




คํานํา 

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป�นสถาบันอุดมศึกษาท่ีเน�นการเพ่ิมพูนองค"ความรู�ด�านวิชาการ 

โดยการส%งเสริมนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให�เกิดการสร�างและพัฒนา
ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปสู%การพัฒนาองค"ความรู�ใหม%ๆ อย%างต%อเนื่อง เพ่ือนําไปประยุกต"ใช�ท้ังใน
ระดับชุมชน และระดับประเทศ ท่ีตอบสนองต%อวัตถุประสงค"การสร�างความเข�มแข็งทางวิชาการ และ
การส%งเสริมให�เกิดการพัฒนาและเผยแพร%ความรู� รวมท้ังยังเป�นช%องทางท่ีก%อให�เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ"และสร�างความร%วมมือในการพัฒนาสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงจัดให�มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 และระดับ
นานาชาติ ครั้ง 4 ผ%านระบบออนไลน" ภายใต�หัวข�อ “งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม

ให�ย่ังยืน” ข้ึน ซ่ึงการประชุมดังกล%าวนี้ ได�รับความร%วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน ได�แก% สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห%งชาติ (วช.), สมาคมนักวิจัยแห%งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร", มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท",การกีฬาแห%ง
ประเทศไทย , Kent State University, Fo Guang University, Guizhou Normal University, 
Universitas Negeri Medan, Bauman Moscow State Technical University, Riga Technical 
University, Western Sydney University 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมุ%งหวังว%าการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป�นโอกาสในการสร�าง
องค"ความรู�ท่ีเป�นประโยชน"อย%างยิ่งต%อการพัฒนาสหวิทยาการหลากหลายสาขาวิชา และนําพาไปสู%
การพัฒนาวิชาการความรู�ท่ีดีต%อไปในอนาคต 
 
 

 

 

                                                                   (รองศาสตราจารย" ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล) 
                                                                      อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 



 

 

สารบัญ 
 

การนําเสนอผลงานวิจัย 

กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�สังคมศาสตร� 

หน�า 

   

50 การเปลี่ยนผ�านด�านการจัดฉายภาพยนตร=จากระบบฟmล=มไปสู�ระบบดิจิตอลใน
ประเทศไทย 
The transition from movie screening form film system to digital 
system in Thailand. 
สยาม เจริญอินทร�พรหม.........................................................................................  508 

   

51 การมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค=การ
บริหารส�วนตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม� จังหวัดอุบลราชธานี 
Public participation in budget management audits of the Na Loen 
Subdistrict Administration Organization Si Mueang Mai District Ubon 
Ratchathani. 
บุษรา มุ4ยอ้ิง, ปAณณฑัต บุญเสริม และพีรพล ไทยทอง ..........................................  516 

   

52 การวิเคราะห=ความสัมพันธ=ระหว�างอัตราเงินเฟtอและการว�างงาน 
An Analysis of the Relationship between the Rate of Inflation and 
Unemployment. 
บุษรา มุ4ยอ้ิง ............................................................................................................  534 

   

53 ปNจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อปริมาณการนําเข�าเพชรของประเทศไทย 
Factors Influencing Thailand’s Diamond Imports. 
บุษรา มุ4ยอ้ิง, ธเรศว� ธนะสมบูรณ� และชินภัทร พุทธชาด ......................................  552 

   

54 การมีส�วนร�วมของผู�นําชุมชนในการบริหารงานของ องค=การบริหารส�วนตําบล
ลาดใหญ� อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
Participation of community leaders in the administration of administrative 
organizations LatYaiSubdistrict, Mueang District, Samut Songkhram Province. 
ชัยรัตน� จันทนดิษฐ� .................................................................................................  563 

   

ภาคผนวก  
  

 คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ...  577 
  



534 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างอัตราเงินเฟ=อและการว�างงาน 
An Analysis of the Relationship between the Rate of Inflation 

and Unemployment 
 

บุษรา มุ�ยอ้ิง 
Budsara Muiing 

สาขารัฐประศาสนศาสตร? คณะรัฐศาสตร?, โทร.089-1688011 
Branch:Public Administration  Faculty of Political Science, Tel 0891688011 

e-mail:Bamee1977@hotmail.com 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหว[างเงินเฟjอและการว[างงาน โดย
ใชWขWอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสในช[วงเวลาระหว[างไตรมาสท่ี 1 ปm พ.ศ.2551 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ. 
2560 ในการศึกษาน้ีไดWแบ[งการศึกษาออกเป_น 2 กรณี คือ กรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทน
ของอัตราเงินเฟjอ และกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ กรณีท่ีใชWดัชนีราคา
ผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ ปรากฏว[า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินยWอนหลัง 7 ช[วงเวลา มี
อิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมากท่ีสุดส[วนการว[างงานน้ันมีอิทธิพลค[อนขWางนWอยกรณีท่ีสอง คือกรณีท่ีใชW
ดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ ปรากฏว[า อัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิต
ยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา มีอิทธิพลต[ออัตรา เงินเฟjอมากท่ีสุด ส[วนการว[างงานมีอิทธิพลค[อนขWางนWอย 
 
คําสําคัญ: อัตราเงินเฟjอ, การว[างงาน, ดัชนีราคาผูWผลิต, ดัชนีราคาผูWบริโภค, ความสัมพันธ?ระหว[าง 
เงินเฟjอและการว[างงาน 

 
Abstract 

 This paper investigates the relationship between the rate of inflation and 
unemployment using quarterly secondary data from the first quarter of 2551 to the 
fourth quarter of 2560.  
 The study is divided into two cases: In the event that the consumer price 
index is used as the representative of inflation And if the producer price index is 
used as a representative of inflation In the event that the Consumer Price Index is 
used to represent inflation, it appears that Changes in money supply in the past 7 
periods have the greatest influence on inflation.As for unemployment, which has 
relatively little influenceThe second case is the case where the producer price index 
is used to represent inflation.Inflation rate from the producer price index for the past 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

535 
 

1 time periodInfluence rate The most inflation While unemployment has relatively 
little influence 
  
Keyword: Inflation rate,Unemployment, producer price index,consumer price index, 
the relationship between the rate of inflation and unemployment 

 
บทนํา 
 สภาวะเงินเฟjอ (inflation) เป_นป�จจัยสําคัญในการพิจารณาสภาวะทางเศรษฐกิจ  เพราะเงิน
เฟjอจะส[งผลกระทบต[ออัตราดอกเบ้ีย อัตราการแลกเปลี่ยน ตWนทุนค[าครองชีพ  ความเช่ือม่ันในระบบ
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ความกลัวสภาวะเงินเฟjอของรัฐบาลทําใหW
ประเทศไทยไม[ใชWมาตรการต[าง ๆ ในการกระตุWนใหWเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย[างรวดเร็วกว[าท่ีเป_นอยู[ 
เพราะการกระทําเช[นน้ันอาจก[อใหWเกิดภาวะเงินเฟjอไดW อัตราเงินเฟjอท่ีสูงทําใหWเป_นการยากสําหรับ
ธุรกิจในการวางแผนพัฒนา และบริหารงาน หน[วยธุรกิจอาจจะตWองเปลี่ยนราคาสินคWาทุกวัน เพ่ือใหWมี
กระแสเงินสดเขWามามากเพียงพอท่ีจะซื้อสินคWาคงคลังและดําเนินกิจการต[อไปไดW นอกจากน้ันเงินเฟjอ
ยังทําใหWมูลค[าของเงินลดลง และก[อใหWเกิดความไม[ม่ันคงทางดWานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ัน 
ๆ ไดW ซึ่งความจริงแลWวภาวะเงินเฟjอ เป_นภาวการณ?ท่ีส[งผลในทางบวกต[อสภาวะเศรษฐกิจ เพราะจะ
เป_นตัวกระตุWนใหWเกิดการลงทุน ทําใหWเกิดการจWางงาน และการนําเอาป�จจัยการผลิตต[าง ๆ มาใชWใหW
เกิดประสิทธิภาพ แต[น้ันตWองเป_นสภาวะเงินเฟjออย[างอ[อนเท[าน้ัน น้ันคือมีภาวะเงินเฟjอเกิดข้ึนไดWไม[
เกินรWอยละ 4 น้ันเอง  เพราะถWามากกว[าน้ีและรัฐบาลไม[สามารถควบคุมระดับราคาสินคWาในทWองตลาด
ไดW จะส[งผลใหWประชาชนไดWรับความเดือดรWอนจากราคาสินคWาท่ีแพงข้ึนไดW  สําหรับในส[วนของประเทศ
ไทยในป�จจุบัน มีสาเหตุมาจากนํ้ามันและเช้ือเพลิง เน่ืองจากประเทศไทยเป_นประเทศท่ีนําเขWานํ้ามัน  
เม่ือนํ้ามันมีการปรับเปลี่ยนราคาขายปลีกเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็วและแน[นอนเม่ือราคานํ้ามันเพ่ิมสูงข้ึน 
ย[อมส[งผลกระทบใหWราคาสินคWาทุกชนิดท่ีตWองมีนํ้ามันเขWามาเป_นตWนทุนการ ผลิตใหWถีบตัวเพ่ิมสูงข้ึน
ดWวย ไม[ว[าจะใชWในการเคลื่อนยWายวัตถุดิบสําหรับการผลิตไปปjอนยังโรงงานหรือเคลื่อนยWายสินคWาท่ี
ผลิตเสร็จเรียบรWอยแลWวไปจําหน[ายยังทWองตลาดก็ตาม 
 กล[าวโดยสรุป ผลต[อเศรษฐกิจไทย ตามป�จจัยเร่ืองภาวะเงินเฟjอ  ภาวะราคานํ้า มันสูงข้ึน  
และค[าแรงเพ่ิมข้ึน เป_นสัญญาณท่ีแสดงว[า เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีป�ญหาเงินในกระเป§าของประชาชน
นWอยลงของแพงข้ึน ทําใหWประชาชนซื้อสินคWาและบริการนWอยลง บริษัทหWางรWานท่ีผลิตสินคWาและ
บริการก็จะขายของไดWนWอยลง ผูWผลิตสินคWาและบริการมีตWนทุนการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากราคานํ้ามันและ
ค[าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน แต[ของขายไดWนWอยลง ก็จะลดกําลังการผลิตลง หากเหตุการณ?รุนแรงมากข้ึน ก็จะมี
การปลดคนงานออกเพ่ือลดค[าใชWจ[าย   นอกจากน้ีป�ญหาท่ีสําคัญอีกประการของระบบเศรษฐกิจก็คือ 
ป�ญหาการว[างงานโดยป�ญหาน้ีเป_นป�ญหาท่ีรุนแรงมากสําหรับประเทศท่ีกําลังจะเร่ิมพัฒนา
อุตสาหกรรม ท้ังน้ีเพราะประชากรเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็วแต[โอกาสในการทํางานขยายตัวไม[ทันจึงเกิดมี
แรงงานเหลือเฟ�อข้ึน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ดังน้ันป�ญหาใหญ[ของประเทศกําลังพัฒนาก็คือ 
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ทําอย[างไรจึงจะสามารถสรWางงานใหWแก[คนเหล[าน้ีไดWอย[างท่ัวถึง และสําหรับ ประเทศท่ีพัฒนาไปใน
ระดับท่ีสูงแลWว ก็มักจะประสบกับป�ญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ทําใหWการลงทุนชะงักงัน แรงงานถูกปลดออก
จากงานช่ัวคราว ซึ่งจะทําใหWขาดความม่ันคงในรายไดWและทําใหWระดับการครองชีพตกตํ่า ป�ญหาคือทํา
อย[างไรจึงจะพยายามรักษาระดับการจWางงานอย[างเต็มท่ีใหWแก[แรงงานของตนไวWไดWตลอดไป  สําหรับ
ประเทศไทยน้ันการว[างงานส[วนใหญ[ยังคงเป_นการว[างงานตามฤดูกาลและแรงงานมีคุณสมบัติไม[ตรง
กับความตWองการของนายจWาง ซึ่งรัฐบาลไดWพยายามแกWไขโดยการสรWางงาน สําหรับเกษตรในทWองถ่ินใน
ช[างฤดูแลWง ตลอดจนพัฒนาฝmมือแรงงานท่ีไรWฝmมือใหWตรงตามท่ีนายจWางตWองการ 
 สิ่งท่ีสําคัญเป_นอย[างมาก ในการปjองกันมิใหWเกิดป�ญหาเงินเฟjอ คือ การรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาใหWเป_นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม Shapiro (อWางถึงใน ประพันธ? เศวตนันทน?, 2537, หนWา 
299) ท้ังน้ี หากระบบเศรษฐกิจของประเทศใดไม[มีเสถียรภาพของระดับราคาย[อมทําใหWประเทศน้ัน 
เกิดป�ญหาภาวะเงินเฟjอท่ีรุนแรงข้ึนไดW ซึ่งจะส[งผลต[อเสถียรภาพภายในและภายนอกของระบบ
เศรษฐกิจตามมา โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน ความเป_นธรรมในการกระจายรายไดW รวมท้ัง
ความสามารถในการแข[งขันในตลาดโลกกับประเทศต[าง ๆ เน่ืองจากสินคWาส[งออกของประเทศจะมี
ราคาแพงข้ึน เม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีอัตราเงินเฟjอในระดับท่ีตํ่ากว[า  ซึ่งในสภาวการณ?ป�จจุบันภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ไดWประสบกับสภาพป�ญหาทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ป�ญหาและป�ญหาท่ีสําคัญ
ระดับตWน ๆ ของประเทศ คือป�ญหาอัตราเงินเฟjอท่ีอยู[ในระดับสูง  ซึ่งป�ญหาน้ีจะส[งผลกระทบอย[าง
ใหญ[หลวงต[อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  เป_นท่ียอมรับกันดีในป�จจุบันว[า การปรับเปลี่ยนอย[าง
รวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจในป�จจุบัน ไดWส[งผลกระทบกับผูWท่ีมีรายไดWประจํา ผูWท่ีมีรายไดWนWอย และผูWท่ี
มีรายไดWไม[แน[นอนอย[างหลีกเลี่ยงไม[ไดW  กับคําท่ีทุกคนไดWรับฟ�งบ[อยคือ คําว[า “ภาวะเงินเฟjอ” ในช[วง
หลาย ๆ ปmท่ีผ[านมาประเทศไทยมีแนวโนWมของอัตราเงินเฟjอท่ีสูงข้ึน แมWจะมีบWางในบางช[วงเวลาท่ี
อัตราเงินเฟjออยู[ในระดับตํ่า แต[สภาพเหล[าน้ันก็คงอยู[ไดWไม[นาน เป_นเพราะป�จจัยต[าง ๆ ไม[ว[าจะเป_น 
ระดับการบริโภคของประชาชน ตWนทุนทางดWานการผลิต  และท่ีเห็นไดWอย[างชัดเจนในป�จจุบันก็คือ 
ภาวะท่ีราคานํ้ามันมีแนวโนWมท่ีสูงข้ึนน้ี ก็จะส[ง ผลใหWอัตราเงินเฟjอเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดWวย  
 อัตราเงินเฟjอท่ีเหมาะสมแก[ระบบเศรษฐกิจหน่ึงเป_นเท[าใดน้ัน ข้ึนอยู[กับหลาย ๆป�จจัย ซึ่งคง
แตกต[างกันไปตามสภาวะการผลิตและเศรษฐกิจของแต[ละประเทศ อย[างไรก็ตามหากอัตราเงินเฟjอท่ี
อยู[ในระดับสูงถึงแมWจะจูงใจใหWผูWผลิตทําการผลิตและขายสินคWาเพ่ิมข้ึน แต[ในแง[ของผูWบริโภค หาก
รายไดWโตไม[ทันกับราคาสินคWา ทําใหWความสามารถในการซื้อสินคWาของผูWบริโภคลดลงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนก็จะชะลอตัวลง นอกจากน้ันอัตราเงินเฟjอในระดับท่ีสูง ย[อมมีโอกาสท่ีก[อใหWเกิด
พฤติกรรมกักตุนสินคWา ซึ่งทําใหWราคาสินคWาเพ่ิมสูงข้ึนมากกว[าท่ีควรจะเป_น ประกอบกับระดับราคา
สินคWาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนต[อเน่ือง ย[อมบ่ันทอนความสามารถในการแข[งขันของสินคWาไทยในตลาดโลกรวม ถึง
บรรยากาศการลงทุน และจะวกกลับมากระทบต[อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด 
ในทางตรงกันขWาม หากประเทศมีอัตราเงินเฟjอตํ่าเกินไป หรือระดับราคาลดลง ก็ไม[ส[งผลดีต[อระบบ
เศรษฐกิจเช[นกัน เน่ืองจากหากผูWผลิตมีอัตรากําไรท่ีตํ่า ก็จะไม[มีแรงจูงใจท่ีจะผลิตเพ่ิมข้ึน การจWางงาน
ก็จะไม[เพ่ิม รายไดWของประชาชนภายใน ประเทศก็ไม[เพ่ิมตามมาดWวย ความตWองการจับจ[ายใชWสอยจะ
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ชะลอลง และเศรษฐกิจมีแนวโนWมท่ีจะไม[เติบโต ดังน้ัน การรักษาระดับอัตราเงินเฟjอใหWเหมาะสมจึง
เป_นสิ่งท่ีมีความสําคัญต[อระบบ เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารกลางของแต[ละประเทศตWองพยายามรักษา
ความสมดุลของระดับราคา โดยตWองใหWระดับราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนบWาง แต[ไม[บ่ันทอนความสามารถใน
การบริโภคของประชาชน และไม[กระทบต[อความสามารถในการแข[งขันกับสินคWาในตลาดโลก 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว การรักษาเสถียรภาพราคามีความสําคัญ
ต[อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนดWวย ดังน้ันในทางปฏิบัติธนาคารกลางของประเทศ จึงมักจะรักษา
อัตราเงินเฟjอมิใหWเกินระดับเฉลี่ยของประเทศคู[คWา โดยการใชWนโยบายการเงินเป_นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมเปjาหมายดังกล[าว หลังจากเกิดวิกฤตการณ?ทางเศรษฐกิจจนประเทศไทยตWองเปลี่ยนแปลง
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต[างประเทศจากระบบตะกรWาเงิน (basket of currencies) มาใชW
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบจัดการ (managed float) ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540 ทําใหW
เกิดการสั่นคลอนทางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยข้ึนราคา สินคWาต[าง ๆ เพ่ิมสูงข้ึน 
เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสูงข้ึนซึ่งระดับราคาหรืออัตราเงินเฟjอท่ีสูงข้ึนน้ีมีผลกระทบต[ออํานาจซื้อ
ของผูWบริโภคทําใหWระดับรายไดWท่ีแทWจริงลดลง ซึ่งเป_นผลจากราคานํ้ามัน ผัก และผลไมWท่ีสูงข้ึนทําใหW
เกิดแรงฉุดทางเศรษฐกิจใหWเกิดการชะลอตัว  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูWศึกษาจะวิเคราะห?ถึงความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับระดับการ
ว[างงานของประเทศไทย ซึ่งโดยท่ัวไปภาวะเงินเฟjอ เกิดจากสาเหตุดWานอุปสงค?และสาเหตุทางดWาน
ตWนทุน โดยแรงดึงทางดWานอุปสงค?เกิดข้ึนเน่ืองจากระบบเศรษฐกิจ มีความตWองการปริมาณสินคWาและ
บริการมากกว[าท่ีมีอยู[ในขณะน้ัน  จึงดึงใหWราคาสินคWาเพ่ิมสูงข้ึน โดยการท่ีความตWองการสินคWาและ
บริการเพ่ิมสูงข้ึนน้ีอาจมาจากหลายสาเหตุ เช[น การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน การดําเนินนโยบาย
ทางดWานการคลังของรัฐบาลซึ่งวัดไดWจากดุลงบประมาณ ส[วนเงินเฟjอท่ีเกิดจากทางดWานตWนทุนผลัก
หรือตWนทุนการผลิตสูง ข้ึน ทําใหWผูWผลิตตWองปรับระดับราคาสินคWาใหWสูงข้ึน สําหรับสาเหตุที่ทําใหWตWนทุน
ในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนมีหลายสาเหตุ เช[น การเพ่ิมข้ึนของค[าจWางแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของราคา
สินคWานําเขWาจากต[างประเทศในรูปของสินคWาสําเร็จรูป  สินคWาทุน หรือวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงของ
ราคานํ้ามันในตลาดโลก ซึ่งเป_นป�จจัยภายนอกประเทศท่ีเราไม[สามารถควบคุมไดW (Pindyck & 
Rubinfeld อWางถึงใน รัตนา สายคณิต, 2537, หนWา 201)   ดังน้ันการศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหว[าง
อัตราเงินเฟjอกับระดับการว[างงานของประเทศไทย จึงเป_นสิ่งท่ีสําคัญต[อการกําหนดนโยบายในดWาน
ต[าง ๆ ของประเทศนอกจากน้ันยังทําใหWทราบถึงแนวทางหรือวิธีการแกWไขป�ญหาเพ่ือใหWเกิด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและทําใหWเกิดการพัฒนาประเทศไปไดWมากท่ีสุดอีกดWวย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับระดับการว[างงาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 ลักษณะเงินเฟ=อ 
 ภาวะเงินเฟjอ หมายถึง ภาวะการณ?ทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดับราคา หรือการ
เสื่อมค[าลงของค[าเงินอย[างต[อเน่ือง แต[ในการพิจารณาเก่ียวกับการเพ่ิมของระดับราคาก็มีป�ญหาท่ีควร
จะใหWความสนใจอยู[หลายประการ ซึ่งป�ญหาเหล[าน้ันมักจะทําใหWเกิดความเขWาใจสับสนว[าระดับราคาท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ัน จะถือว[าเป_นภาวะเงินเฟjอหรือไม[โดยพิจารณาจาก (เสรี ลีลาลัย, 2530, หนWา 1-4) 
 1. การใชWดัชนีราคาเพ่ือวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา อาจใหWผลลัพธ?ท่ีแตก- ต[างกัน
ออกไปตามชนิดของดัชนีราคาท่ีใชW เช[น GNP Deflator ดัชนีราคาขายส[ง และดัชนีราคาผูWบริโภค ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาท่ีหาไดWจากดัชนีราคาท้ังสามชนิดดังกล[าวย[อมแตกต[างกัน เน่ืองจาก
ดัชนีราคาท้ังสามชนิดไดWคํานวณจากท่ีมาท่ีต[างกัน 
 2. การใชWระดับราคาวัดการเปลี่ยนแปลงอาจมีป�ญหาเก่ียวกับคุณภาพของสินคWา กล[าวคือถWา
คุณภาพสูงข้ึน แมWราคาสินคWาจะสูงข้ึน ก็อาจไม[ใชWลักษณะของเงินเฟjอ เพราะ การท่ีราคาสูงข้ึนตาม
คุณภาพสินคWา แสดงว[าราคาท่ีแทWจริงไม[ไดWสูงข้ึน 
 3. พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปช่ัวคราว โดยเฉพาะในช[วงหลังเกิดภาวะสงคราม
ใหม[ ๆ  การบริโภคจะเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็ว และทําใหWระดับราคาเพ่ิมข้ึน ซึ่งการเพ่ิมของระดับราคาจะ
เป_นเพียงช่ัวคราว และต[อมาเม่ือการผลิตปรับตัวตามความตWองการบริโภค ระดับราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจะ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาลักษณะน้ีจะถือว[าเป_นภาวะเงินเฟjอเสียท่ีเดียวไม[ไดW เพราะถWา
หากการผลิตสามารถปรับตัวไดWอย[างรวดเร็วการเพ่ิมข้ึนของราคาก็จะไม[มีลักษณะเป_น rising price 
อย[างถาวร แต[จะเป_นการเพ่ิมราคาในระยะสั้น ๆ เท[าน้ัน 
 4. ในกรณีที่มีการควบคุมราคาสินคWา ก็จะมีป�ญหาว[าระดับราคาท่ีใชWวัดเงินเฟjอควรจะใชWราคา
ควบคุมหรือราคาในตลาดมืด ในเม่ือราคาควบคุมมิไดWเป_นราคาท่ีสะทWอนใหWเห็นถึงระดับอุปสงค?และ
อุปทานท่ีแทWจริง การวัดเงินเฟjอโดยใชWดัชนีราคาท่ีหามาจากราคาควบคุมจึงย[อมมีขWอบกพร[อง แต[หาก
จะใชWระดับราคาในตลาดมืดซึ่งเป_นระดับราคาท่ีสะทWอนถึงภาวะอุปสงค?และอุปทานไดWดีกว[า ก็จะพบ
ขWอยุ[งยากในการท่ีจะสืบหาระดับราคาท่ีแทWจริงในตลาดมืดไดW อย[างไรก็ตามมักจะมีผูWนิยมใชWราคา
ควบคุมมากกว[าราคาในตลาดมืด เพราะสามารถรูWระดับราคาไดWแน[นอนกว[า และสามารถศึกษาภาวะ
เงินเฟjอภาย- ใตWการควบคุมราคา เพ่ือเปรียบเทียบกับภาวะเงินเฟjออิสระซึ่งไม[มีการควบคุมราคาไดW
โดยง[าย 
 5. ถWามีการจัดเก็บภาษีสินคWาและมีการใหWเงินอุดหนุนแก[ผูWบริโภคอย[างกวWางขวางระดับราคา
ท่ีใชWวัดเงินเฟjอ ควรจะใชWราคารวมภาษีและใชWราคาสุทธิโดยหักเงินอุดหนุนหรือควรใชWระดับราคา
สินคWาท่ีเป_นจริงโดยไม[รวมภาษีหรือหักเงินอุดหนุน 
 6. เม่ือระบบเศรษฐกิจมีป�ญหาการผลิตตกตํ่าอันเน่ืองมาจากภาวะสงคราม หรือภัยพิบัติต[าง 
ๆ ซึ่งจะทําใหWอุปทานมวลรวมของผลผลิตลดลงอย[างรุนแรงและเกิดภาวะเงินเฟjอไดWท้ังท่ีไม[ไดWเกิดอุป
สงค?ส[วนเกิน ซึ่งป�ญหาการขาดแคลนของอุปทานน้ี ถWาเกิด- ข้ึนในระยะสั้น ๆ ลักษณะของเงินเฟjอจะ
เห็นไดWไม[ชัดเจนนัก 
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 7. บางคร้ังการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาอาจนําไปสู[การเพ่ิมข้ึนของระดับการจWางงานและ
ผลผลิตท่ีแทWจริง อย[างนWอยท่ีสุดก็ในระยะสั้น ซึ่งเราจะกล[าวว[าเกิดภาวะเงินเฟjอข้ึนแลWวยังไม[ไดW 
เพราะการท่ีระดับราคาเพ่ิมข้ึนเป_นตัวชักจูงใหWปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนและอาจจะทําใหWระดับราคากลับ
ลดลงไดW 
 8. ถWามีความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีการผลิตอันจะทําใหWตWนทุนการผลิตลดลง โดยท่ีระดับ
ราคาไม[ลดลง ทําใหWเกิดป�ญหาว[าการเพ่ิมข้ึนของค[าจWางท่ีเป_นตัวเงินและกําไรข้ันตWนน้ันจะถือว[าเป_น
ภาวะเงินเฟjอไดWหรือไม[ 
 ภาวะเงินเฟjอเป_นภาวะท่ีระดับราคาสินคWาโดยท่ัวไปสูงข้ึนเร่ือย ๆ อย[างต[อเน่ือง ดังน้ัน
ประเด็นสําคัญของภาวะเงินเฟjออยู[ท่ีความต[อเน่ืองของการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา คือถWาระดับ
ราคาสินคWาโดยท่ัวไปเพ่ิมข้ึนคร้ังเดียว แมWจะมีปริมาณมากก็ไม[สามารถถือว[าเป_นสถานการณ?การเกิด
ภาวะเงินเฟjอไดWเพราะไม[มีความต[อเน่ือง น้ันคือการท่ีราคาสินคWาโดยท่ัวไปสูงข้ึนอย[างต[อเน่ืองไม[ว[าจะ
มากหรือนWอยก็เป_นภาวะเงินเฟjอไดWทั้งสิ้น 
 
ประเภทของเงินเฟ=อ 
 โดยแบ[งตามระดับของความรุนแรง (สลิลลา คําแดง, 2544, หนWา 31-32) สามารถแบ[งไดW
เป_น 3 ประเภท คือ 
 1. ภาวะเงินเฟjออย[างอ[อน (mild inflation) เป_นระยะแรกของการเกิดเงินเฟjอเป_น ภาวะท่ี
ระดับราคาท่ีเพ่ิมข้ึนอย[างชWา ๆ และช[วงระยะเวลาของการเพ่ิมข้ึนของระดับราคา มีระยะห[าง
พอสมควร โดยท่ัวไปนักเศรษฐศาสตร?มีความเห็นว[า การเพ่ิมข้ึนของระดับราคาในลักษณะน้ีเป_นผลดี
ต[อระบบเศรษฐกิจ โดยจะเป_นการกระตุWนระบบเศรษฐกิจใหWเจริญเติบโต เพราะการท่ีระดับราคา
สูงข้ึนจะเป_นการจูงใจใหWเกิดการผลิตเพ่ิมข้ึนทําใหWมีความตWองการแรงงานเพ่ิมมากข้ึนส[งผลใหWระดับ
รายไดWประชาชาติเพ่ิมสูงข้ึน 
 2. ภาวะเงินเฟjออย[างรุนแรง (hyper inflation) เป_นภาวะท่ีเงินเฟjอมีความรุนแรงมากข้ึนซึ่ง
เป_นผลสืบเน่ืองมาจากภาวะเงินเฟjออย[างอ[อนท่ีกระตุWนใหWระบบเศรษฐกิจขยายตัวติดต[อกันจนกระท่ัง
ส[งผลใหWระดับราคาสินคWาสูงข้ึนอย[างต[อเน่ือง และทําใหWเกิด ผลเสียต[อระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด คือ
ระดับราคาสูงข้ึนมากและช[วงระยะเวลาของการเพ่ิมข้ึนน้ันมีความถ่ีมาก ภาวะเงินเฟjอประเภทน้ีหาก
ไม[สามารถสกัดก้ันไดWจะทําใหWเกิด ผลเสียต[อโครงสรWางของระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด 
 3. ภาวะเงินเฟjอท่ีรุนแรงถึงข้ันสุดยอด (galloping inflation) เป_นภาวะเงินเฟjอท่ีระดับราคา
สูงข้ึนอย[างผิดปกติ โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย[างรวดเร็วในระยะเวลาท่ีสั้นมากระดับราคาสินคWาอาจ
เปลี่ยนแปลงอยู[เกือบตลอดเวลา อาจส[งผลใหWเกิดวิกฤตการณ?ข้ันรุนแรงระดับราคาสินคWาจะสูงจน
ประชาชนไม[ตWองการถือเงิน เน่ืองจากค[าของเงินแทบจะไม[มีเลย จึงตWองการจะถือในรูปสิ่งของ
มากกว[าเพราะยังมีค[าคงท่ีมากกว[า 
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ลักษณะของดัชนีราคาท่ีใช�วัดเงินเฟ=อ  
 ดัชนีราคาเป_นเคร่ืองวัดราคาเฉลี่ยของสินคWาและบริการจํานวนหน่ึงของปmใดปmหน่ึงเทียบกับปm
ฐาน ซึ่งลักษณะของดัชนีราคาท่ีใชWวัดเงินเฟjอควรจะมีคุณสมบัติดังน้ี (เสรี ลีลาลัย, 2530, หนWา 6) 
 1. ตWองเป_นดัชนีราคาท่ีเก่ียวขWองกับสินคWาและบริการทุกชนิดท่ีผลิตข้ึนภายใน ประเทศ หรือ
อาจเป_นราคาของสินคWาเพียงบางชนิดท่ีตWองการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสินคWาน้ัน ๆ แต[จะไม[
นําเอาราคาของสินคWานําเขWามาพิจารณา 
 2. ตWองนําเอาคุณภาพของสินคWาและบริการมาพิจารณาประกอบดWวย เพราะสินคWาบางชนิด
แมWราคาจะสูงข้ึน แต[หากคุณภาพเพ่ิมข้ึนในสัดส[วนเดียวกับราคา ก็ถือว[าราคาท่ีแทWจริงมิไดWเพ่ิมข้ึนซึ่ง
จะไม[กระทบต[อดัชนีราคา 
 3. ดัชนีราคาทีใชWตWองเป_นดัชนีราคาท่ีซึ่งไม[ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
เพียงช่ัวคราว เช[น ราคาสูงข้ึนเพราะการขาดแคลนอุปทาน ในบางขณะผลกระทบจากการใชWนโยบาย
การคลังหรือตัวกําหนดภายนอกอ่ืน ๆ 
 
การวัดภาวะเงินเฟ=อ 
 การวัดอัตราเงินเฟjอสามารถวัดไดWจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ซึ่งท่ีนิยมใชWวัดมี 
3 ประเภท (สลิลลา คําแดง, 2544, หนWา 33-34) 
  ดัชนีราคาผูWบริโภค (Consumer Price Index)  เป_นดัชนีราคาท่ีสรWางข้ึนจากราคาสินคWา
อุปโภคบริโภคท่ีจําเป_นต[อการครองชีพ หรือเป_นตัวแทนดัชนีค[าครองชีพ  อย[างไรก็ตามขWอมูลท่ีนํามา
คํานวณดัชนีราคาผูWบริโภคส[วนใหญ[เป_นขWอมูลของครัวเรือนในเมืองมากกว[าในชนบท และโครงสรWาง
สินคWาและบริการมีการเปลี่ยนแปลงอยู[ตลอดเวลา 
 ดัชนีราคาผูWผลิต (Producer Price Index)  ดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของราคาสินคWาใน
ข้ันตอนการผลิตต[าง ๆ ซึ่งสามารถแบ[งเป_น 2 ประเภทใหญ[ ๆ คือ 
 1. ดัชนีราคาผูWผลิตตามข้ันตอนการผลิต แบ[งออกไดWเป_น 
    1.1 สินคWาสําเร็จรูป คือ สินคWาท่ีนํามาอุปโภคบริโภคไดWทันที 
    1.2 สินคWาข้ันกลาง คือ สินคWาท่ีผ[านกระบวนการผลิตเพ่ือนําไปผลิตสินคWาอีกชนิดหน่ึง 
    1.3 วัตถุดิบ คือ ผลผลิตท่ีผ[านกระบวนการผลิตมาแลWว และถูกนําเขWาสู[ตลาดเป_นคร้ังแรก 
โดยผูWซื้อจะตWองนําวัตถุดิบไปผ[านกระบวนการผลิตอีกต[อหน่ึงก[อนจึงจะเป_นสินคWาสําเร็จรูปท่ีใชWการไดW
ในภายหลัง 
 2. ดัชนีราคาผูWผลิตแยกตามประเภทสินคWา 
 ดัชนีราคา GNP  เป_นดัชนีราคาท่ีมีขอบเขตกวWางเพราะไดWครอบคลุมราคาสินคWาทุกชนิดใน
ระบบเศรษฐกิจท้ังราคาสินคWาท่ัวไป สินคWาอุปโภคบริโภค และสินคWาทุน โดยไม[จํากัดว[าเป_นรายการท่ี
เกิดข้ึนจากภาคเอกชนหรือรัฐบาล ซึ่งการจัดทําดัชนีราคาชนิดน้ีมีความลWาชWามาก และมีขWอผิดพลาด
เกิดข้ึนไดWเสมอ ดังน้ันดัชนีราคาชนิดน้ีจึงไม[มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาวิเคราะห?ภาวะเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น 
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ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ=อ 
 การเกิดภาวะเงินเฟjอไดWส[งผลกระทบต[อระบบเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนใน
ประเทศ ซึ่งสามารถสรุปไดWพอสังเขปดังน้ี (นารฏิยา ยนเปmªยม, 2538, หนWา 91-93) 
 1. รายไดWท่ีแทWจริงหรืออํานาจซื้อเปลี่ยนแปลงไป  เม่ือเกิดภาวะเงินเฟjอรายไดWท่ีแทWจริง หรือ
อํานาจซื้อของเงินจะไดWรับความกระทบกระเทือนในลักษณะต[าง ๆ กัน คือ ผูWท่ีมีรายไดWประจําแน[นอน
ท่ีคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนWอย เช[น ขWาราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ขWาราชการบํานาญ 
พนักงานท่ีมีเงินเดือนประจํา  ถWารายไดWท่ีเพ่ิมข้ึนตํ่ากว[าอัตราเงินเฟjอท่ีมีอยู[ รายไดWท่ีแทWจริงหรือ
อํานาจซื้อของเงินก็จะลดลง เพราะรายไดWท่ีมีอยู[น้ันซื้อสินคWาและบริการไดWนWอยลงกว[าเดิม สําหรับ
พนักงานท่ีอยู[ในองค?กรธุรกิจน้ัน ถWาสามารถเรียกรWองใหWนายจWางเพ่ิมค[าจWางแรงงานชดเชยอัตราเงิน
เฟjอท่ีเพ่ิมข้ึนไดWก็จะไม[ไดWรับความกระทบกระเทือนจากภาวะเงินเฟjอมากนัก 
 สําหรับในกลุ[มของผูWประกอบการธุรกิจ ไม[ว[าจะเป_น ผูWผลิต พ[อคWาคนกลาง ผูWจัดจําหน[าย 
เป_นผูWท่ีไดWรับประโยชน?จากภาวะเงินเฟjอ เน่ืองจากเม่ือตWนทุนในการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากเกิดการ
เรียกรWองค[าแรงสูงข้ึนก็จะปรับราคาสินคWาใหWสูงข้ึนโดยผลักภาระใหWกับผูWบริโภค ดังน้ันบุคคลในกลุ[มน้ี
จึงไม[ไดWรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟjอเลย 
 ประชาชนท่ีถือสินทรัพย?ในรูปต[าง ๆ ท่ีมีรายไดWคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนWอย เช[น ผูWถือ
พันธบัตรหรือหุWนกูW ผูWมีเงินออมท่ีฝากไวWกับธนาคาร จะมีรายไดWท่ีแทWจริงลดลง เน่ืองจากผลตอบแทนท่ี
ไดWรับน้ันตํ่ากว[าอัตราเงินเฟjอ ส[วนประชาชนท่ีถือสินทรัพย?ท่ีก[อ ใหWเกิดรายไดWสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ 
เช[น ผูW ท่ี มี ท่ีดิน อสังหาริมทรัพย? หรือสินทรัพย?มีค[าประเภท ทองคํา เพชร พลอย จะไม[ไดWรับ
ผลกระทบ 
 ประชาชนกลุ[มท่ีตWองเสียประโยชน?จากภาวะเงินเฟjออีกกลุ[มหน่ึงก็คือ เจWาหน้ี ถWาเป_นหน้ีระยะ
ยาวก็จะเสียผลประโยชน?มาก เพราะเงินท่ีไดWรับคืนในอนาคตจากลูกหน้ีจะมีค[าตํ่าลงหรือมีอํานาจซื้อ
ลดลง ในขณะท่ีลูกหน้ีจะเป_นผูWไดWรับประโยชน?ในกรณีท่ีก[อหน้ีก[อนเกิดเงินเฟjอ เน่ืองการเม่ือเกิดเงิน
เฟjอก็จะมีผลทําใหWค[าเงินลดลง แต[ลูกหน้ีชําระหน้ีคืนดWวยจํานวนเงินเท[าเดิม ดังน้ันจึงเสมือนกับว[าไดW
ชําระหน้ีคืนนWอยลง 
 2. การออมลดลง  ในภาวะเงินเฟjอประชาชนจะมีการออมนWอยลง เน่ืองจากเงินออมใหW
ผลตอบแทนไม[คุWมค[า ถWาอัตราผลตอบแทนตํ่ากว[าอัตราเงินเฟjอท่ีเกิดข้ึน ดังน้ันประชาชนจึงมีการใชW
จ[ายเพ่ิมข้ึน ทําใหWปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนและเกิดเงินเฟjอมากข้ึนไปอีก ประชาชนบาง
กลุ[มอาจนําเงินไปซื้อสินทรัพย?ท่ีใหWผลประโยชน?สูงตามภาวะเงินเฟjอ จึงทําใหWเงินฝากในธนาคาร
พานิชย?ลดลง 
 3. ผลกระทบต[อดุลการคWาและดุลการชําระเงิน ภาวะเงินเฟjออาจส[งผลใหWเกิดการขาด
ดุลการคWาและดุลการชําระเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในภาวะเงินเฟjอระดับของราคาสินคWาและบริการใน
ประเทศจะสูงข้ึน ถWาหากสูงกว[าระดับราคาสินคWาจากต[างประเทศ ประชาชนก็จะสั่งสินคWาเขWามาจาก
ต[างประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกันการส[งสินคWา ออกไปขายยังต[างประเทศก็จะลดลง เน่ืองจาก
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สินคWาออกท่ีมีราคาสูงทําใหWไม[สามารถแข[งขันกับประเทศคู[แข[งไดW กรณีเช[นน้ีทําใหWเกิดการขาด
ดุลการคWาและอาจจะส[งผลกระทบไปถึงดุลการชําระเงินอีกดWวย 
 4. ผลกระทบต[อการใหWเครดิตทางการคWา  การใหWเครดิตทางการคWาแก[ลูกหน้ีเป_น ธรรมเนียม
ท่ีมีการปฏิบัติกันในป�จจุบัน แต[เม่ือมีการเกิดภาวะเงินเฟjอผูWเป_นเจWาหน้ีจะเป_นฝ~ายเสียเปรียบ 
เน่ืองจากการขายเช่ือน้ันลูกคWาไดWรับสินคWาไปก[อนในราคาป�จจุบัน โดยมีการชําระเงินตามจํานวนท่ีเป_น
หน้ีในอณาคต ย่ิงนานออกไปเท[าใดค[าของเงินก็ย่ิงลดลงไปเท[าน้ัน ดังน้ันผูWใหWเครดิตการคWาจึงอาจตWอง
สูญเสียผลประโยชน? เน่ืองจากการลดลงของอํานาจซื้อของเงิน 
 5. ผลกระทบต[อฐานะทางการเงินของรัฐบาล ภาวะเงินเฟjอมีผลกระทบต[อรายไดWของรัฐบาล 
คือ จากการเก็บภาษีอากรจากประชาชน การเก็บภาษีอากรบางประเภทเก็บตามหน[วยของสินคWาหรือ
คิดต[อนํ้าหนักของสินคWา รายไดWจากภาษีอากรในลักษณะน้ีจะไม[เพ่ิมข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ แต[ถWาเก็บ
ตามราคาของสินคWา รายไดWจากภาษีอากรจะเพ่ิมข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ ส[วนทางดWานรายจ[ายของ
รัฐบาลน้ันย[อมสูงข้ึนตามภาวะเงินเฟjอ ดังน้ันก็จะทําใหWเกิดงบประมาณขาดดุล ทําใหWปริมาณเงินไหล
เขWาสู[ระบบเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึน ภาวะเงินเฟjอก็จะรุนแรงข้ึน 
 
ลักษณะการว�างงาน 
 ความหมายของการว�างงาน 
 เพ่ือความเขWาใจความหมายของการว[างงานไดWดีย่ิงข้ึน  จึงควรทําความเขWาใจกับลักษณะของ
การเขWาออกของคนงานในตลาดแรงงาน ซึ่งในตลาดแรงงานประกอบดWวย คนงาน นายจWาง สํานัก
จัดหางาน คนกลาง และสื่อมวลชนต[าง ๆ ตลอดจนสถานท่ีทํางานของคนงาน ตลาดแรงงานจะมีการ
เคลื่อนไหวอยู[ตลอดเวลาท้ังการเปลี่ยนงาน การเขWาสู[ตลาดแรงงานคร้ังแรก และการว[างงาน (มยุรีย? 
สาชุม, 2544, หนWา 11-12) 
 การเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน นายจWางจะจWางคนงานเท[าใดข้ึนอยู[กับอุปสงค?ของสินคWาของ
เขา แต[จํานวนคนงานท่ีทํางานอยู[ในขณะใดขณะหน่ึงอาจไม[เพียงพอเน่ืองจากว[า มีคนงานบางคน
ลาออกหรืออาจถูกนายจWางบอกเลิกจWาง ทําใหWนายจWางตWองเสนอตําแหน[งงานว[างในตลาดแรงงาน
เพ่ือท่ีจะคัดเลือกคนงานใหม[เขWามาฝ�กฝนทํางานแต[ในบางคร้ังนายจWางอาจจะเรียกคนงานเก[ากลับมา
ทํางาน ส[วนทางดWานคนงานน้ันเม่ือมีอายุถึงวัยทํางานหรือเรียนหนังสือจบก็จะเขWาสู[ตลาดแรงงานอีก
คร้ัง หลังจากท่ีลาออกจากงานไปหรือถูกปลดออกมา ซึ่งคนงานจํานวนหน่ึงจะไดWงานทํา ในขณะท่ี
คนงานบางคนมีงานทําอยู[แลWวอาจจะลาออกจากงานเดิมเพ่ือหางานใหม[ ลาออกเน่ืองจากเบ่ืองาน  
คนงานบางคนไดWงานใหม[แลWวจึงลาออกจากงานเดิม หรือถูกปลดออก รวมท้ังผูWท่ีเกษียณ อายุ และ
บางคนก็ยังคงหางานทําต[อไป  ดังน้ันในช[วงเวลาหน่ึงจํานวนคนท่ีว[างงานในตลาดแรงงานจะข้ึนอยู[กับ
สาเหตุประการแรก คือ อัตราการออกจากงานเน่ืองจากการถูกปลดออกและการถูกไล[ออกจากงาน 
ประการท่ีสอง เป_นอัตราการจWางงาน และการรับคนงานเดิมกลับมาทํางาน ส[วนประการท่ีสามเป_น
จํานวนคนงานท้ังเก[าและใหม[ท่ีเขWามาในตลาดแรงงานแต[ว[างงานลบออกดWวยจํานวนคนงานท่ีถอนตัว
ออกจากตลาดแรงงาน 
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 จากท่ีกล[าวมาทําใหWสามารถเขWาใจความหมายต[าง ๆ ของการว[างงานดีข้ึน ต[อไปจะเป_นการ
นิยามของการว[างงานซึ่งจะตWองเขWาใจนิยามท่ีใชWในการวัดจํานวนคนว[างงานก[อน โดยจะตWองทราบ
เก่ียวกับป�จจัยต[าง ๆ ดังต[อไปน้ี 

 กําลังแรงงานรวม หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต[ 13 ปm ข้ึนไป ซึ่งประกอบดWวย ผูWท่ีมีงานทํา ผูWท่ี
ไม[มีงานทํา และผูWรับราชการทหาร แต[ถWาพิจารณากําลังแรงงานพลเรือนจะไม[นับรวมผูWท่ีรับราชการ
ทหาร (สํานักงานสถิติแห[งชาติ, 2542) 

ผูWไม[มีงานทํา หมายถึงผูWท่ีไม[มีงานทํา ไดWแก[บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต[ 13 ปm ข้ึนไป ซึ่งในสัปดาห?แห[ง
การสํารวจไม[ไดWทํางานใด ๆ ท้ังสิ้นแต[ประสงค?ท่ีจะทํางานและสามารถทํางานไดWซึ่งหมายถึงบุคคล
ดังต[อไปน้ี (สํานักงานสถิติแห[งชาติ, 2542) 

1. ผูWซึ่งในสัปดาห?แห[งการสํารวจไม[ไดWทํางานใด ๆ ท้ังสิ้น แต[ออกหางานทําโดยติดต[อไปยัง
สถานธุรกิจต[าง ๆ หรือไดWจัดส[งใบสมัครขอทํางานไปทางไปรษณีย? 

2. ผูWซึ่งไม[ไดWทํางานใด ๆ ท้ังสิ้นในระหว[างสัปดาห?แห[งการสํารวจ และไม[ไดWหางานทํา
เน่ืองจากเจ็บป~วย ถWาหากไม[เจ็บป~วยก็จะหางานทํา  

3. ผูWซึ่งไม[ไดWทํางานใด ๆ ในระหว[างสัปดาห?แห[งการสํารวจและไม[ไดWหางานทําเน่ืองจากคิด
หรือรูWว[าหางานทําไม[ไดW  

4. ผูWที่ทํางานใหWแก[ครอบครัวโดยไม[ไดWรับค[าจWางซึ่งมีช่ัวโมงการทํางานนWอยกว[า 20 ช่ัวโมงและ
ตWองการทํางานเพ่ิม 

ตําแหน[งงานว[าง หมายถึงภาวะท่ีนายจWางหรือหน[วยธุรกิจท่ีกําลังเสาะหาคนงานเพ่ือบรรจุเขWา
ทํางาน ณ ระดับค[าจWางหน่ึง หรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งตําแหน[งว[างท่ียังไม[ไดWรับการบรรจุน้ีไม[ไดW
แสดงถึงอุปสงค?ส[วนเกินของแรงงานเสมอไป ตําแหน[งงานว[างจะแสดงถึงอุปสงค?ส[วนเกินของแรงงาน
ไดWในภาวะท่ีระบบเศรษฐกิจไม[มีป�ญหาการว[างงานแลWวเท[าน้ัน แต[ถWายังคงมีป�ญหาการว[างงานอยู[การ
เกิดตําแหน[งงานว[างอาจเน่ือง มาจากป�ญหาของการจับคู[กันของคนงานไม[ตรงกับความตWองการของ
นายจWาง หรือไม[เหมาะสมกับตําแหน[งงานท่ีว[าง ในกรณีท่ีตWนทุนคงท่ีสูงข้ึนในการจWางงานและการ
อบรมเฉพาะทางของคนงานท่ีมีทักษะสูงนายจWางย[อมจะตWองมีความระมัดระวังและพิถีพิถันในการ
พิจารณาคัดเลือกคนงานเขWาทํางานในตําแหน[งงานท่ีว[างจึงทําใหWช[วงระยะเวลาท่ีมีตําแหน[งว[างจะ
ยาวนานข้ึน ประกอบกับขWอมูลท่ีเก่ียวกับจํานวนตําแหน[งว[างอาจไม[มีความสมบูรณ?เพียงพอ ทําใหWมี
จํานวนคนงานท่ีว[างงานมากกว[าจํานวนตําแหน[งงานว[าง ส[วนการจWางงานเพ่ือบรรจุในตําแหน[งงาน
ท่ีว[างน้ันสามารถทําไดWโดยการจWางคนงานจากนายจWางอ่ืนหรือการจWางคนงานท่ีว[างานอยู[หรืออาจจะ
จWางจากกําลังแรงงานใหม[ที่เพ่ิงเขWาสู[ตลาดแรงงาน (มยุรีย? สาชุม, 2544, หนWา 12-13) 

 
ประเภทของการว�างงาน 
 ประเภทของการว[างงานสามารถแบ[งไดWตามสาเหตุ (จีรวัฒน?วรรณไกรโรจน? และสุเทพ  
พันประสิทธ์ิ, 2531, หนWา 215-216) ดังน้ี 
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 1. การว[างงานช่ัวคราว หมายถึง การว[างงานของผูWท่ีกําลังหางานทํา เช[น ผูW ท่ีเพ่ิงสําเร็จ
การศึกษา ผูWที่เปลี่ยนงานใหม[ หรือผูWที่ยWายถ่ินท่ีอยู[ 
 2. การว[างงานเน่ืองจากวัฏจักรเศรษฐกิจ เป_นการว[างงานเน่ืองมาจากเศรษฐกิจอยู[ในภาวะ
ถดถอยหรือตกตํ่าของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป_นการว[างงานท่ีรุนแรงมากใน ช[วงท่ีอุปสงค?มวลรวม
ของระบบเศรษฐกิจมีนWอยกว[าอุปทานมวลรวม  
 3. การว[างงานท่ีเกิดจากโครงสรWางอุปสงค?ในอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป_นการ
เปลี่ยนแปลงอย[างรวดเร็ว ทําใหWการเคลื่อนยWายของกําลังแรงงานไปสู[งานใหม[ไม[ทันตามความตWองการ 
เช[น ภาวะการณ?ว[างงานของครูสายสามัญท่ีไม[สามารถเปลี่ยนเป_นครูสายอาชีวะไดWทันที หรือการ
ว[างงานของเจWาของรWานคWาย[อย ท่ีไม[สามารถทํางานในหWาง สรรพสินคWาไดW 
 4. การว[างงานเน่ืองจากความกWาวหนWาทางเทคโนโลยี  เป_นการว[างงานท่ีนําเอาวิธีการหรือ
เคร่ืองจักรสมัยใหม[เขWามาทดแทนแรงงาน จะทําใหWแรงงานเกิดการว[างงานโดยไม[สมัครใจ 
 5. การว[างงานตามฤดูกาล  เป_นการว[างงานของอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งตWองอาศัยวัตถุดิบ
จากการเกษตร เม่ือหมดฤดูของวัตถุดิบ การผลิตตWองหยุดการดําเนินงานและกลุ[มแรงงานท่ีใชWในการ
ผลิตกWจะตWองว[างงานในบางส[วน เช[น การผลิตนํ้าตาล  
 6. การว[างงานแอบแฝง หมายถึง การว[างงานจากการใชWความรูWความสามารถไม[เต็มท่ีของ
ผลิตภาพแรงงาน คือ การทํางานตํ่ากว[าระดับความรูW 
 7. การว[างงานตามกฎหมาย  เป_นการว[างงานของผูWท่ีมีอายุหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพ
ภายนอกกําลังแรงงาน เช[น การว[างงานของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทุพพลภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 แบบจําลองในการศึกษา 
 ในการศึกษาการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับการว[างงานในคร้ังน้ีไดWแบ[ง
แบบจําลองออกเป_น 2 กรณี คือ กรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีท่ี
ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ 
 1. กรณีทีใ่ชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ   

     Log CPIt  =α1Log GDPt + α2Log IPMt + α3Log Mt + α4Log Rt 

    + α5Log UMt + ut 
  โดยท่ี CPI คือ  ดัชนีราคาผูWบริโภค หรือ อัตราเงินเงินเฟjอ 
   GDP คือ   ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ 
   IPM คือ   ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง 
   M คือ   ปริมาณเงิน 
   R คือ   อัตราดอกเบ้ียเงินกูW 
   UM คือ   ระดับการว[างงาน   
   u คือ   ค[า residual term 
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 2. กรณีทีใ่ชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ 

     Log PPIt  =α1Log GDPt + α2Log IPMt + α3Log Mt + α4Log Rt 

    + α5Log UMt + ut 
  โดยท่ี PPI คือ   ดัชนีราคาผูWผลิต หรือ อัตราเงินเงินเฟjอ 

 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ขWอมูลท่ีใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา(time 
series data) ท่ีมีลักษณะเป_นขWอมูลรายไตรมาส ในช[วงเวลาระหว[างไตรมาสท่ี 1 ปm พ.ศ. 2551 ถึง
ไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ. 2560 โดยทําการเก็บรวบรวมจากวารสาร รายงานวิจัยและบทความทาง
เศรษฐกิจต[าง ๆ ท่ีเก่ียวขWอง รวมถึงจากโฮมเพจของธนาคารแห[งประเทศไทย  สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคWา กระทรวงพาณิชย?  และกระทรวงแรงงาน 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี วิธีการวิเคราะห?ไดWแบ[งออกเป_น 2 ส[วนดังน้ี 
 1. วิธีการวิเคราะห?เชิงพรรณา (descriptive method) เป_นการใชWสถิติพรรณาประกอบ
คําอธิบายเชิงเหตุผล โดยอาศัยขWอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับความ
เคลื่อนไหวของระดับอัตราเงินเฟjอ 

2. วิธีการวิเคราะห?เชิงปริมาณ (quantitative method) ซึ่งแบ[งออกเป_น 2 ส[วนคือ 
 ส[วนท่ี 1 การทดสอบ Stationary เป_นการตรวจสอบว[าคุณลักษณะท่ีสําคัญของขWอมูลหรือ
ตัวแปร ไดWแก[  ค[าเฉลี่ย (mean) ค[าความแปรปรวน (variance) และค[าความแปรปรวนร[วม 
(covariance) มีค[ าคงท่ี  (มี คุณ สมบั ติ เป_น  stationary) ห รือไม[คงท่ี  (มี คุณ สมบั ติ เป_น  non-
stationary) 
 การศึกษาน้ีไดWทดสอบ Stationary กับตัวแปรทุกตัวท่ีทําการศึกษา ไดWแก[ ดัชนีราคาผูWบริโภค 
ดัชนีราคาผูWผลิต ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายใน และปริมาณเงิน ซึ่งทดสอบโดยใชWวิธี Augmented Dickey 
Fuller หรือ ADF Test ซึ่งเป_นวิธีการทดสอบของ Dickey and Fuller  
 ส[วนท่ี 2 การทดสอบ Cointegrationเป_นการทดสอบเพ่ือดูว[าตัวแปรต[าง ๆ ท่ี ศึกษามี
ความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม[ ซึ่งถWาพบว[าตัวแปรดังกล[าวท่ีศึกษามีความสัมพันธ?เชิงดุลย
ภาพระยะยาวแลWว จะสามารถสรWางแบบจําลองการปรับตัวระยะสั้น Error Correction Model ไดWใน
การศึกษาน้ีจะทดสอบ CointegrationดWวยวิธี Two Stage Approach ท่ีเสนอโดย Engle and Granger 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะพิจารณาโดยการทดสอบเชิงปริมาณเก่ียวกับผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงของระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
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เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศและปริมาณเงิน ท่ีมีต[อระดับอัตราเงินเฟjอของประเทศ
ไทย โดยจะศึกษาใน 2 กรณีคือ กรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนเงินเฟjอ และกรณีท่ีใชWดัชนี
ราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนเงินเฟjอ โดยขWอมูลท่ีใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ท่ีมี
ลักษณะเป_นขWอมูลรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสท่ี 1 ปm พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปm พ.ศ. 2560 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบ Cointegrationของสมการดัชนีราคาผู�บริโภค  การทดสอบ unit root 
ของดัชนีราคาผูWบริโภค อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ปริมาณเงิน  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และระดับการว[างงาน พบว[าตัวแปรทุกตัวมีระดับ 
integrated of order d ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0) ดังน้ันจึงสามารถทดสอบหา
ความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ไดW 
 การทดสอบ Cointegrationคือ การทดสอบ Stationary ของค[า residual term ของ 
สมการความสัมพันธ?ในระยะยาว ดังน้ันจึงเร่ิมตWนโดยการประมาณค[าสมการดัชนีราคาผูW บริโภค ซึ่ง
ถูกกําหนดโดย ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW  ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคา
สินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง และปริมาณเงิน โดยสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ?ใน
ระยะยาวไดWดังน้ี 

 Log CPIt  =α1log GDPt + α2log IPMt + α3log Mt + α4log Rt 

        + α5logUMt + ut 
 โดยท่ี  CPI คือ   ดัชนีราคาผูWบริโภค หรือ อัตราเงินเฟjอ 
   GDP คือ   ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ 
   IPM คือ   ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง 
   M คือ   ปริมาณเงิน 
   R คือ   อัตราดอกเบ้ียเงินกูW 
   UM คือ   ระดับการว[างงาน   
   u คือ   ค[า residual term 
 จากสมการขWางตWนประมาณค[าสมการดWวยวิธีกําลังสองนWอยท่ีสุด (OLS) ไดWผลการ ศึกษาดังน้ี 
  Log CPIt  = 0.104log GDPt  + 0.019log IPMt + 0.205log Mt 
      (2.4160)*          (2.4746)*            (5.0006)**   
    + 0.011log Rt - 0.019log UMt 
        (3.9749)**  (-2.755)** 
  R2  =  0.9664   DW.   =  1.0181 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
 *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
 **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 
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 จากการประมาณค[าความสัมพันธ?ในระยะยาว สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[าง ๆ ท่ีมีต[อ
อัตราเงินเฟjอ (log CPIt) ไดWดังน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ (log GDPt) และอัตราเงินเฟjอ 
(log CPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.104 กล[าวคือ เม่ือ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.104 

 2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกนํ้ามันและเช้ือเพลิง (log IPMt) และอัตรา
เงินเฟjอ (log CPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[า สัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.019 
กล[าวคือ เม่ือดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง เปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหW
อัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน รWอยละ 0.019 

 3. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน (log Mt) และอัตราเงินเฟjอ (log CPIt) มีความ สัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.205 กล[าวคือ เม่ือปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงไป
รWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.205 

 4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกูW (log Rt) และอัตราเงินเฟjอ (log CPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.011 กล[าวคือ เม่ืออัตราดอกเบ้ีย
เงินกูWเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 
0.011 

 5. การเปลี่ยนแปลงของระดับการว[างงาน (log UMt) และอัตราเงินเฟjอ (log CPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.019 กล[าวคือ เม่ือระดับการ
ว[างงานเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWาม 
รWอยละ 0.019 
 ผลการทดสอบ Cointegrationของสมการดัชนีราคาผู�ผลิต  จากการทดสอบ unit root 
ของดัชนีราคาผูWผลิต ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและ
เช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณเงิน พบว[า ตัวแปรทุกตัวมีระดับ integrated 
of order d ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0) ดังน้ันจึงสามารถทดสอบหาความสัมพันธ?เชิง
ดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ไดW 
 การทดสอบ Cointegrationจะเร่ิมตWนโดยการประมาณค[าสมการดัชนีราคาผูWผลิต ซึ่งถูก
กําหนดโดย ระดับการว[างงาน  อัตราดอกเบ้ียเงินกูW  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง  
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณเงิน  สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ?ในระยะ
ยาวไดWดังน้ี 

 Log PPIt  =α1log GDPt  + α2log IPMt  + α3log Mt  + α4log Rt 

        + α5logUMt  + vt  
 โดยท่ี  PPI คือ   ดัชนีราคาผูWผลิต หรือ อัตราเงินเฟjอ 
   GDP คือ   ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ 
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   IPM คือ   ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง 
   M คือ   ปริมาณเงิน 
   R คือ   อัตราดอกเบ้ียเงินกูW 
   UM คือ   ระดับการว[างงาน   
   v คือ   ค[า residual term 
 จากสมการขWางตWนประมาณค[าสมการดWวยวิธีกําลังสองนWอยท่ีสุด (OLS) ไดWผลการ ศึกษาดังน้ี 
  Log PPIt  = 0.583log GDPt  + 0.036log IPMt  - 0.224log Mt 
     (5.7744)**             (1.9982)*           (-2.3239)**   
    + 0.030log Rt  - 0.047log UMt 
    (4.5622)**         (-2.7666)** 
  R2  =  0.9497  DW.   =  1.3769 
  โดยท่ี ค[าใน ()  คือ ค[า t-Statistic 
          *แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 95 
          **แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับความเช่ือม่ันรWอยละ 99 

 จากการประมาณค[าความสัมพันธ?ในระยะยาว สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[าง ๆ ท่ีมีต[อ
อัตราเงินเฟjอ (log PPIt) ไดWดังน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ (log GDPt) และอัตราเงินเฟjอ 
(log PPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.583 กล[าวคือ เม่ือ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.583 

 2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกนํ้ามันและเช้ือเพลิง (log IPMt) และอัตรา
เงินเฟjอ (log PPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ค[าสัมประ สิทธ์ิเท[ากับ 0.036 
กล[าวคือ เม่ือดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกนํ้ามันและเช้ือเพลิง เปลี่ยน แปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหW
อัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.036 

 3. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน (log Mt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt) มีความ สัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.224 กล[าวคือ เม่ือปริมาณเงินเปลี่ยนแปลง
ไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.224 

 4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกูW  (log Rt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.030 กล[าวคือ เม่ืออัตราดอกเบ้ีย
เงินกูWเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 
0.030 

 5. การเปลี่ยนแปลงของระดับการว[างงาน ( logUMt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt)มีความสัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธ์ิเท[ากับ 0.047 กล[าวคือ เม่ือระดับการว[างงาน
เปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ0.047 
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อภิปรายผล 
ส[วนท่ีหน่ึง เป_นการทดสอบ Stationary ของตัวแปร ดWวยวิธี Augmented Dickey and 

Fuller หรือ ADF Test โดยทําการทดสอบกับตัวแปรท่ีทําการศึกษาคือ ดัชนีราคาผูWบริโภค (CPI) 
ดัชนีราคาผูWผลิต (PPI) ระดับการว[างงาน (UM) อัตราดอกเบ้ียเงินกูW (R) ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภท
นํ้ามันและเช้ือเพลิง (IPM) ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และปริมาณเงิน (M) จากผล
การศึกษาพบว[า ตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติเป_น Stationary โดยมีระดับของ  integrated of order d 
ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0) 

ส[วนท่ีสอง เป_นการทดสอบความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration) ของตัวแปร
ดWวยวิธี Two-Step Approach ของ Engle and Granger โดยไดWศึกษาใน 2 กรณี  คือ กรณีที่ใชWดัชนี
ราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงิน
เฟjอ จากผลการศึกษาพบว[า ตัวแปรต[าง ๆ ในสมการเงินเฟjอท้ัง 2 กรณี มีความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพ
ในระยะยาว 

ส[วนท่ีสามเป_นการประมาณค[าแบบจําลองแสดงการปรับตัวในระยะสั้นของเงินเฟjอ หรือ 
Error Correction Model ซึ่งอธิบายถึงการปรับตัวของเงินเฟjอใน 2 กรณี คือ กรณีท่ีใชWดัชนีราคา
ผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัว แทนของอัตราเงินเฟjอ 

ผลการวิเคราะห?แบบจําลองในกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ 
พบว[า ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง ปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ระดับของการ
ว[างงาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟjอไดWอย[างมีนัยสําคัญ โดยตัวแปร ดัชนีราคา
สินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงกันขWามกับอัตราเงินเฟjอ ในส[วน
ของปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินกูW ระดับการว[างงาน และอัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคา
ผูWบริโภคยWอนหลัง 7 ช[วงเวลามีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟjอ จากการศึกษา
สามารถสรุปไดWว[า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินยWอนหลัง 7 ช[วงเวลา มีอิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมาก
ท่ีสุด คือ รWอยละ 0.6853 ส[วนการว[างงานมีอิทธิพลค[อนขWางนWอย คือรWอยละ 0.0249 
 ผลการวิเคราะห?แบบจําลองในกรณีท่ีใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ พบว[า 
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง และระดับการ
ว[างงาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟjอไดWอย[างมีนัยสําคัญ โดยตัวแปร ผลิตภัณฑ?
มวลรวมภายในประเทศยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา  ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทนํ้ามันและเช้ือเพลิง ระดับ
การว[างงาน และอัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิตยWอนหลัง 2 ช[วงเวลามีความสัมพันธ?ใน
ทิศทางตรงกันขWามกับอัตราเงินเฟjอ ส[วนตัวแปรผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศยWอนหลัง 6 
ช[วงเวลาและอัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิตยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา มีความสัมพันธ?ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟjอจากการศึกษาสรุปไดWว[า อัตราเงินเฟjอท่ีพิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิต
ยWอนหลัง 1 ช[วงเวลามีอิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมากท่ีสุด คือรWอยละ 1.1303  ส[วนการว[างงานมี
อิทธิพลค[อนขWางนWอย คือรWอยละ 0.0159 
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ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดWว[า ปริมาณเงินเป_นอีกป�จจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอ 
ดังน้ันการท่ีภาครัฐบาลจะรักษาเสถียรภาพของระดับราคาหรืออัตราเงินเฟjอ ใหWอยู[ในระดับท่ี
เหมาะสมต[อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหWเจริญเติบโต สามารถทําไดWโดยการใชWนโยบายการเงิน
ผ[านการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจใหWเหมาะสม  นอกจากน้ียังสามารถใชWดัชนีราคาผูWผลิต
เป_นดัชนีช้ีนําเพ่ือคาดการณ?การเกิดภาวะเงินเฟjอไดWอีกดWวย 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต[อการว[างงาน 
2.  ควรศึกษานโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับการแกWไขป�ญหาเงินเฟjอและต[อภาวะ
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