่ยงัขายไมไ่ดห้รอืยงัไม่ไดข้าย แต่ถ้าการเปลีย่นแปลงในสนิคา้คงคลงัมี
ค่าเป็นลบแสดงว่าสนิค้าและบรกิารที่ผลติได้ในปีนัน้ผลติไม่พอกบัความต้องการ  จงึต้องน า
สนิค้าและบรกิารที่ผลติได้ในปีก่อนออกมาขาย ท าให้สนิค้าคงคลงัลดลง และมผีลให้การ
เปลีย่นแปลงในสนิคา้คงคลงัมเีครื่องหมายเป็นลบ จงึต้องน ามาลบออกจาก GDP ทัง้นี้เพราะ
การบรโิภคบางส่วนทีเ่กดิขึน้ในปีนี้เกดิจากการน าของผลผลติในปีก่อนหน้ามาบรโิภคซึง่ไม่ได้
เป็นผลผลติในปีนี้ ดงันัน้ถา้ตอ้งการหาผลผลติทีผ่ลติขึน้ในปีนี้จรงิๆ จงึตอ้งน าการเปลีย่นแปลง
ในสนิคา้คงคลงัทีม่เีครือ่งหมายลบไปหกัออกจาก GDP 

 3. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าและบริการของรฐับาล (Government purchase 
of goods and services: G)  

 ค่าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้และบรกิารของรฐับาลนี้ประกอบดว้ย 

 3.1   ค่าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้และบรกิารของรฐับาลจากองคก์ารผลติต่าง ๆ 

 3.2   ค่าใชจ้า่ยประเภทเงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ 

 3.3   ค่าใชจ้า่ยทางดา้นการทหารและการป้องกนัประเทศ 

 ค่าใชจ้า่ยในการซือ้สนิคา้และบรกิารของรฐับาลนี้จะไม่รวมค่าใชจ้่ายเงนิโอน
ของรฐับาล (Government transfer payment) เช่น เงนิบ าเหน็จบ านาญ เงนิสงเคราะหค์น
พกิาร เงนิสงเคราะหท์หารผ่านศึก สิง่ของทีร่ฐัแจกให้ประชาชนทีป่ระสบภยัพบิตั ิ ดอกเบี้ย
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เงนิกูข้องรฐับาล ฯลฯ เป็นตน้ ทัง้นี้เพราะถอืว่ารายการเหล่านี้เป็นเพยีงรายจ่ายเงนิโอน ซึง่ไม่
ก่อใหเ้กดิผลผลติใหม ่

 4. ค่าสินค้าและบริการสทุธิ (Net Exports: X – M)   
 ค่าสินค้าและบรกิารสุทธิหมายถึงผลต่างระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและ

มลูค่าสนิคา้น าเขา้ มลูค่าสนิคา้ออก (Exports: X) เป็นผลผลติทีผ่ลติในประเทศแต่ถูกส่งออก
ไปขายต่างประเทศ จงึต้องน าไปรวมใน GDP ส่วนมลูค่าการน าเขา้ (Imports: M) เป็นผลผลติ
จากต่างประเทศทีน่ ามาใชภ้ายในประเทศ จงึต้องหกัออกจาก GDP ดงันัน้การส่งออกสุทธ ิ(X – M) 
จงึเป็นผลต่างของจ านวนเงนิทีต่่างประเทศซือ้สนิคา้และบรกิารภายในประเทศ กบัจ านวนเงนิที่
คนในประเทศใชจ้่ายซือ้สนิค้าจากต่างประเทศ ถ้าค่าการส่งออกสุทธเิป็นบวกจะท าให้รายได้
ประชาชาตเิพิม่ขึน้ แต่ถา้การส่งออกสุทธเิป็นลบจะท าใหร้ายไดป้ระชาชาตลิดลง 

 เมือ่รวมทัง้ 4 รายการขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั จะไดต้วัเลขของผลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศ (GDP) และถ้ารวมรายการรายไดสุ้ทธจิากต่างประเทศ (Net income from broad: 
F) จะไดผ้ลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GNP) 

 ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาตทิางดา้นรายจา่ยแสดงไดด้งันี้ 

 

1. Personal Consumption Expenditure 

Durable goods 

Non durable goods 

Services 

 

2.  Gross Private Domestic Investment 

New Construction 

Durable Capital goods 

Net change in inventories 

3.  Government Purchase of goods and services  

4.  Net export of goods and services  

    Equal: Gross Domestic Product (GDP) 

 

    Plus    Net income from abroad 

    Equal  Gross National Product (GNP) 
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 เมื่อได้ตวัเลขผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) แล้ว ถ้าต้องการหารายได้
ประชาชาต ิ(NI) จะตอ้งปรบัปรงุตวัเลขของ GNP โดย 

1.  น าเอาค่าเสื่อมราคาทรพัยส์นิ (Depreciation) หกัออกจากสนิค้าประเภททุน 
เพราะปกตแิล้ว GNP ได้รวมเอามูลค่าทัง้หมดของสนิค้าทุนซึ่งมไีว้เพื่อทดแทนของเก่าที่
ลา้สมยั(ซึง่ถอืว่าเป็น Gross Investment) และเมื่อหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาจะไดค้่าเป็นการลงทุน
สุทธ ิ(Net Investment) ของเอกชนภายในประเทศ นอกจากค่าเสื่อมราคาของทรพัยส์นิแลว้ยงั
มรีายการสูญเสยีทรพัยส์นิเนื่องจากอุบตัเิหตุหรอืภยัธรรมชาตแิละค่าเครื่องมอืเครื่องใชเ้ลก็ๆ  
น้อยๆ ซึง่ควรจะถอืว่าเป็นค่าเสื่อมราคาในปีนัน้เลย ซึง่รวมเรยีกว่า ค่าใชจ้่ายกนิทุน (Capital 
Consumption Allowances: CCA) เมื่อเอา GNPat m.p. หกัดว้ย CCA จะได้ผลติภณัฑ์
ประชาชาตสิุทธใินราคาตลาด (NNP at market price: NNPat m.p.)  

2.  หลงัจากนัน้น าภาษทีางออ้ม (Indirect Business Tax) มาหกัออกจาก  NNPat m.p. 
จะไดผ้ลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน (NNP at factor cost NNPat f.c.) หรอืรายได้
ประชาชาต ิ(National Income: NI) 

 สรุปการหารายไดป้ระชาชาติ หรอื ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน (National 
Income or Net National Product at factor cost) ทางดา้นรายจา่ยรวมท าไดด้งันี้ 

ค่าใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภคของเอกชน (C) 

   บวก ค่าใชจ้า่ยลงทุนทัง้หมดของบุคคลภายในประเทศ (I) 

 ค่าใชจ้า่ยของรฐัในการซือ้สนิคา้และบรกิาร (G) 

 ค่าส่งสนิคา้ออกสุทธ ิ(X - M) 

  เท่ากบั  ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศในราคาตลาด (GDPat m.p.) 

   บวก รายไดสุ้ทธจิากต่างประเทศ (F) 

  เท่ากบั  ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตใินราคาตลาด (GNPat m.p.) 

   หกั ค่าใชจ้า่ยกนิทุน (CCA)   

  เท่ากบั  ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาตลาด (NNPat m.p.) 

   หกั ภาษทีางออ้ม (Ti) 

 เท่ากบั ผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน หรอืรายไดป้ระชาชาต ิ(NNPat f.c.or NI) 
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  กิจกรรมการเรียนท่ี 7 
 1.  พจิารณาว่ารายจา่ยในการซือ้ของมอืสอง (second hand) ควรน ามาค านวณใน   
  รายไดป้ระชาชาตหิรอืไม่ 

 2.  เพราะเหตุใดรายจา่ยซือ้บา้นทีอ่ยูอ่าศยัใหมแ่ละการก่อสรา้งอาคารต่างๆ จงึไม ่
  น ามาคดิเป็นรายจา่ยเพื่อการบรโิภคสนิคา้คงทนของเอกชน 

 3.  รายจา่ยเงนิโอนต่างๆ จะน ามาคดิรวมในการค านวณรายไดป้ระชาชาตทิาง  
   ดา้นรายจา่ยหรอืไม ่เพราะเหตุใด    

9.4.3  การค านวณรายได้ประชาชาติจากรายได้รวม (Income Approach) 

 รายได ้(Income) ทีจ่ะน ามารวมเป็นตวัเลขรายไดป้ระชาชาตติามวธิ ีIncome 
Approach หมายถึงรายได้ทัง้หมดที่เป็นผลตอบแทนที่ได้รบัอนัเกดิจากการผลติสนิค้าและ
บรกิารทัง้หมดในประเทศ ซึง่ถอืว่าเป็นรายไดท้ีไ่ดจ้ากน ้าพกัน ้าแรง (earned income) 

 ส่วนรายรบั (receipts) ทีม่ไิดเ้ป็นรายได้ เช่น เงนิทีไ่ดร้บัจากการช าระหนี้ 
หรอืเงนิที่ได้จากการขายทรพัยส์นิเก่า เป็นต้น เหล่านี้ไม่ถอืเป็นรายได้ที่จะน ามารวมเป็น
รายไดป้ระชาชาตเิพราะมไิดก่้อใหเ้กดิผลผลติ เป็นแต่เพยีงเปลีย่นรปูทรพัยส์นิทีม่อียู่ในรปูของ
ลกูหนี้ หรอืทรพัยส์นิมาเป็นเงนิสดเท่านัน้ 

 ดงันัน้การค านวณหารายไดป้ระชาชาติ จงึวดัจากรายได้ทีเ่ป็นผลตอบแทน
ของปจัจยัการผลติ ซึง่แบ่งผลตอบแทนปจัจยัออกได ้  4 ประเภทใหญ่ๆ คอื ค่าจา้งซึง่เป็น
ผลตอบแทนของแรงงาน ค่าเช่าซึ่งเป็นผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน ดอกเบี้ยซึ่งเป็น
ผลตอบแทนของทุน และก าไรซึง่เป็นผลตอบแทนทีผู่ป้ระกอบการไดร้บั 

 ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาตจิงึประกอบดว้ย 

 1.  ผลตอบแทนจากการใช้แรงงานของลูกจ้าง (Compensation of 
Employees)  

 ไดแ้ก่ จ านวนเงนิทีล่กูจา้งไดร้บัจากการท างาน ซึง่ประกอบดว้ย 
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     1.1 ค่าจา้ง และเงนิเดอืน (Wages and Salaries 
 1.2  ผลตอบแทนอื่นๆ ทีน่ายจา้งจ่ายให้ (Supplements) เช่น ค่าเบี้ย

ประกนัสงัคมทีน่ายจา้งจ่ายให้ ค่าเล่าเรยีนบุตร ค่าเช่าบา้น ค่าโรงพยาบาลทีน่ายจา้งจ่ายให้ 
เงนิชดเชยทีน่ายจา้งจา่ยใหใ้นกรณเีจบ็ปว่ยหรอืประสบอุบตัเิหตุจากการท างาน เป็นตน้ 

2.   รายได้ท่ีเอกชนได้รบัในรปูของค่าเช่า (Rental Income of Persons) 
หมายถงึค่าเช่าทีเ่อกชนได้รบัจากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิต่างๆ เพื่อการผลติ และใน

กรณีที่ผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของที่ดนิ หรอืสิง่ปลูกสรา้งเอง จะต้องประเมนิราคาค่าเช่าเป็น
รายไดป้ระเภทนี้ดว้ย และค่าเช่าน้ียงัรวมค่าลขิสทิธิด์ว้ย 

3.  ดอกเบีย้สทุธิ (Net interest)  
หมายถงึดอกเบี้ยทีเ่อกชนไดร้บัจากองค์การผลติต่างๆ เท่านัน้ ดอกเบีย้ทีเ่อกชน

ไดร้บัจากรฐับาลจะไม่น ามาคดิรวมในรายได้ประชาชาต ิ ทัง้นี้เพราะการทีร่ฐับาลกู้เงนิไปจาก
ประชาชนกเ็พื่อน าไปบรโิภคมากกว่าการผลติ เช่น กู้ไปใชจ้่ายเมื่องบประมาณขาดดุล หรอืกู้
ไปเพื่อซือ้อาวุธต่างๆ เป็นตน้ และไมร่วมดอกเบีย้ทีผู่บ้รโิภคจ่ายไปดว้ย ทัง้นี้เพราะดอกเบีย้ที่
ผูบ้รโิภคจา่ยไมก่่อใหเ้กดิการผลติขึน้ ดงันัน้ดอกเบีย้ทีน่ ามาคดิรวมในรายไดป้ระชาชาตจิะต้อง
เป็นดอกเบีย้ทีก่่อใหเ้กดิการผลติเท่านัน้  

 ดงันัน้ ดอกเบีย้ทัง้หมด    xxx 

 หกัดว้ย ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากหนี้ของรฐับาล  xxx 

  ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากหนี้ของผูบ้รโิภค  xxx 

 เท่ากบั ดอกเบีย้ทีเ่อกชนไดร้บัจากองคก์ารผลติ  xxx 

 4.   รายได้ขององคก์ารธรุกิจท่ีมิใช่บริษทั (Unincorporated income)  
หมายถงึ ก าไรขององคก์ารธุรกจิทีม่ไิดต้ัง้เป็นนิตบิุคคล เหตุทีแ่ยกออกจากก าไรของ

นิตบิุคคลเพราะว่าองคก์ารทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลส่วนมากมกัจะไมไ่ดล้งบญัชรีายไดไ้ว้ 

5.   ก าไรของบริษทัก่อนหกัภาษี (Corporate profits before taxes)  
หมายถงึ ก าไรของบรษิทัของบรษิทัก่อนหกัภาษเีงนิไดแ้ละก่อนทีจ่ะจ่ายเป็นเงนิปนั

ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
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โดยทัว่ไปก าไรของบรษิทัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื (1) เงนิปนัผลทีจ่่ายใหผู้ถ้อืหุน้
(dividends) (2) ก าไรทีม่ไิดจ้ดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้(undistributed corporate profits) หรอืเงนิออม
ของบรษิทั(Corporate saving) บางครัง้เรยีกว่า retained earning และ (3) ภาษเีงนิไดบ้รษิทั 
(corporate income tax)  

 เมือ่รวมรายไดท้ัง้ 5 รายการดงักล่าวขา้งตน้น้ี จะไดต้วัเลขรายไดป้ระชาชาต ิ

 วธิกีารค านวณหารายไดป้ระชาชาตทิางดา้นรายได้ (Income Approach) แสดงได้
ดงันี้ 

 ค่าตอบแทนแรงงาน      xx 

  เงนิเดอืนและค่าจา้ง   xx 

  ค่าตอบแทนอื่นๆ    xx 

 รายไดจ้ากค่าเช่าของเอกชน                xx 

 รายไดค้่าดอกเบีย้สุทธ ิ      xx 

 ก าไรขององคก์ารทีม่ไิดเ้ป็นนิตบิุคคล                xx 

 ก าไรของบรษิทั                  xx 

 เท่ากบั  NNPat f.c. or NI                  xx 

 ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าการค านวณรายไดป้ระชาชาตทิางดา้นรายไดจ้ะคดิเฉพาะรายไดท้ี่
เป็นผลตอบแทนปจัจยัการผลติทีม่สี่วนใหเ้กดิผลผลติขึน้มา ส าหรบัเงนิไดอ้ื่นๆ ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
ผลผลติ จะไมร่วมในรายไดป้ระชาชาต ิรายการดงักล่าวไดแ้ก่ 

1.  รายการเงินโอนต่างๆ (Transfer payment)  
 รายการเงนิโอนนี้ถอืว่าเป็นการโอนอ านาจซือ้จากบุคคลหนึ่งไปยงัอกีบุคคลหนึ่ง

เท่านัน้ มไิดจ้า่ยไปเป็นค่าตอบแทนปจัจยัการผลติเพื่อใหไ้ดป้จัจยัมา จงึไม่ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ก่
เจา้ของปจัจยัการผลติ รายการเงนิโอนต่างๆ เหล่านี้ ไดแ้ก่ 

      -  เงนิโอนรฐับาล (government transfer payment) 

      -  เงนิโอนธุรกจิ (business transfer payment) 

      -  เงนิโอนส่วนบุคคล (interpersonal transfer payment) 
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2.  รายการมลูค่าเพ่ิมของทรพัยสิ์น (capital gains)  

 ไดแ้ก่เงนิไดจ้ากการขายทรพัยส์นิที่ได้มาโดยมใิช่ทางการค้าหาก าไร เป็นก าไร
ส่วนทีเ่กนิเพิม่ขึน้มาโดยมไิดเ้ป็นผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ เช่น ทีด่นิแปลงหนึ่งเมื่อตอน
ทีซ่ือ้มาราคา 10,000 บาท ต่อมาทีด่นิแปลงนี้ขายไดใ้นราคา 30,000 บาท มลูค่าเพิม่ของทีด่นิ
จ านวน 20,000 บาท น้ีไม่ถอืว่าเป็นผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ จงึไม่ควรนับรวมอยู่ใน
รายไดป้ระชาชาต ิ

3.  รายได้จากกิจการผิดกฎหมาย (Illegal Activity)  

 รายไดท้ีผ่ดิกฎหมาย เช่น รายไดจ้ากการลกัลอบขนสนิคา้หนีภาษ ีรายไดจ้ากการ
ลกัขโมย เป็นต้น รายไดเ้หล่านี้ไม่นับรวมในรายได้ประชาชาติ ทัง้นี้เพราะตวัเลขรายได้
ประชาชาตจิะแสดงความกนิดอียูด่ขีองประชาชนส่วนรวม รายไดจ้ากกจิการผดิกฎหมายไม่ท า
ใหป้ระชาชนส่วนรวมมคีวามกนิดอียูด่แีต่อยา่งใด ดงันัน้จงึไมน่บัรวมอยูใ่นรายไดป้ระชาชาต ิ

 เมื่อไดต้วัเลขรายไดป้ระชาชาติ (NI) หรอืผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุน 
(NNP at factor cost) แลว้ ถา้ตอ้งการหาค่าของ GNPat m.p. ท าไดโ้ดยน าภาษทีางอ้อมมาบวก
ใน NI หรอื NNPat f.c. จะไดค้่าของ NNPat m.p. และเมื่อน าค่าใชจ้่ายกนิทุน (CCA) บวกกบัค่า
ของ NNPat m.p. จะได ้GNPat m.p. 
 

   กิจกรรมการเรียนท่ี 8 

 พิจารณาว่ารายได้ประเภทใดบ้างที่ ไม่ควรน ามารวมในการคิดค านวณรายได้ 
  ประชาชาตทิางดา้นรายได ้  

  
 จากตวัเลขรายไดป้ระชาชาตจิะสามารถหารายไดส้่วนบุคคล (PI) และรายไดสุ้ทธิ

ส่วนบุคคล (DI) ไดด้งันี้ 

 จากทีท่ราบแลว้ว่ารายไดส้่วนบุคคล (Personal Income: PI) หมายถงึ รายรบั
ทัง้หมดของบุคคล โดยรวมทัง้รายได้ทีเ่ป็นผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ และที่มไิด้เป็น
ผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ ซึง่เป็นรายไดต้กมาถงึมอืของบุคคลจรงิๆ 

 ดงันัน้จากตวัเลขรายไดป้ระชาชาต ิ(NI) จงึตอ้งหกัรายไดบ้างรายการทีไ่มต่กทอด
ถงึมอืประชาชน ซึง่รายไดน้ี้ไดแ้ก่ 
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 (1)  ก าไรทีบ่รษิทัเกบ็ไวโ้ดยมไิดจ้่ายเป็นเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Undistributed 
corporate profits) 

 (2)  ภาษทีีเ่กบ็จากก าไรของบรษิทัและภาษเีงนิไดบ้รษิทั (Corporate Taxes) 
 (3)  ค่าเบีย้ประกนัสงัคม (Social security contribution) ซึง่เป็นส่วนทีห่กัจาก

รายไดท้ีเ่ป็นผลตอบแทนจากการใชแ้รงงานซึง่ต้องส่งมอบใหร้ฐับาล จงึเป็นส่วนของรายไดท้ี่
ไมต่กถงึมอืประชาชน 

 เมื่อไดห้กัรายการต่าง ๆ ซึง่ไม่ตกทอดถงึมอืประชาชนแลว้ต้องบวกรายไดต่้างๆ 
ทีม่ไิดเ้ป็นผลตอบแทนของปจัจยัการผลติ แต่ตกทอดถงึมอืของบุคคลจรงิๆ  ซึง่ไดแ้ก่ 

 (1)   รายไดจ้ากเงนิโอนต่างๆ (Transfer income) ซึง่แบ่งเป็น รายไดจ้ากเงนิโอน
ของรฐับาล (Government transfer payment) รายไดเ้งนิโอนของธุรกจิ (Business transfer 
payment) และเงนิโอนระหว่างบุคคล (Inter-personal transfer payment) 

 (2)   รายไดค้่าดอกเบีย้ทีร่ฐับาลจา่ยให ้(Net interest paid by government) 
 จากตวัเลขรายไดส้่วนบุคคล(Personal Income: PI) เมื่อน าเอาค่าภาษเีงนิไดแ้ละ
ภาษอีื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัตวับุคคลไปหกัออกจะไดเ้ป็นรายไดสุ้ทธสิ่วนบุคคล (Disposable Income: 
DI) 
       DI    =    PI  –  Personal Taxes 

สรปุความสมัพนัธข์องรายได้ประชาชาติประเภทต่างๆ 

        GDP    =     C + I + G + X - M 

        GNP =     GDP + Net income form abroad 

        NNPat m.p. =     GNP. –  CCA 

   =     C + Net I + G + X - M + F 

   =    C + G + X + Net Investment ทัง้ภายในและภายนอก 

    NNPat f.c.(NI) =     NNPat m.p. -  Indirect Business tax 

     PI =     NI - Tb + Sb + Tr + r 

     DI =     PI - TP 

 โดยที ่       PI =     Personal Income   
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                          NI =     National Income 

  

      Tb =    Corporate Taxes 

      Sb =    Business Saving (Undistributed profit) 

      Tr =    Transfer income 

      r =     Interest paid by government and consumer 

      DI =     Disposable Income 

      TP =     Personal Tax  

 ความสมัพนัธด์งักล่าวอาจแสดงไดด้งันี้ 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 

(1)  Indirect Business Tax 

(2)  Social Insurance Contribution   

(3)  Corporate Profit Tax 

 (4)  Transfer Payment 

 (5)  Interest Payment 

 (6)  Personal Tax 

Gov’t 

GNP NNP NI 
PI 

DI 

Saving 

Corporate 
Saving Personal Saving Capital Consumption Allowances 

(2) 

(1) 

(3) (4) (5) 

Depreciation 
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9.5   การปรบัตวัเลขรายได้ประชาชาติ 

รายไดป้ระชาชาตหิรอืผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาทุนที่คดิมูลค่าเป็นเงนิอาจ
เปลี่ยนแปลงสูงหรอืต ่าได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในผลผลติเพราะว่าราคาสนิค้า
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ภาวะเงนิเฟ้อและภาวะเงนิฝืดท าให้ราคาเปลี่ยนแปลงสูงและต ่า
อนัมผีลต่อตวัเลขรายไดป้ระชาชาต ิ

การเปรยีบเทยีบรายไดป้ระชาชาตใินเวลาต่างๆ กนั เพื่อทราบความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกจิของประเทศส่วนรวมหรอืเพื่อทราบมาตรฐานการครองชพีของประชาชนต้องปรบัตวั
เลขรายได้ประชาชาติ โดยค านวณรายได้ประชาชาติในราคาคงที่ปีใดปีหนึ่งเป็นตวัปรบั
หลงัจากปรบัตวัเลขประชาชาตโิดยใชร้าคาปีใดปีหนึ่งแลว้ กจ็ะไดร้ายไดป้ระชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ  

การปรบัตวัเลขรายได0้ประชาชาตอิาจท าไดโ้ดยใช ้
     รายไดป้ระชาชาตทิีแ่ทจ้รงิ 

               =  
องปีนัน้ดชันรีาคาข

องปีฐานดชันรีาคาขx ๆดตลาดของปีใทธติามราคาระฃาฃาตสิุผลติภณัฑ์ป
 

 เลขดชันีราคา (Price Indexes) คอื ผลเฉลีย่ของราคาสนิคา้ต่างๆ ในแต่ละปี ซึง่คดิ
เป็นส่วนรอ้ยของผลเฉลีย่ของราคาสนิคา้ต่างๆ  ในปีทีถ่อืเป็นฐานหรอืเป็นหลกั (Base year) ซึง่จะ
เป็น 100 เสมอ 
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 ตวัเลขดชันีอาจใชว้ธิคี านวณอยา่งงา่ย (Simple Index) และดชันีถ่วงน ้าหนัก (Weighted 
Index) แต่ในทางเศรษฐกจินิยมใชเ้ลขดชันีราคารวมถ่วงน ้าหนัก (Weighted Aggregative 
Price Index) ซึง่อาจสรา้งได ้2 วธิ ีตามสตูรของ Laspeyres กบัสตูรของ Paasche คอื 
 (1)  สตูรของ Laspeyres จะถ่วงน ้าหนักดว้ยปีฐาน (base year weigh และสูตรทัว่ๆ 
ไป ในการหาดชันีราคาถ่วงน ้าหนกัส าหรบัปีที ่ n  จะเป็นดงันี้   

  In   =   100
QP

QP

oo

on 


  

  Po   =   ราคาในปีฐาน 

  Pn   =   ราคาในปีทีต่อ้งการหาดชันี 

  Qo   =  ปรมิาณทีซ่ือ้ในปีฐาน 

 ตามสตูรน้ีอาจแยกใหเ้หน็งา่ยๆ ไดดังันี้ 

  1.   ดชันีราคารวมอยา่งงา่ย คอื  


P

P

n

o

 

  2.   ตวัถ่วงน ้าหนกั Qo 

  3.   ดชันีราคาอยง่งา่ยดว้ยตวัถ่วงน ้าหนกั คอื 


P Q

P Q

n o

o o

 

 (2)  สูตรของ Paasche จะถ่วงน ้าหนักดว้ยปีปจัจุบนั(current year weights: Qn) 
สตูรของการหาเลขดชันีราคาของ Paasche จะเป็นดงันี้ 

   In     = 




P Q

P Q

n n

o o

100   

 เช่น ถ้า GNP ปี 2551 ดชันีราคาตามราคาตลาด 120 ลา้นบาท ในปี 2550 – 51 ราคา
สูงขึน้ 20 เปอรเ์ซน็ต์  GNP ปี 2551 ตามราคาตลาดของปี 2550  เท่ากบั GNP  ทีแ่ทจ้รงิ          

=   100 120

120
100


  

  กิจกรรมการเรียนท่ี 9 

 1.  พจิารณาว่าเพราะเหตุใดจงึตอ้งมกีารปรบัตวัเลขรายไดป้ระชาชาต ิ

 2.  ตวัเลขดชันีถ่วงน ้าหนกัของ Laspeyres ต่างจากของ  Paasche อยา่งไร 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ใหเ้ลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 

1.  ตวัเลขรายไดป้ระชาชาตมิปีระโยชน์ คอื                        
      1.  เป็นเครือ่งแสดงถงึการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิของประเทศ   
     2.  ช่วยในการก าหนดนโยบายเศรษฐกจิของประเทศ  
      3.  เป็นเครือ่งมอืวางนโยบายจดัเกบ็ภาษอีากร  
      4.  เป็นดชันีชีใ้หเ้หน็ฐานะทางเศรษฐกจิของประเทศ  
      5.  ถูกทุกขอ้  
2.  รายไดป้ระชาชาตขิองไทยประเภทใด ทีค่ านวณจากผลผลติของคนไทยและชาว 
     ต่างประเทศทีอ่ยูใ่นประเทศไทย  
      1. GDP        2.  GNP        3.  NNP         4.  NI          5.  PI  
3.  การค านวณหารายไดป้ระชาชาตทิางดา้นผลผลติรวม(Product Approach) จะค านวณ   
     จากผลรวมของมลูค่าสนิคา้ประเภทใด  
      1.  สนิคา้ขัน้กลาง (Intermediate product)     2.  สนิคา้ทีซ่ือ้ขายทัง้หมดในตลาด  
     3.  สนิคา้ทีเ่ป็นสนิคา้เกษตรทัง้หมด              4.  สนิคา้ขัน้สุดทา้ย (Final product)     
      5.  ผดิทุกขอ้ 
4.  รายการใดต่อไปนี้จะไมน่บัรวมอยูใ่น GNP คอื  
      1.  เงนิโอนของเอกชน           2.  การซือ้ของเก่า          3.  เงนิโอนของรฐับาล  
      4.  ถูกขอ้  1  และ  3            5.  ถูกทุกขอ้ 
5.  ขอ้ต่อไปนี้ขอ้ใดถูก 
      1.  GNP  มากกว่า GDP เสมอ   2.   NNP มากกว่า  GNP          
      3.  DI  น้อยกว่า  PI                4.  NI น้อยกว่า PI         5.  ถูกขอ้ 1  และขอ้  4 
6.  การค านวณหารายไดป้ระชาชาต(ิNational Income : NI) หาไดจ้าก 
      1.   GDP – Depreciation                         
      2.   NNPat m.p.  – Depreciation 
      3.   NNPat m.p. – Indirect Business Taxes      
      4.   Personal Income – Indirect Business Taxes        
 5.   ผดิทุกขอ้ 
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7.  ถา้น าเอารายไดป้ระชาต ิ(NI) ไปลบออกจากผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธใินราคาตลาด 
     (NNPat m.p). จะไดผ้ลลพัธเ์ป็น 
      1.  ภาษทีางออ้ม            2.  ภาษเีงนิไดบุ้คคล       3.   ค่าเสื่อมราคา  
      4.  สถติคิลาดเคลื่อน        5.   เงนิโอนภาครฐับาล 
8.  ในการหารายไดส้่วนบุคคลสุทธ ิ(DI) จากผลติภณัฑป์ระชาชาตสิุทธ ิ(NNPat m.p.) สิง่ที ่
     จะไมท่ า คอื 
      1.  หกัก าไรทีม่ไิดจ้ดัสรรออก    2.  หกัภาษทีางออ้มออก  3. บวกเงนิโอนภาครฐับาล           
      4.  บวกเงนิโอนภาคเอกชน      5. หกัค่าเสื่อมราคาออก 
9.  ขอ้ใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัก าไรของนิตบิุคคล 
      1.  ภาษกี าไรของบรษิทั                   2.  เงนิออมบรษิทั           3.   เงนิปนัผล 
      4.  ค่าเบีย้ประกนัสงัคมทีน่ายจา้งจา่ย   5.  ก าไรทีบ่รษิทัเกบ็ไวล้งทุนต่อ 
10.  ในการค านวณประชาชาตจิากทางดา้นรายไดร้ายการทีน่ ามาคดิค านวณไดแ้ก่รายได้ 
      ประเภท 
       1.  เงนิบ านาญ                     2.  รายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิเก่า 
       3.  ก าไรจากการขายหุน้         4.  รายไดจ้ากการช าระหนี้ของผูบ้รโิภค            
       5.  ดอกเบีย้จากการใหผู้ป้ระกอบการกู้ 
 
 

------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


