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บทที่ 9 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
แบบจ าลอง TFP จากฐานข้อมูลทุติยภูม ิ

 

 
การวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้ข้อมูลการส ารวจภาคสนาม (Survey 

Data) มาประมวลผลิตภาพทั้งผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) และผลิตภาพการผลิต
เฉพาะส่วน (Partial Factor Productivity) รวมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของ SMEs มีข้อดีตรงที่สามารถสอบถามข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างตรงประเด็นและ
ครบถ้วน ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่ก็มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส ารวจแต่ละปี 
ที่ค่อนข้างสูง และปัญหาความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจของ SMEs โดยผู้ประกอบการไม่ค่อยอยากตอบ
ข้อมูลด้านการเงินต่าง ๆ อาทิ รายได้ ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาเหตุมีทั้งมาจากระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ขาดความพร้อม ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ หรือไม่มีเวลาในการตอบแบบสอบถาม ดังนั้น 
แนวทางในการจัดท าข้อมูล TFP จากฐานข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาจพิจารณาน ามาใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีข้อดีตรงที่น่าจะได้
ฐานข้อมูลจากผู้ประกอบการจ านวนมากรายกว่าการส ารวจ แต่จะได้ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
เหมือนกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ  
 
9.1 แนวทางการค านวณอัตราการขยายตัวของ TFP รายวิสาหกิจจากข้อมูลทุติยภูม ิ
 

ในการค านวณอัตราการขยายตัวของ TFP ส าหรับวิสาหกิจ SME แต่ละราย จากข้อมูลทุติยภูมิ  
มีแนวทางการจัดหาข้อมูลที่จ าเป็นจากแหล่งต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 

1. มูลค่าเพิ่ม (Value Added) : ส าหรับข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถหาได้ คือ ข้อมูลจากงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลจ านวนการจ้างงานจาก
ส านักงานประกันสังคม และข้อมูลอัตราค่าจ้างเฉลี่ยจากฐานข้อมูล Labor Force Survey ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยมีสูตรการค านวณมูลค่าเพ่ิมอย่างง่าย ดังนี้  
 

มูลค่าเพ่ิม = มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าและบริการ + มูลค่าการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง  
(ไม่รวมวัตถุดิบ) – ต้นทุนการผลิต – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร + ค่าตอบแทนแรงงาน + 
เสื่อมราคา + ดอกเบี้ยจ่าย + ค่าเช่า 
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 งบก าไรขาดทุนจะมีข้อมูลมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย  

 งบดุลจะมีมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง ซึ่งจะรวมทั้งสินค้าส าเร็จรูป วัตถุดิบ และ
งานระหว่างท า ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินอาจจะมีแยกประเภทให้ ในกรณีที่หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไม่ได้แยกประเภทของสินค้าคงคลังให้ ให้พิจารณาตัดรายการนี้ออก  
ซึ่งเท่ากับว่าเราใช้มูลค่าการจ าหน่ายแทนมูลค่าการผลิตนั่นเอง 

 ส าหรับค่าเสื่อมราคามักจะหาได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยค านวณได้จากน า 
ค่าเสื่อมราคาสะสมของปีปัจจุบันลบออกด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของปีก่อน จะได้ผลลัพธ์เป็น
ค่าเสื่อมราคาในปีนั้น ในกรณีที่ไม่มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน อาจพิจารณาใช้อัตรา 
ค่าเสื่อมจากข้อมูลในอดีต ซึ่งมีแหล่งข้อมูลที่สามารถค านวณได้ คือ ข้อมูลส ามะโนอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจของส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือข้อมูลการส ารวจภาคสนามในอดีตของ สสว. 
เอง มาคูณกับมูลค่าทรัพย์ถาวรสุทธิ เพ่ือประมาณค่าเบื้องต้น 

 ส าหรับค่าตอบแทนแรงงาน ผู้ประกอบการบางรายอาจใส่ข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน หากไม่มีข้อมูลอาจประมาณการจากจ านวนการจ้างงานของวิสาหกิจรายนั้น  
ซ่ึงหาได้จากฐานข้อมูลส านักงานประกันสังคม คูณด้วยอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อคนจากฐานข้อมูล 
Labor Force Survey ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ส าหรับแรงงานที่อยู่ในสาขานั้น และ 
มีขนาดธุรกิจเดียวกัน (ตามนิยามจ านวนการจ้างงาน) 

 ข้อมูลที่น่าจะหาได้ยาก คือ ค่าเช่า ให้ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ถ้าไม่มีข้อมูลให้ตัด
รายการนี้ออก ซึ่งจะไม่มีผลต่อการค านวณมากนักหากค่าเช่าไม่ใช่ต้นทุนส าคัญของวิสาหกิจ
รายนั้น  

 
2. มูลค่าการใช้ปัจจัยทุน (Capital) : ใช้ข้อมูล ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ที่ได้จากงบดุล

ของวิสาหกิจนั้น ถ้าไม่มีข้อมูลให้พิจารณาใช้มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแทน ส าหรับวิสาหกิจที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อาจพิจารณาปรับมูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิด้วยอัตราการใช้ก าลังการผลิต (Capital 
Utilization Rate) ของสาขาการผลิตนั้น จากฐานข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมด้วยได้ แต่ส าหรับ SMEs ที่อยู่ในภาคเกษตร การค้า และบริการ จะไม่มีข้อมูลอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ นอกจากการใช้มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิเป็นมูลค่าการใช้ปัจจัยทุนแล้ว  
หากไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลมีความผันผวนผิดปรกติ เราอาจพิจารณาใช้ข้อมูลค่าเสื่อมราคาที่ได้จากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นมูลค่าการใช้ปัจจัยทุนแทนได้  

 
3. ปริมาณการใช้แรงงาน (Labor) : ประมาณการจากจ านวนการจ้างงานของวิสาหกิจรายนั้น  

จากฐานข้อมูลส านักงานประกันสังคม คูณด้วยจ านวนชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อคนต่อปี ซึ่งค านวณได้จาก
ฐานข้อมูล Labor Force Survey ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ส าหรับแรงงานที่อยู่ในสาขานั้น และมีขนาด
ธุรกิจเดียวกัน (ตามนิยามจ านวนการจ้างงาน) จะได้ปริมาณการใช้แรงงานของวิสาหกิจรายนั้นที่มีหน่วยเป็น
ชั่วโมงต่อปี 

 
4. สัดส่วนผลตอบแทนต่อปัจจัยทุน (Capital Income Share) หรือค่า Alpha : ค านวณจาก

สูตรต่อไปนี้ 
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Alpha = ค่าเสื่อมราคา / (ค่าตอบแทนแรงงาน + ค่าเสื่อมราคา) 
 

หรือ ประมาณได้จากสมการถดถอยเชิงเส้นตรงในรูปแบบ 
ln 𝑌𝑡 − ln 𝐿𝑡 = 𝑐 + 𝛼[ln 𝐾𝑡 − ln 𝐿𝑡] 

โดยที่ Y คือ มูลค่าเพ่ิม  L คือ จ านวนแรงงาน  และ K คือ มูลค่าหรือการใช้สินทรัพย์ถาวรสุทธิ 

เมื่อได้ข้อมูลทั้ง 4 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราสามารถค านวณหาอัตราการขยายตัวของ TFP ของ
บริษัทนั้น ๆ ได้จากสูตรดังต่อไปนี้ 

tttttt lkya )1(    

โดยที่ ta  คือ  อัตราการขยายตัวของ TFP 
 ty  คือ  อัตราการขยายตัวของมูลค่าเพ่ิม (Value Added) 
 t  คือ  สัดส่วนผลตอบแทนต่อปัจจัยทุน (Capital Income Share) 
 tk  คือ  อัตราการขยายตัวของมูลค่าการใช้ปัจจัยทุน (Capital) 

tl  คือ  อัตราการขยายตัวของปริมาณการใช้แรงงาน (Labor) 

เมื่อค านวณอัตราการขยายตัวของ TFP ของวิสาหกิจแต่ละรายได้แล้ว เราสามารถเปรียบเทียบ 
การเปลี่ยนแปลงศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจแต่ละรายตามกาลเวลา (Over Time) ได ้
 
9.2 แนวทางการค านวณอัตราการขยายตัว TFP โดยเฉลี่ยจ าแนกตามสาขาธุรกิจ ขนาด

ธุรกิจ และรายภูมิภาค  
 

จากหัวข้อ 9.1 เป็นการค านวณอัตราการขยายตัว TFP ของวิสาหกิจแต่ละราย เมื่อเราต้องการ
ค านวณหาค่าเฉลี่ยของวิสาหกิจแต่ละรายในกลุ่มเดียวกันจ าแนกตามมิติต่าง ๆ อาทิ สาขาธุรกิจ ขนาดธุรกิจ 
หรือรายภูมิภาค สามารถค านวณได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ค านวณหาผลรวมของมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ของวิสาหกิจทุกรายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ตามมิติที่ต้องการวิเคราะห์ 

2. ค านวณหาผลรวมของมูลค่าการใช้ปัจจัยทุน (Capital) ของวิสาหกิจทุกรายที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันตามมิติที่ต้องการวิเคราะห์ 

3. ค านวณหาผลรวมของปริมาณการใช้แรงงาน (Labor) ของวิสาหกิจทุกรายที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันตามมิติที่ต้องการวิเคราะห์ 

4. ค านวณหาค่า Alpha ของแต่ละกลุ่มตามมิติที่ต้องการวิเคราะห์ จากข้อมูลผลรวมแต่ละกลุ่มที่
ได้ตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 

5. ค านวณหาอัตราการขยายตัว TFP ของแต่ละกลุ่มตามมิติที่ต้องการวิเคราะห์ จากข้อมูลผลรวม
แต่ละกลุ่มที่ได้ตามข้อ 1 ถึงข้อ 4  
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เมื่อค านวณอัตราการขยายตัว TFP ของแต่ละกลุ่มตามมิติที่ต้องการวิเคราะห์ เราก็สามารถน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบได้ว่าอัตราการขยายตัวของ TFP ของสาขาธุรกิจใดเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยเพียงใด 
หรือถ้าเปรียบเทียบตามขนาดแล้ว SMEs ที่มีขนาดกลาง มีอัตราการขยายตัวของ TFP มากหรือน้อยกว่า 
ขนาดเล็ก หรือหากเปรียบเทียบรายภูมิภาคแล้ว SMEs ในภูมิภาคใดมีอัตราการขยายตัวของ TFP เรียงล าดับ
จากมากไปน้อยได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงศักยภาพการผลิตของ
ผู้ประกอบการ SMEs ตามกาลเวลา (Over Time) 
 
9.3 แนวทางการค านวณดัชนีผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) 

และดัชนีผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วน (Partial Factor Productivity) 
 

ส าหรับการค านวณหาระดับ (Level) ของดัชนีผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: 
TFP) และดัชนีผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วน (Partial Factor Productivity) เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบ
ศักยภาพในการผลิตระหว่างวิสาหกิจแต่ละราย หรือระหว่างสาขาธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และรายภูมิภาค  
ในลักษณะภาคตัดขวาง (Cross Section) ได้นั้น จะต้องก าหนดดัชนี ณ ปีฐาน ที่ให้มีค่าเท่ากับ 100 ก่อน เช่น 
ต้องการให้ค่าดัชนี TFP โดยเฉลี่ยทั้งหมดของวิสาหกิจทุกรายในปี 2560 มีค่าเท่ากับ 100 เราสามารถค านวณ
ดัชนี TFP ดัชนีผลิตภาพการผลิตทุน (Capital Productivity) และดัชนีผลิตภาพการผลิตแรงงาน (Labor 
Productivity) ส าหรับวิสาหกิจแต่ละรายได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

 
1. ค านวณดัชนีผลิตภาพการผลิตทุน (Capital Productivity) ของวิสาหกิจแต่ละรายจากสูตรดังนี้ 
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โดยที่ tY  คือ  มูลค่าเพ่ิม (Value Added) 
 tK  คือ  มูลค่าการใช้ปัจจัยทุน (Capital) 

i คือ  ผู้ประกอบการรายที่ i 
total, baseyear คือ ผลรวมของวิสาหกิจทุกราย ณ ปีฐาน 

 
2. ค านวณดัชนีผลิตภาพการผลิตแรงงาน (Labor Productivity) ของวิสาหกิจแต่ละรายจากสูตร

ดังนี้ 
 

Labor Productivity Index ของผู้ประกอบการ i
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โดยที่ tY  คือ  มูลค่าเพ่ิม (Value Added) 
 tL  คือ  ปริมาณการใช้แรงงาน (Labor) 
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i คือ  ผู้ประกอบการรายที่ i 
total, baseyear คือ ผลรวมของวิสาหกิจทุกราย ณ ปีฐาน 
 

3. ค านวณดัชนีผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) จากดัชนีผลิตภาพการ
ผลิตทุน (Capital Productivity) และดัชนีผลิตภาพการผลิตแรงงาน (Labor Productivity) ของวิสาหกิจแต่
ละรายและของผลรวมได้จากสูตรดังนี้ 
 

)1( tt

t

t

t

t
t

L

Y

K

Y
A

 





















  

 
โดยที่ tA  คือ  ดัชนี TFP 
 t  คือ  สัดส่วนผลตอบแทนต่อปัจจัยทุน (Capital Income Share) 

tY  คือ  มูลค่าเพ่ิม (Value Added) 
 tK  คือ  มูลค่าการใช้ปัจจัยทุน (Capital) 
 tL  คือ  ปริมาณการใช้แรงงาน (Labor) 

เมื่อค านวณดัชนี TFP ดัชนีผลิตภาพการผลิตทุน (Capital Productivity) และดัชนีผลิตภาพการผลิต
แรงงาน (Labor Productivity) ของผู้ประกอบการแต่ละรายได้แล้ว เราสามารถเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต
ของวิสาหกิจแต่ละรายได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถค านวณหาค่าเฉลี่ยของดัชนีดังกล่าวส าหรับแต่ละกลุ่มตาม
มิติที่ต้องการวิเคราะห์ทั้งในรายสาขาธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และภูมิภาคได้ ท าให้สามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ศักยภาพในการผลิตในแนวภาคตัดขวาง (Cross Section) ได ้
 
9.4 แนวทางการค านวณตัวชี้วัดต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ SME จากข้อมูลทุติยภูมิ 
 

ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต ทั้งที่เป็นตัวชี้วัด 
ผลประกอบการ (Performance) หรือผลก าไร (Profitability) นั้น ส่วนใหญ่สามารถหาได้จากข้อมูลจาก 
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลจ านวนการ
จ้างงานจากส านักงานประกันสังคม และข้อมูลอัตราค่าจ้างเฉลี่ยจากฐานข้อมูล Labor Force Survey ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 9.1 ดังนี้ 
 

1. ตัวช้ีวัดด้านการบริหารต้นทุน/ค่าใช้จ่าย (Cost Indicators)  

 ต้นทุนต่อยอดขาย (Cost to Sales): ข้อมูลต้นทุน และยอดขาย ของวิสาหกิจแต่ละราย 
สามารถหาได้จากข้อมูลงบการเงิน 

ต้นทุนต่อยอดขาย =  
ต้นทุน

ยอดขาย
 

  



โครงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแบบจ าลอง TFP จากฐานข้อมูลทุติยภูม ิ

 

9-6 

2. ตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Capital Utilization Indicators)  

 ประสิทธิภาพสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Utilization): ข้อมูลยอดขาย และสินทรัพย์
ถาวร ของวิสาหกิจแต่ละราย สามารถหาได้จากข้อมูลงบการเงิน  

ประสิทธิภาพสินทรัพย์ถาวร =  
ยอดขาย

สินทรัพย์ถาวร
 

 สินทรัพย์ถาวรต่อแรงงาน (Fixed Assets per Employee) ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร หาได้จาก
งบการเงิน และข้อมูลจ านวนพนักงานทั้งหมด ของวิสาหกิจแต่ละราย หาได้จากฐานของมูล
ของส านักงานประกันสังคม 

สินทรัพย์ถาวรต่อแรงงาน =  
สินทรัพย์ถาวร

จ านวนพนักงานทั้งหมด
 

 
3. ตัวช้ีวัดด้านความสามารถในการท าก าไร (Profitability Indicators)  

 ก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Operating Profit to Sales): ข้อมูลก าไรสุทธิ และยอดขาย 
ของวิสาหกิจแต่ละราย สามารถหาได้จากข้อมูลงบการเงิน 

ก าไรสุทธิต่อยอดขาย =  
ก าไรสุทธิ

ยอดขาย
 

เมื่อสามารถค านวณตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังกล่าว ของวิสาหกิจแต่ละรายได้จากข้อมูลทุติยภูมิแล้ว ก็สามารถ
น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดต่าง ๆ เหล่านี้ กับศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการ 
ทั้งในรูปของผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) และดัชนีผลิตภาพการผลิตเฉพาะส่วน 
(Partial Factor Productivity) ของผู้ประกอบการแต่ละราย หรือแต่ละกลุ่มตามมิติของการวิเคราะห์ราย
สาขาธุรกิจ ขนาดธุรกิจ และรายภูมิภาคได้ต่อไป  
 
 


