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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟ=อและการวางงาน
An Analysis of the Relationship between the Rate of Inflation
and Unemployment
บุษรา มุยอิ้ง
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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหว[างเงินเฟjอและการว[างงาน โดย
ใชWขWอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสในช[วงเวลาระหว[างไตรมาสที่ 1 ปm พ.ศ.2551 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปm พ.ศ.
2560 ในการศึกษานี้ไดWแบ[งการศึกษาออกเป_น 2 กรณี คือ กรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทน
ของอัตราเงินเฟjอ และกรณี ที่ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ กรณี ที่ใชWดัชนีราคา
ผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ ปรากฏว[า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินยWอนหลัง 7 ช[วงเวลา มี
อิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมากที่สุดส[วนการว[างงานนั้นมีอิทธิพลค[อนขWางนWอยกรณีที่สอง คือกรณีที่ใชW
ดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ ปรากฏว[า อัตราเงินเฟjอที่พิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิต
ยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา มีอิทธิพลต[ออัตรา เงินเฟjอมากที่สุด 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
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

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[ออัตราดอกเบี้ย อัตราการแลกเปลี่ยน ตWนทุนค[าครองชีพ ความเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจ และความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จของประเทศ ความกลัวสภาวะเงิน เฟj อของรัฐบาลทํ าใหW
ประเทศไทยไม[ใชWมาตรการต[าง ๆ ในการกระตุWนใหWเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย[างรวดเร็วกว[าที่เป_นอยู[
เพราะการกระทําเช[นนั้นอาจก[อใหWเกิดภาวะเงินเฟjอไดW อัตราเงินเฟjอที่สูงทําใหWเป_นการยากสําหรับ
ธุรกิจในการวางแผนพัฒนา และบริหารงาน หน[วยธุรกิจอาจจะตWองเปลี่ยนราคาสินคWาทุกวัน เพื่อใหWมี
กระแสเงินสดเขWามามากเพียงพอที่จะซื้อสินคWาคงคลังและดําเนินกิจการต[อไปไดW นอกจากนั้นเงินเฟjอ
ยังทําใหWมูลค[าของเงินลดลง และก[อใหWเกิดความไม[มั่นคงทางดWานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น
ๆ ไดW ซึ่งความจริงแลWวภาวะเงินเฟjอ เป_นภาวการณ?ที่ส[งผลในทางบวกต[อสภาวะเศรษฐกิจ เพราะจะ
เป_นตัวกระตุWนใหWเกิดการลงทุน ทําใหWเกิดการจWางงาน และการนําเอาป†จจัยการผลิตต[าง ๆ มาใชWใหW
เกิดประสิทธิภาพ แต[นั้นตWองเป_นสภาวะเงินเฟjออย[างอ[อนเท[านั้น นั้นคือมีภาวะเงินเฟjอเกิดขึ้นไดWไม[
เกินรWอยละ 4 นั้นเอง เพราะถWามากกว[านี้และรัฐบาลไม[สามารถควบคุมระดับราคาสินคWาในทWองตลาด
ไดW จะส[งผลใหWประชาชนไดWรับความเดือดรWอนจากราคาสินคWาที่แพงขึ้นไดW สําหรับในส[วนของประเทศ
ไทยในป†จจุบัน มีสาเหตุมาจากน้ํามันและเชื้อเพลิง เนื่องจากประเทศไทยเป_นประเทศที่นําเขWาน้ํามัน
เมื่อน้ํามันมีการปรับเปลี่ยนราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นอย[างรวดเร็วและแน[นอนเมื่อราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น
ย[อมส[งผลกระทบใหWราคาสินคWาทุกชนิดที่ตWองมีน้ํามันเขWามาเป_นตWนทุนการ ผลิตใหWถีบตัวเพิ่มสูงขึ้น
ดWวย ไม[ว[าจะใชWในการเคลื่อนยWายวัตถุดิบสําหรับการผลิตไปปjอนยังโรงงานหรือเคลื่อนยWายสินคWาที่
ผลิตเสร็จเรียบรWอยแลWวไปจําหน[ายยังทWองตลาดก็ตาม
กล[าวโดยสรุป ผลต[อเศรษฐกิจไทย ตามป†จจัยเรื่องภาวะเงินเฟjอ ภาวะราคาน้ํา มันสูงขึ้น
และค[าแรงเพิ่มขึ้น เป_นสัญ ญาณที่แสดงว[า เศรษฐกิจไทยเริ่มมีป†ญหาเงินในกระเป§าของประชาชน
นW อยลงของแพงขึ้น ทํ าใหW ป ระชาชนซื้ อสิน คWาและบริการนW อยลง บริษั ท หW างรWานที่ ผลิตสินคW าและ
บริการก็จะขายของไดWนWอยลง ผูWผลิตสินคWาและบริการมีตWนทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันและ
ค[าแรงที่เพิ่มขึ้น แต[ของขายไดWนWอยลง ก็จะลดกําลังการผลิตลง หากเหตุการณ?รุนแรงมากขึ้น ก็จะมี
การปลดคนงานออกเพื่อลดค[าใชWจ[าย นอกจากนี้ป†ญหาที่สําคัญอีกประการของระบบเศรษฐกิจก็คือ
ป† ญ หาการว[ า งงานโดยป† ญ หานี้ เป_ น ป† ญ หาที่ รุ น แรงมากสํ า หรั บ ประเทศที่ กํ า ลั ง จะเริ่ ม พั ฒ นา
อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะประชากรเพิ่มขึ้นอย[างรวดเร็วแต[โอกาสในการทํางานขยายตัวไม[ทันจึงเกิดมี
แรงงานเหลือเฟ‡อขึ้น โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นป†ญหาใหญ[ของประเทศกําลังพัฒนาก็คือ
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ทําอย[างไรจึงจะสามารถสรWางงานใหWแก[คนเหล[านี้ไดWอย[างทั่วถึง และสําหรับ ประเทศที่พัฒนาไปใน
ระดับที่สูงแลWว ก็มักจะประสบกับป†ญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหWการลงทุนชะงักงัน แรงงานถูกปลดออก
จากงานชั่วคราว ซึ่งจะทําใหWขาดความมั่นคงในรายไดWและทําใหWระดับการครองชีพตกต่ํา ป†ญหาคือทํา
อย[างไรจึงจะพยายามรักษาระดับการจWางงานอย[างเต็มที่ใหWแก[แรงงานของตนไวWไดWตลอดไป สําหรับ
ประเทศไทยนั้นการว[างงานส[วนใหญ[ยังคงเป_นการว[างงานตามฤดูกาลและแรงงานมีคุณสมบัติไม[ตรง
กับความตWองการของนายจWาง ซึ่งรัฐบาลไดWพยายามแกWไขโดยการสรWางงาน สําหรับเกษตรในทWองถิ่นใน
ช[างฤดูแลWง ตลอดจนพัฒนาฝmมือแรงงานที่ไรWฝmมือใหWตรงตามที่นายจWางตWองการ
สิ่งที่สําคัญเป_นอย[างมาก ในการปjองกันมิใหWเกิดป†ญหาเงินเฟjอ คือ การรักษาเสถียรภาพของ
ระดับราคาใหWเป_นไปในทิศทางที่เหมาะสม Shapiro (อWางถึงใน ประพันธ? เศวตนันทน?, 2537, หนWา
299) ทั้งนี้ หากระบบเศรษฐกิจของประเทศใดไม[มีเสถียรภาพของระดับราคาย[อมทําใหWประเทศนั้น
เกิ ดป† ญ หาภาวะเงิน เฟj อที่ รุน แรงขึ้ น ไดW ซึ่ งจะส[ งผลต[ อเสถี ยรภาพภายในและภายนอกของระบบ
เศรษฐกิจตามมา โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน ความเป_นธรรมในการกระจายรายไดW รวมทั้ง
ความสามารถในการแข[งขันในตลาดโลกกับประเทศต[าง ๆ เนื่องจากสินคWาส[งออกของประเทศจะมี
ราคาแพงขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศที่มีอัตราเงินเฟjอในระดับที่ต่ํากว[า ซึ่งในสภาวการณ?ป†จจุบันภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ไดWประสบกับสภาพป†ญหาทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ป†ญหาและป†ญหาที่สําคัญ
ระดับตWน ๆ ของประเทศ คือป†ญหาอัตราเงินเฟjอที่อยู[ในระดับสูง ซึ่งป†ญหานี้จะส[งผลกระทบอย[าง
ใหญ[ หลวงต[อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป_นที่ ยอมรับกันดีในป†จจุบันว[า การปรับเปลี่ยนอย[าง
รวดเร็วของภาวะเศรษฐกิจในป†จจุบัน ไดWส[งผลกระทบกับผูWที่มีรายไดWประจํา ผูWที่มีรายไดWนWอย และผูWที่
มีรายไดWไม[แน[นอนอย[างหลีกเลี่ยงไม[ไดW กับคําที่ทุกคนไดWรับฟ†งบ[อยคือ คําว[า “ภาวะเงินเฟjอ” ในช[วง
หลาย ๆ ปmที่ผ[านมาประเทศไทยมีแนวโนWมของอัตราเงินเฟjอที่สูงขึ้น แมWจะมีบWางในบางช[วงเวลาที่
อัตราเงินเฟjออยู[ในระดับต่ํา แต[สภาพเหล[านั้นก็คงอยู[ไดWไม[นาน เป_นเพราะป†จจัยต[าง ๆ ไม[ว[าจะเป_น
ระดับการบริโภคของประชาชน ตWนทุนทางดWานการผลิต และที่เห็นไดWอย[างชัดเจนในป†จจุบันก็คือ
ภาวะที่ราคาน้ํามันมีแนวโนWมที่สูงขึ้นนี้ ก็จะส[ง ผลใหWอัตราเงินเฟjอเพิ่มสูงขึ้นตามไปดWวย
อัตราเงินเฟjอที่เหมาะสมแก[ระบบเศรษฐกิจหนึ่งเป_นเท[าใดนั้น ขึ้นอยู[กับหลาย ๆป†จจัย ซึ่งคง
แตกต[างกันไปตามสภาวะการผลิตและเศรษฐกิจของแต[ละประเทศ อย[างไรก็ตามหากอัตราเงินเฟjอที่
อยู[ในระดับสูงถึงแมWจะจูงใจใหWผูWผลิตทําการผลิตและขายสินคWาเพิ่มขึ้น แต[ในแง[ของผูWบริโภค หาก
รายไดWโตไม[ทันกับราคาสินคWา ทําใหWความสามารถในการซื้อสินคWาของผูWบริโภคลดลงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นก็จะชะลอตัวลง นอกจากนั้นอัตราเงินเฟjอในระดับที่สูง ย[อมมีโอกาสที่ก[อใหWเกิด
พฤติกรรมกักตุนสินคWา ซึ่งทําใหWราคาสินคWาเพิ่มสูงขึ้นมากกว[าที่ควรจะเป_น ประกอบกับระดับราคา
สินคWาที่เพิ่มสูงขึ้นต[อเนื่อง ย[อมบั่นทอนความสามารถในการแข[งขันของสินคWาไทยในตลาดโลกรวม ถึง
บรรยากาศการลงทุน และจะวกกลับมากระทบต[อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด
ในทางตรงกันขWาม หากประเทศมีอัตราเงินเฟjอต่ําเกินไป หรือระดับราคาลดลง ก็ไม[ส[งผลดีต[อระบบ
เศรษฐกิจเช[นกัน เนื่องจากหากผูWผลิตมีอัตรากําไรที่ต่ํา ก็จะไม[มีแรงจูงใจที่จะผลิตเพิ่มขึ้น การจWางงาน
ก็จะไม[เพิ่ม รายไดWของประชาชนภายใน ประเทศก็ไม[เพิ่มตามมาดWวย ความตWองการจับจ[ายใชWสอยจะ
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ชะลอลง และเศรษฐกิจมีแนวโนWมที่จะไม[เติบโต ดังนั้น การรักษาระดับอัตราเงินเฟjอใหWเหมาะสมจึง
เป_นสิ่งที่มีความสําคัญต[อระบบ เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารกลางของแต[ละประเทศตWองพยายามรักษา
ความสมดุลของระดับราคา โดยตWองใหWระดับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นบWาง แต[ไม[บั่นทอนความสามารถใน
การบริ โภคของประชาชน และไม[ ก ระทบต[ อ ความสามารถในการแข[ งขั น กั บ สิ น คW าในตลาดโลก
โดยเฉพาะในประเทศที่มีระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว การรักษาเสถียรภาพราคามีความสําคัญ
ต[อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนดWวย ดังนั้นในทางปฏิบัติธนาคารกลางของประเทศ จึงมักจะรักษา
อัตราเงินเฟjอมิใหWเกินระดับเฉลี่ยของประเทศคู[คWา โดยการใชWนโยบายการเงินเป_นเครื่องมือในการ
ควบคุมเปjาหมายดังกล[าว หลังจากเกิดวิกฤตการณ?ทางเศรษฐกิจจนประเทศไทยตWองเปลี่ยนแปลง
ระบบอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต[ างประเทศจากระบบตะกรWาเงิน (basket of currencies) มาใชW
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบจัดการ (managed float) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทําใหW
เกิ ดการสั่นคลอนทางเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศไทยขึ้ นราคา สินคW าต[าง ๆ เพิ่ มสู งขึ้ น
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นซึ่งระดับราคาหรืออัตราเงินเฟjอที่สูงขึ้นนี้มีผลกระทบต[ออํานาจซื้อ
ของผูWบริโภคทําใหWระดับรายไดWที่แทWจริงลดลง ซึ่งเป_นผลจากราคาน้ํามัน ผัก และผลไมWที่สูงขึ้นทําใหW
เกิดแรงฉุดทางเศรษฐกิจใหWเกิดการชะลอตัว
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูWศึกษาจะวิเคราะห?ถึงความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับระดับการ
ว[างงานของประเทศไทย ซึ่งโดยทั่วไปภาวะเงินเฟjอ เกิดจากสาเหตุดWานอุปสงค?และสาเหตุทางดWาน
ตWนทุน โดยแรงดึงทางดWานอุปสงค?เกิดขึ้นเนื่องจากระบบเศรษฐกิจ มีความตWองการปริมาณสินคWาและ
บริการมากกว[าที่มีอยู[ในขณะนั้น จึงดึงใหWราคาสินคWาเพิ่มสูงขึ้น โดยการที่ความตWองการสินคWาและ
บริการเพิ่มสูงขึ้นนี้อาจมาจากหลายสาเหตุ เช[น การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน การดําเนินนโยบาย
ทางดWานการคลังของรัฐบาลซึ่งวัดไดWจากดุลงบประมาณ ส[วนเงินเฟjอที่เกิดจากทางดWานตWนทุนผลัก
หรือตWนทุนการผลิตสูง ขึ้น ทําใหWผูWผลิตตWองปรับระดับราคาสินคWาใหWสูงขึ้น สําหรับสาเหตุที่ทําใหWตWนทุน
ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมีหลายสาเหตุ เช[น การเพิ่มขึ้นของค[าจWางแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของราคา
สินคWานําเขWาจากต[างประเทศในรูปของสินคWาสําเร็จรูป สินคWาทุน หรือวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ํ ามั น ในตลาดโลก ซึ่ งเป_ น ป† จ จั ย ภายนอกประเทศที่ เราไม[ ส ามารถควบคุ ม ไดW (Pindyck &
Rubinfeld อWางถึงใน รัตนา สายคณิต, 2537, หนWา 201) ดังนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธ?ระหว[าง
อัตราเงินเฟjอกับระดับการว[างงานของประเทศไทย จึงเป_นสิ่งที่สําคัญต[อการกําหนดนโยบายในดWาน
ต[ า ง ๆ ของประเทศนอกจากนั้ น ยั ง ทํ า ใหW ท ราบถึ ง แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแกW ไ ขป† ญ หาเพื่ อ ใหW เกิ ด
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและทําใหWเกิดการพัฒนาประเทศไปไดWมากที่สุดอีกดWวย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับระดับการว[างงาน
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ลักษณะเงินเฟ=อ
ภาวะเงินเฟjอ หมายถึง ภาวะการณ?ทางเศรษฐกิจ ที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับราคา หรือการ
เสื่อมค[าลงของค[าเงินอย[างต[อเนื่อง แต[ในการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มของระดับราคาก็มีป†ญหาที่ควร
จะใหWความสนใจอยู[หลายประการ ซึ่งป†ญหาเหล[านั้นมักจะทําใหWเกิดความเขWาใจสับสนว[าระดับราคาที่
เพิ่มขึ้นนั้น จะถือว[าเป_นภาวะเงินเฟjอหรือไม[โดยพิจารณาจาก (เสรี ลีลาลัย, 2530, หนWา 1-4)
1. การใชWดัชนีราคาเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา อาจใหWผลลัพธ?ที่แตก- ต[างกัน
ออกไปตามชนิดของดัชนีราคาที่ใชW เช[น GNP Deflator ดัชนีราคาขายส[ง และดัชนีราคาผูWบริโภค ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาที่หาไดWจากดัชนีราคาทั้งสามชนิดดังกล[าวย[อมแตกต[างกัน เนื่องจาก
ดัชนีราคาทั้งสามชนิดไดWคํานวณจากที่มาที่ต[างกัน
2. การใชWระดับราคาวัดการเปลี่ยนแปลงอาจมีป†ญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินคWา กล[าวคือถWา
คุณภาพสูงขึ้น แมWราคาสินคWาจะสูงขึ้น ก็อาจไม[ใชWลักษณะของเงินเฟjอ เพราะ การที่ราคาสูงขึ้นตาม
คุณภาพสินคWา แสดงว[าราคาที่แทWจริงไม[ไดWสูงขึ้น
3. พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปชั่วคราว โดยเฉพาะในช[วงหลังเกิดภาวะสงคราม
ใหม[ ๆ การบริโภคจะเพิ่มขึ้นอย[างรวดเร็ว และทําใหWระดับราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มของระดับราคาจะ
เป_นเพียงชั่วคราว และต[อมาเมื่อการผลิตปรับตัวตามความตWองการบริโภค ระดับราคาที่เพิ่มขึ้นจะ
ลดลง การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาลักษณะนี้จะถือว[าเป_นภาวะเงินเฟjอเสียที่เดียวไม[ไดW เพราะถWา
หากการผลิตสามารถปรับตัวไดWอย[างรวดเร็วการเพิ่มขึ้นของราคาก็จะไม[มีลักษณะเป_น rising price
อย[างถาวร แต[จะเป_นการเพิ่มราคาในระยะสั้น ๆ เท[านั้น
4. ในกรณีที่มีการควบคุมราคาสินคWา ก็จะมีป†ญหาว[าระดับราคาที่ใชWวัดเงินเฟjอควรจะใชWราคา
ควบคุมหรือราคาในตลาดมืด ในเมื่อราคาควบคุมมิไดWเป_นราคาที่สะทWอนใหWเห็นถึงระดับอุปสงค?และ
อุปทานที่แทWจริง การวัดเงินเฟjอโดยใชWดัชนีราคาที่หามาจากราคาควบคุมจึงย[อมมีขWอบกพร[อง แต[หาก
จะใชWระดับราคาในตลาดมืดซึ่งเป_นระดับราคาที่สะทWอนถึงภาวะอุปสงค?และอุปทานไดWดีกว[า ก็จะพบ
ขWอยุ[งยากในการที่จะสืบหาระดับราคาที่แทWจริงในตลาดมืดไดW อย[างไรก็ตามมักจะมีผูWนิยมใชWราคา
ควบคุมมากกว[าราคาในตลาดมืด เพราะสามารถรูWระดับราคาไดWแน[นอนกว[า และสามารถศึกษาภาวะ
เงินเฟjอภาย- ใตWการควบคุมราคา เพื่อเปรียบเทียบกับภาวะเงินเฟjออิสระซึ่งไม[มีการควบคุมราคาไดW
โดยง[าย
5. ถWามีการจัดเก็บภาษีสินคWาและมีการใหWเงินอุดหนุนแก[ผูWบริโภคอย[างกวWางขวางระดับราคา
ที่ใชWวัดเงินเฟjอ ควรจะใชWราคารวมภาษีและใชWราคาสุทธิโดยหักเงินอุดหนุนหรือควรใชWระดับราคา
สินคWาที่เป_นจริงโดยไม[รวมภาษีหรือหักเงินอุดหนุน
6. เมื่อระบบเศรษฐกิจมีป†ญหาการผลิตตกต่ําอันเนื่องมาจากภาวะสงคราม หรือภัยพิบัติต[าง
ๆ ซึ่งจะทําใหWอุปทานมวลรวมของผลผลิตลดลงอย[างรุนแรงและเกิดภาวะเงินเฟjอไดWทั้งที่ไม[ไดWเกิดอุป
สงค?ส[วนเกิน ซึ่งป†ญหาการขาดแคลนของอุปทานนี้ ถWาเกิด- ขึ้นในระยะสั้น ๆ ลักษณะของเงินเฟjอจะ
เห็นไดWไม[ชัดเจนนัก
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7. บางครั้งการเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ ราคาอาจนํ าไปสู[ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ การจW างงานและ
ผลผลิ ต ที่ แทW จ ริง อย[างนW อยที่ สุ ดก็ในระยะสั้ น ซึ่ งเราจะกล[ าวว[าเกิ ดภาวะเงิน เฟj อขึ้ น แลW วยั งไม[ไดW
เพราะการที่ระดับราคาเพิ่มขึ้นเป_นตัวชักจูงใหWปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและอาจจะทําใหWระดับราคากลับ
ลดลงไดW
8. ถWามีความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีการผลิตอันจะทําใหWตWนทุนการผลิตลดลง โดยที่ระดับ
ราคาไม[ลดลง ทําใหWเกิดป†ญหาว[าการเพิ่มขึ้นของค[าจWางที่เป_นตัวเงินและกําไรขั้นตWนนั้นจะถือว[าเป_น
ภาวะเงินเฟjอไดWหรือไม[
ภาวะเงิน เฟj อ เป_ น ภาวะที่ ระดั บ ราคาสิ น คW าโดยทั่ วไปสู งขึ้ น เรื่อ ย ๆ อย[ างต[ อ เนื่ อ ง ดั งนั้ น
ประเด็นสําคัญของภาวะเงินเฟjออยู[ที่ความต[อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา คือถWาระดับ
ราคาสินคWาโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นครั้งเดียว แมWจะมีปริมาณมากก็ไม[สามารถถือว[าเป_นสถานการณ?การเกิด
ภาวะเงินเฟjอไดWเพราะไม[มีความต[อเนื่อง นั้นคือการที่ราคาสินคWาโดยทั่วไปสูงขึ้นอย[างต[อเนื่องไม[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 ภาวะที่
ระดั บ ราคาที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย[ างชW า ๆ และช[ วงระยะเวลาของการเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ ราคา มี ร ะยะห[ า ง
พอสมควร โดยทั่วไปนักเศรษฐศาสตร?มีความเห็นว[า การเพิ่มขึ้นของระดับราคาในลักษณะนี้เป_นผลดี
ต[อระบบเศรษฐกิจ โดยจะเป_นการกระตุWนระบบเศรษฐกิจใหWเจริญ เติบโต เพราะการที่ระดับราคา
สูงขึ้นจะเป_นการจูงใจใหWเกิดการผลิตเพิ่มขึ้นทําใหWมีความตWองการแรงงานเพิ่มมากขึ้นส[งผลใหWระดับ
รายไดWประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
2. ภาวะเงินเฟjออย[างรุนแรง (hyper inflation) เป_นภาวะที่เงินเฟjอมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่ง
เป_นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเงินเฟjออย[างอ[อนที่กระตุWนใหWระบบเศรษฐกิจขยายตัวติดต[อกันจนกระทั่ง
ส[งผลใหWระดับราคาสินคWาสูงขึ้นอย[างต[อเนื่อง และทําใหWเกิด ผลเสียต[อระบบเศรษฐกิจในที่สุด คือ
ระดับราคาสูงขึ้นมากและช[วงระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นนั้นมีความถี่มาก ภาวะเงินเฟjอประเภทนี้หาก
ไม[สามารถสกัดกั้นไดWจะทําใหWเกิด ผลเสียต[อโครงสรWางของระบบเศรษฐกิจในที่สุด
3. ภาวะเงินเฟjอที่รุนแรงถึงขั้นสุดยอด (galloping inflation) เป_นภาวะเงินเฟjอที่ระดับราคา
สูงขึ้นอย[างผิดปกติ โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย[างรวดเร็วในระยะเวลาที่สั้นมากระดับราคาสินคWาอาจ
เปลี่ยนแปลงอยู[เกือบตลอดเวลา อาจส[งผลใหWเกิดวิกฤตการณ?ขั้นรุนแรงระดับราคาสินคWาจะสูงจน
ประชาชนไม[ ตW อ งการถื อ เงิน เนื่ อ งจากค[ าของเงิน แทบจะไม[ มี เลย จึ งตW อ งการจะถื อ ในรู ป สิ่ งของ
มากกว[าเพราะยังมีค[าคงที่มากกว[า
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ลักษณะของดัชนีราคาที่ใชวัดเงินเฟ=อ
ดัชนีราคาเป_นเครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินคWาและบริการจํานวนหนึ่งของปmใดปmหนึ่งเทียบกับปm
ฐาน ซึ่งลักษณะของดัชนีราคาที่ใชWวัดเงินเฟjอควรจะมีคุณสมบัติดังนี้ (เสรี ลีลาลัย, 2530, หนWา 6)
1. ตWองเป_นดัชนีราคาที่เกี่ยวขWองกับสินคWาและบริการทุกชนิดที่ผลิตขึ้นภายใน ประเทศ หรือ
อาจเป_นราคาของสินคWาเพียงบางชนิดที่ตWองการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสินคWานั้น ๆ แต[จะไม[
นําเอาราคาของสินคWานําเขWามาพิจารณา
2. ตWองนําเอาคุณภาพของสินคWาและบริการมาพิจารณาประกอบดWวย เพราะสินคWาบางชนิด
แมWราคาจะสูงขึ้น แต[หากคุณภาพเพิ่มขึ้นในสัดส[วนเดียวกับราคา ก็ถือว[าราคาที่แทWจริงมิไดWเพิ่มขึ้นซึ่ง
จะไม[กระทบต[อดัชนีราคา
3. ดั ช นี ร าคาที ใ ชW ตW อ งเป_ น ดั ช นี ร าคาที่ ซึ่ ง ไม[ ถู ก กระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของราคา
เพียงชั่วคราว เช[น ราคาสูงขึ้นเพราะการขาดแคลนอุปทาน ในบางขณะผลกระทบจากการใชWนโยบาย
การคลังหรือตัวกําหนดภายนอกอื่น ๆ
การวัดภาวะเงินเฟ=อ
การวัดอัตราเงินเฟjอสามารถวัดไดWจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ซึ่งที่นิยมใชWวัดมี
3 ประเภท (สลิลลา คําแดง, 2544, หนWา 33-34)
ดัชนี ราคาผูW บริโภค (Consumer Price Index) เป_ นดัชนี ราคาที่ สรWางขึ้นจากราคาสินคW า
อุปโภคบริโภคที่จําเป_นต[อการครองชีพ หรือเป_นตัวแทนดัชนีค[าครองชีพ อย[างไรก็ตามขWอมูลที่นํามา
คํานวณดัชนีราคาผูWบริโภคส[วนใหญ[เป_นขWอมูลของครัวเรือนในเมืองมากกว[าในชนบท และโครงสรWาง
สินคWาและบริการมีการเปลี่ยนแปลงอยู[ตลอดเวลา
ดัชนีราคาผูWผลิต (Producer Price Index) ดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของราคาสินคWาใน
ขั้นตอนการผลิตต[าง ๆ ซึ่งสามารถแบ[งเป_น 2 ประเภทใหญ[ ๆ คือ
1. ดัชนีราคาผูWผลิตตามขั้นตอนการผลิต แบ[งออกไดWเป_น
1.1 สินคWาสําเร็จรูป คือ สินคWาที่นํามาอุปโภคบริโภคไดWทันที
1.2 สินคWาขั้นกลาง คือ สินคWาที่ผ[านกระบวนการผลิตเพื่อนําไปผลิตสินคWาอีกชนิดหนึ่ง
1.3 วัตถุดิบ คือ ผลผลิตที่ผ[านกระบวนการผลิตมาแลWว และถูกนําเขWาสู[ตลาดเป_นครั้งแรก
โดยผูWซื้อจะตWองนําวัตถุดิบไปผ[านกระบวนการผลิตอีกต[อหนึ่งก[อนจึงจะเป_นสินคWาสําเร็จรูปที่ใชWการไดW
ในภายหลัง
2. ดัชนีราคาผูWผลิตแยกตามประเภทสินคWา
ดัชนีราคา GNP เป_นดัชนีราคาที่มีขอบเขตกวWางเพราะไดWครอบคลุมราคาสินคWาทุกชนิดใน
ระบบเศรษฐกิจทั้งราคาสินคWาทั่วไป สินคWาอุปโภคบริโภค และสินคWาทุน โดยไม[จํากัดว[าเป_นรายการที่
เกิดขึ้นจากภาคเอกชนหรือรัฐบาล ซึ่งการจัดทําดัชนีราคาชนิดนี้มีความลWาชWามาก และมีขWอผิดพลาด
เกิดขึ้นไดWเสมอ ดังนั้นดัชนีราคาชนิดนี้จึงไม[มีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห?ภาวะเศรษฐกิจใน
ระยะสั้น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ=อ
การเกิดภาวะเงินเฟjอไดWส[งผลกระทบต[อระบบเศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชนใน
ประเทศ ซึ่งสามารถสรุปไดWพอสังเขปดังนี้ (นารฏิยา ยนเปmªยม, 2538, หนWา 91-93)
1. รายไดWที่แทWจริงหรืออํานาจซื้อเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเกิดภาวะเงินเฟjอรายไดWที่แทWจริง หรือ
อํานาจซื้อของเงินจะไดWรับความกระทบกระเทือนในลักษณะต[าง ๆ กัน คือ ผูWที่มีรายไดWประจําแน[นอน
ที่ ค งที่ ห รื อ เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก นW อ ย เช[ น ขW า ราชการ พนั ก งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ขW า ราชการบํ า นาญ
พนั กงานที่ มี เงินเดื อนประจํา ถWารายไดW ที่ เพิ่ มขึ้ นต่ํ ากว[าอัตราเงิน เฟj อที่ มี อยู[ รายไดW ที่ แ ทW จริงหรือ
อํานาจซื้อของเงินก็จะลดลง เพราะรายไดWที่มีอยู[นั้นซื้อสินคWาและบริการไดWนWอยลงกว[าเดิม สําหรับ
พนักงานที่อยู[ในองค?กรธุรกิจนั้น ถWาสามารถเรียกรWองใหWนายจWางเพิ่มค[าจWางแรงงานชดเชยอัตราเงิน
เฟjอที่เพิ่มขึ้นไดWก็จะไม[ไดWรับความกระทบกระเทือนจากภาวะเงินเฟjอมากนัก
สําหรับในกลุ[มของผูWประกอบการธุรกิจ ไม[ว[าจะเป_น ผูWผลิต พ[อคWาคนกลาง ผูWจัดจําหน[าย
เป_ น ผูW ที่ไดW รับ ประโยชน? จากภาวะเงินเฟj อ เนื่ องจากเมื่ อตW น ทุ นในการผลิ ตสู งขึ้น เนื่ องจากเกิ ดการ
เรียกรWองค[าแรงสูงขึ้นก็จะปรับราคาสินคWาใหWสูงขึ้นโดยผลักภาระใหWกับผูWบริโภค ดังนั้นบุคคลในกลุ[มนี้
จึงไม[ไดWรับผลกระทบจากภาวะเงินเฟjอเลย
ประชาชนที่ ถื อสิ นทรัพ ย?ในรูป ต[ าง ๆ ที่ มี รายไดW ค งที่ ห รือเพิ่ ม ขึ้ นเพี ยงเล็ กนW อย เช[ น ผูW ถื อ
พันธบัตรหรือหุWนกูW ผูWมีเงินออมที่ฝากไวWกับธนาคาร จะมีรายไดWที่แทWจริงลดลง เนื่องจากผลตอบแทนที่
ไดWรับนั้นต่ํากว[าอัตราเงินเฟjอ ส[วนประชาชนที่ถือสินทรัพย?ที่ก[อ ใหWเกิดรายไดWสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟjอ
เช[ น ผูW ที่ มี ที่ ดิ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย? หรื อ สิ น ทรั พ ย? มี ค[ า ประเภท ทองคํ า เพชร พลอย จะไม[ ไดW รั บ
ผลกระทบ
ประชาชนกลุ[มที่ตWองเสียประโยชน?จากภาวะเงินเฟjออีกกลุ[มหนึ่งก็คือ เจWาหนี้ ถWาเป_นหนี้ระยะ
ยาวก็จะเสียผลประโยชน?มาก เพราะเงินที่ไดWรับคืนในอนาคตจากลูกหนี้จะมีค[าต่ําลงหรือมีอํานาจซื้อ
ลดลง ในขณะที่ลูกหนี้จะเป_นผูWไดWรับประโยชน?ในกรณีที่ก[อหนี้ก[อนเกิดเงินเฟjอ เนื่องการเมื่อเกิดเงิน
เฟjอก็จะมีผลทําใหWค[าเงินลดลง แต[ลูกหนี้ชําระหนี้คืนดWวยจํานวนเงินเท[าเดิม ดังนั้นจึงเสมือนกับว[าไดW
ชําระหนี้คืนนWอยลง
2. การออมลดลง ในภาวะเงิน เฟj อประชาชนจะมี ก ารออมนW อ ยลง เนื่ องจากเงิน ออมใหW
ผลตอบแทนไม[คุWมค[า ถWาอัตราผลตอบแทนต่ํากว[าอัตราเงินเฟjอที่เกิดขึ้น ดังนั้นประชาชนจึงมีการใชW
จ[ายเพิ่มขึ้น ทําใหWปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและเกิดเงินเฟjอมากขึ้นไปอีก ประชาชนบาง
กลุ[มอาจนํ าเงินไปซื้อสินทรัพย?ที่ใหW ผลประโยชน? สูงตามภาวะเงินเฟj อ จึงทํ าใหW เงินฝากในธนาคาร
พานิชย?ลดลง
3. ผลกระทบต[ อ ดุ ล การคW าและดุ ล การชํ าระเงิน ภาวะเงิ น เฟj อ อาจส[ งผลใหW เกิ ด การขาด
ดุลการคWาและดุลการชําระเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากในภาวะเงินเฟjอระดับของราคาสินคWาและบริการใน
ประเทศจะสูงขึ้น ถWาหากสูงกว[าระดับราคาสินคWาจากต[างประเทศ ประชาชนก็จะสั่งสินคWาเขWามาจาก
ต[างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการส[งสินคWา ออกไปขายยังต[างประเทศก็จะลดลง เนื่องจาก
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สิ น คW าออกที่ มี ราคาสู งทํ าใหW ไม[ ส ามารถแข[ งขั น กั บ ประเทศคู[ แ ข[ งไดW กรณี เช[ น นี้ ทํ าใหW เกิ ด การขาด
ดุลการคWาและอาจจะส[งผลกระทบไปถึงดุลการชําระเงินอีกดWวย
4. ผลกระทบต[อการใหWเครดิตทางการคWา การใหWเครดิตทางการคWาแก[ลูกหนี้เป_น ธรรมเนียม
ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ กั น ในป† จ จุ บั น แต[ เมื่ อ มี ก ารเกิ ด ภาวะเงิ น เฟj อ ผูW เป_ น เจW า หนี้ จ ะเป_ น ฝ~ า ยเสี ย เปรี ย บ
เนื่องจากการขายเชื่อนั้นลูกคWาไดWรับสินคWาไปก[อนในราคาป†จจุบัน โดยมีการชําระเงินตามจํานวนที่เป_น
หนี้ในอณาคต ยิ่งนานออกไปเท[าใดค[าของเงินก็ยิ่งลดลงไปเท[านั้น ดังนั้นผูWใหWเครดิตการคWาจึงอาจตWอง
สูญเสียผลประโยชน? เนื่องจากการลดลงของอํานาจซื้อของเงิน
5. ผลกระทบต[อฐานะทางการเงินของรัฐบาล ภาวะเงินเฟjอมีผลกระทบต[อรายไดWของรัฐบาล
คือ จากการเก็บภาษีอากรจากประชาชน การเก็บภาษีอากรบางประเภทเก็บตามหน[วยของสินคWาหรือ
คิดต[อน้ําหนักของสินคWา รายไดWจากภาษีอากรในลักษณะนี้จะไม[เพิ่มขึ้นตามภาวะเงินเฟjอ แต[ถWาเก็บ
ตามราคาของสิ นคWา รายไดW จากภาษี อากรจะเพิ่ มขึ้ นตามภาวะเงินเฟj อ ส[ วนทางดWานรายจ[ายของ
รัฐบาลนั้นย[อมสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟjอ ดังนั้นก็จะทําใหWเกิดงบประมาณขาดดุล ทําใหWปริมาณเงินไหล
เขWาสู[ระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ภาวะเงินเฟjอก็จะรุนแรงขึ้น
ลักษณะการวางงาน
ความหมายของการวางงาน
เพื่อความเขWาใจความหมายของการว[างงานไดWดียิ่งขึ้น จึงควรทําความเขWาใจกับลักษณะของ
การเขWาออกของคนงานในตลาดแรงงาน ซึ่งในตลาดแรงงานประกอบดWวย คนงาน นายจWาง สํานัก
จัดหางาน คนกลาง และสื่อมวลชนต[าง ๆ ตลอดจนสถานที่ทํางานของคนงาน ตลาดแรงงานจะมีการ
เคลื่อนไหวอยู[ตลอดเวลาทั้งการเปลี่ยนงาน การเขWาสู[ตลาดแรงงานครั้งแรก และการว[างงาน (มยุรีย?
สาชุม, 2544, หนWา 11-12)
การเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน นายจWางจะจWางคนงานเท[าใดขึ้นอยู[กับอุปสงค?ของสินคWาของ
เขา แต[จํานวนคนงานที่ทํางานอยู[ในขณะใดขณะหนึ่งอาจไม[เพียงพอเนื่องจากว[า มีคนงานบางคน
ลาออกหรืออาจถูกนายจWางบอกเลิกจWาง ทําใหWนายจWางตWองเสนอตําแหน[งงานว[างในตลาดแรงงาน
เพื่อที่จะคัดเลือกคนงานใหม[เขWามาฝ‘กฝนทํางานแต[ในบางครั้งนายจWางอาจจะเรียกคนงานเก[ากลับมา
ทํางาน ส[วนทางดWานคนงานนั้นเมื่อมีอายุถึงวัยทํางานหรือเรียนหนังสือจบก็จะเขWาสู[ตลาดแรงงานอีก
ครั้ง หลังจากที่ลาออกจากงานไปหรือถูกปลดออกมา ซึ่งคนงานจํานวนหนึ่งจะไดWงานทํา ในขณะที่
คนงานบางคนมีงานทําอยู[แลWวอาจจะลาออกจากงานเดิมเพื่อหางานใหม[ ลาออกเนื่องจากเบื่องาน
คนงานบางคนไดWงานใหม[แลWวจึงลาออกจากงานเดิม หรือถูกปลดออก รวมทั้งผูWที่เกษียณ อายุ และ
บางคนก็ยังคงหางานทําต[อไป ดังนั้นในช[วงเวลาหนึ่งจํานวนคนที่ว[างงานในตลาดแรงงานจะขึ้นอยู[กับ
สาเหตุประการแรก คือ อัตราการออกจากงานเนื่องจากการถูกปลดออกและการถูกไล[ออกจากงาน
ประการที่สอง เป_นอัตราการจWางงาน และการรับคนงานเดิมกลับมาทํางาน ส[วนประการที่สามเป_น
จํานวนคนงานทั้งเก[าและใหม[ที่เขWามาในตลาดแรงงานแต[ว[างงานลบออกดWวยจํานวนคนงานที่ถอนตัว
ออกจากตลาดแรงงาน
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จากที่กล[าวมาทําใหWสามารถเขWาใจความหมายต[าง ๆ ของการว[างงานดีขึ้น ต[อไปจะเป_นการ
นิยามของการว[างงานซึ่งจะตWองเขWาใจนิยามที่ใชWในการวัดจํานวนคนว[างงานก[อน โดยจะตWองทราบ
เกี่ยวกับป†จจัยต[าง ๆ ดังต[อไปนี้
กําลังแรงงานรวม หมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต[ 13 ปm ขึ้นไป ซึ่งประกอบดWวย ผูWที่มีงานทํา ผูWที่
ไม[มีงานทํา และผูWรับราชการทหาร แต[ถWาพิจารณากําลังแรงงานพลเรือนจะไม[นับรวมผูWที่รับราชการ
ทหาร (สํานักงานสถิติแห[งชาติ, 2542)
ผูWไม[มีงานทํา หมายถึงผูWที่ไม[มีงานทํา ไดWแก[บุคคลที่มีอายุตั้งแต[ 13 ปm ขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห?แห[ง
การสํารวจไม[ไดWทํางานใด ๆ ทั้งสิ้นแต[ประสงค?ที่จะทํางานและสามารถทํางานไดWซึ่งหมายถึงบุคคล
ดังต[อไปนี้ (สํานักงานสถิติแห[งชาติ, 2542)
1. ผูWซึ่งในสัปดาห?แห[งการสํารวจไม[ไดWทํางานใด ๆ ทั้งสิ้น แต[ออกหางานทําโดยติดต[อไปยัง
สถานธุรกิจต[าง ๆ หรือไดWจัดส[งใบสมัครขอทํางานไปทางไปรษณีย?
2. ผูW ซึ่ ง ไม[ ไดW ทํ า งานใด ๆ ทั้ งสิ้ น ในระหว[ า งสั ป ดาห? แ ห[ ง การสํ า รวจ และไม[ ไดW ห างานทํ า
เนื่องจากเจ็บป~วย ถWาหากไม[เจ็บป~วยก็จะหางานทํา
3. ผูWซึ่งไม[ไดWทํางานใด ๆ ในระหว[างสัปดาห?แห[งการสํารวจและไม[ไดWหางานทําเนื่องจากคิด
หรือรูWว[าหางานทําไม[ไดW
4. ผูWที่ทํางานใหWแก[ครอบครัวโดยไม[ไดWรับค[าจWางซึ่งมีชั่วโมงการทํางานนWอยกว[า 20 ชั่วโมงและ
ตWองการทํางานเพิ่ม
ตําแหน[งงานว[าง หมายถึงภาวะที่นายจWางหรือหน[วยธุรกิจที่กําลังเสาะหาคนงานเพื่อบรรจุเขWา
ทํางาน ณ ระดับค[าจWางหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งตําแหน[งว[างที่ยังไม[ไดWรับการบรรจุนี้ไม[ไดW
แสดงถึงอุปสงค?ส[วนเกินของแรงงานเสมอไป ตําแหน[งงานว[างจะแสดงถึงอุปสงค?ส[วนเกินของแรงงาน
ไดWในภาวะที่ระบบเศรษฐกิจไม[มีป†ญหาการว[างงานแลWวเท[านั้น แต[ถWายังคงมีป†ญหาการว[างงานอยู[การ
เกิดตําแหน[งงานว[างอาจเนื่อง มาจากป†ญหาของการจับคู[กันของคนงานไม[ตรงกับความตWองการของ
นายจWาง หรือไม[เหมาะสมกับตําแหน[งงานที่ว[าง ในกรณี ที่ตWนทุนคงที่สูงขึ้นในการจWางงานและการ
อบรมเฉพาะทางของคนงานที่มีทักษะสูงนายจWางย[อมจะตWองมีความระมัดระวังและพิถีพิถันในการ
พิจารณาคัดเลือกคนงานเขWาทํางานในตําแหน[งงานที่ว[างจึงทําใหWช[วงระยะเวลาที่มีตําแหน[งว[างจะ
ยาวนานขึ้น ประกอบกับขWอมูลที่เกี่ยวกับจํานวนตําแหน[งว[างอาจไม[มีความสมบูรณ?เพียงพอ ทําใหWมี
จํานวนคนงานที่ว[างงานมากกว[าจํานวนตําแหน[งงานว[าง ส[วนการจWางงานเพื่อบรรจุในตําแหน[งงาน
ที่ว[างนั้นสามารถทําไดWโดยการจWางคนงานจากนายจWางอื่นหรือการจWางคนงานที่ว[างานอยู[หรืออาจจะ
จWางจากกําลังแรงงานใหม[ที่เพิ่งเขWาสู[ตลาดแรงงาน (มยุรีย? สาชุม, 2544, หนWา 12-13)
ประเภทของการวางงาน
ประเภทของการว[างงานสามารถแบ[ งไดW ต ามสาเหตุ (จี ร วัฒ น? วรรณไกรโรจน? และสุ เทพ
พันประสิทธิ์, 2531, หนWา 215-216) ดังนี้
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1. การว[างงานชั่ วคราว หมายถึ ง การว[ างงานของผูW ที่ กํ าลั งหางานทํ า เช[ น ผูW ที่ เพิ่ งสํ าเร็ จ
การศึกษา ผูWที่เปลี่ยนงานใหม[ หรือผูWที่ยWายถิ่นที่อยู[
2. การว[างงานเนื่องจากวัฏจักรเศรษฐกิจ เป_นการว[างงานเนื่องมาจากเศรษฐกิจอยู[ในภาวะ
ถดถอยหรือตกต่ําของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป_นการว[างงานที่รุนแรงมากใน ช[วงที่อุปสงค?มวลรวม
ของระบบเศรษฐกิจมีนWอยกว[าอุปทานมวลรวม
3. การว[ า งงานที่ เกิ ด จากโครงสรW า งอุ ป สงค? ใ นอุ ต สาหกรรมเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป_ น การ
เปลี่ยนแปลงอย[างรวดเร็ว ทําใหWการเคลื่อนยWายของกําลังแรงงานไปสู[งานใหม[ไม[ทันตามความตWองการ
เช[น ภาวะการณ? ว[างงานของครูสายสามัญ ที่ไม[สามารถเปลี่ยนเป_นครูสายอาชีวะไดWทันที หรือการ
ว[างงานของเจWาของรWานคWาย[อย ที่ไม[สามารถทํางานในหWาง สรรพสินคWาไดW
4. การว[างงานเนื่องจากความกWาวหนWาทางเทคโนโลยี เป_นการว[างงานที่นําเอาวิธีการหรือ
เครื่องจักรสมัยใหม[เขWามาทดแทนแรงงาน จะทําใหWแรงงานเกิดการว[างงานโดยไม[สมัครใจ
5. การว[างงานตามฤดูกาล เป_นการว[างงานของอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งตWองอาศัยวัตถุดิบ
จากการเกษตร เมื่อหมดฤดูของวัตถุดิบ การผลิตตWองหยุดการดําเนินงานและกลุ[มแรงงานที่ใชWในการ
ผลิตกWจะตWองว[างงานในบางส[วน เช[น การผลิตน้ําตาล
6. การว[างงานแอบแฝง หมายถึง การว[างงานจากการใชWความรูWความสามารถไม[เต็มที่ของ
ผลิตภาพแรงงาน คือ การทํางานต่ํากว[าระดับความรูW
7. การว[างงานตามกฎหมาย เป_นการว[างงานของผูWที่ มีอายุหรือมีคุณ สมบั ติทางกายภาพ
ภายนอกกําลังแรงงาน เช[น การว[างงานของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทุพพลภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แบบจําลองในการศึกษา
ในการศึกษาการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว[างอัตราเงินเฟjอกับการว[างงานในครั้งนี้ไดWแบ[ง
แบบจําลองออกเป_น 2 กรณี คือ กรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีที่
ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ
1. กรณีทใี่ ชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ
Log CPIt =α1Log GDPt + α2Log IPMt + α3Log Mt + α4Log Rt
+ α5Log UMt + ut
โดยที่ CPI คือ ดัชนีราคาผูWบริโภค หรือ อัตราเงินเงินเฟjอ
GDP คือ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ
IPM คือ
ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง
M
คือ
ปริมาณเงิน
R
คือ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูW
UM คือ
ระดับการว[างงาน
u
คือ
ค[า residual term
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2. กรณีทใี่ ชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ
Log PPIt =α1Log GDPt + α2Log IPMt + α3Log Mt + α4Log Rt
+ α5Log UMt + ut
โดยที่ PPI คือ
ดัชนีราคาผูWผลิต หรือ อัตราเงินเงินเฟjอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขWอมูลที่ใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลา(time
series data) ที่มีลักษณะเป_นขWอมูลรายไตรมาส ในช[วงเวลาระหว[างไตรมาสที่ 1 ปm พ.ศ. 2551 ถึง
ไตรมาสที่ 4 ปm พ.ศ. 2560 โดยทํ าการเก็ บ รวบรวมจากวารสาร รายงานวิ จั ย และบทความทาง
เศรษฐกิจต[าง ๆ ที่เกี่ยวขWอง รวมถึงจากโฮมเพจของธนาคารแห[งประเทศไทย สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคWา กระทรวงพาณิชย? และกระทรวงแรงงาน
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ วิธีการวิเคราะห?ไดWแบ[งออกเป_น 2 ส[วนดังนี้
1. วิ ธีก ารวิ เคราะห? เชิ งพรรณา (descriptive method) เป_ น การใชW ส ถิ ติ พ รรณาประกอบ
คํ า อธิ บ ายเชิ ง เหตุ ผ ล โดยอาศั ย ขW อ เท็ จ จริ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ความ
เคลื่อนไหวของระดับอัตราเงินเฟjอ
2. วิธีการวิเคราะห?เชิงปริมาณ (quantitative method) ซึ่งแบ[งออกเป_น 2 ส[วนคือ
ส[วนที่ 1 การทดสอบ Stationary เป_นการตรวจสอบว[าคุณลักษณะที่สําคัญของขWอมูลหรือ
ตั ว แปร ไดW แ ก[ ค[ า เฉลี่ ย (mean) ค[ า ความแปรปรวน (variance) และค[ า ความแปรปรวนร[ ว ม
(covariance) มี ค[ า คงที่ (มี คุ ณ สมบั ติ เ ป_ น stationary) หรื อ ไม[ ค งที่ (มี คุ ณ สมบั ติ เ ป_ น nonstationary)
การศึกษานี้ไดWทดสอบ Stationary กับตัวแปรทุกตัวที่ทําการศึกษา ไดWแก[ ดัชนีราคาผูWบริโภค
ดั ช นี ราคาผูW ผ ลิ ต ระดั บ การว[ างงาน อั ต ราดอกเบี้ ย เงิน กูW ดั ช นี ร าคาสิ น คW าเขW าประเภทน้ํ ามั น และ
เชื้ อเพลิ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ? ม วลรวมภายใน และปริม าณเงิน ซึ่ งทดสอบโดยใชW วิธี Augmented Dickey
Fuller หรือ ADF Test ซึ่งเป_นวิธีการทดสอบของ Dickey and Fuller
ส[ ว นที่ 2 การทดสอบ Cointegrationเป_ น การทดสอบเพื่ อ ดู ว[ า ตั ว แปรต[ า ง ๆ ที่ ศึ ก ษามี
ความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพระยะยาวหรือไม[ ซึ่งถWาพบว[าตัวแปรดังกล[าวที่ศึกษามีความสัมพันธ?เชิงดุลย
ภาพระยะยาวแลWว จะสามารถสรWางแบบจําลองการปรับตัวระยะสั้น Error Correction Model ไดWใน
การศึกษานี้จะทดสอบ CointegrationดWวยวิธี Two Stage Approach ที่เสนอโดย Engle and Granger
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะพิ จ ารณาโดยการทดสอบเชิ งปริ ม าณเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงของระดั บ การว[างงาน อั ต ราดอกเบี้ ย เงิน กูW ดั ชนี ราคาสิ น คW าเขW าประเภทน้ํ ามั น และ
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เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศและปริมาณเงิน ที่มีต[อระดับอัตราเงินเฟjอของประเทศ
ไทย โดยจะศึกษาใน 2 กรณีคือ กรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนเงินเฟjอ และกรณีที่ใชWดัชนี
ราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนเงินเฟjอ โดยขWอมูลที่ใชWในการศึกษาเป_นขWอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่มี
ลักษณะเป_นขWอมูลรายไตรมาส ระหว[างไตรมาสที่ 1 ปm พ.ศ. 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 ปm พ.ศ. 2560
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบ Cointegrationของสมการดัชนีราคาผูบริโภค การทดสอบ unit root
ของดัชนี ราคาผูWบริโภค อัตราดอกเบี้ ยเงินกูW ปริม าณเงิน ดั ชนี ราคาสิน คWาเขWาประเภทน้ํ ามั นและ
เชื้ อ เพลิ ง ผลิ ตภั ณ ฑ? ม วลรวมภายในประเทศ และระดั บ การว[างงาน พบว[าตั วแปรทุ ก ตั วมี ระดั บ
integrated of order d ในระดั บ เดี ย วกั น คื อ เท[ า กั บ 0 หรื อ I(0) ดั งนั้ น จึ ง สามารถทดสอบหา
ความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ไดW
การทดสอบ Cointegrationคื อ การทดสอบ Stationary ของค[ า residual term ของ
สมการความสัมพันธ?ในระยะยาว ดังนั้นจึงเริ่มตWนโดยการประมาณค[าสมการดัชนีราคาผูW บริโภค ซึ่ง
ถูกกําหนดโดย ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบี้ยเงินกูW ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคา
สินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง และปริมาณเงิน โดยสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ?ใน
ระยะยาวไดWดังนี้
Log CPIt =α1log GDPt + α2log IPMt + α3log Mt + α4log Rt
+ α5logUMt + ut
โดยที่
CPI คือ
ดัชนีราคาผูWบริโภค หรือ อัตราเงินเฟjอ
GDP คือ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ
IPM คือ
ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง
M
คือ
ปริมาณเงิน
R
คือ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูW
UM คือ
ระดับการว[างงาน
u
คือ
ค[า residual term
จากสมการขWางตWนประมาณค[าสมการดWวยวิธีกําลังสองนWอยที่สุด (OLS) ไดWผลการ ศึกษาดังนี้
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
โดยที่ ค[าใน () คือ ค[า t-Statistic
*แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 95
**แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 99

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จากการประมาณค[าความสัมพันธ?ในระยะยาว สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[าง ๆ ที่มีต[อ
อัตราเงินเฟjอ (log CPIt) ไดWดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณ ฑ?มวลรวมภายในประเทศ (log GDPt) และอัตราเงินเฟjอ
(log CPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธิ์เท[ากับ 0.104 กล[าวคือ เมื่อ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.104
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกน้ํามันและเชื้อเพลิง (log IPMt) และอัตรา
เงิน เฟj อ (log CPIt) มี ค วามสัม พั นธ?เป_ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น โดยมี ค[ า สัม ประสิ ท ธิ์เท[ ากั บ 0.019
กล[าวคือ เมื่อดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง เปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหW
อัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน รWอยละ 0.019
3. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน (log Mt) และอัตราเงินเฟjอ (log CPIt) มีความ สัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธิ์เท[ากับ 0.205 กล[าวคือ เมื่อปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงไป
รWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.205
4. การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กูW (log Rt) และอั ต ราเงิ น เฟj อ (log CPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธิ์เท[ากับ 0.011 กล[าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ย
เงินกูWเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟj อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ
0.011
5. การเปลี่ ย นแปลงของระดั บ การว[ า งงาน (log UMt) และอั ต ราเงิ น เฟj อ (log CPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธิ์เท[ากับ 0.019 กล[าวคือ เมื่อระดับการ
ว[างงานเปลี่ ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[ งผลใหW อัตราเงิน เฟj อเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศ ทางตรงกั น ขW าม
รWอยละ 0.019
ผลการทดสอบ Cointegrationของสมการดัชนีราคาผูผลิต จากการทดสอบ unit root
ของดัชนีราคาผูWผลิต ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบี้ยเงินกูW ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและ
เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณเงิน พบว[า ตัวแปรทุกตัวมีระดับ integrated
of order d ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0) ดังนั้นจึงสามารถทดสอบหาความสัมพันธ?เชิง
ดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ไดW
การทดสอบ Cointegrationจะเริ่ม ตW นโดยการประมาณค[าสมการดั ชนี ราคาผูW ผลิ ต ซึ่ งถู ก
กําหนดโดย ระดับการว[างงาน อัตราดอกเบี้ยเงินกูW ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ และปริมาณเงิน สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ?ในระยะ
ยาวไดWดังนี้
Log PPIt =α1log GDPt + α2log IPMt + α3log Mt + α4log Rt
+ α5logUMt + vt
โดยที่
PPI คือ
ดัชนีราคาผูWผลิต หรือ อัตราเงินเฟjอ
GDP คือ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ
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IPM คือ
ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง
M
คือ
ปริมาณเงิน
R
คือ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูW
UM คือ
ระดับการว[างงาน
v
คือ
ค[า residual term
จากสมการขWางตWนประมาณค[าสมการดWวยวิธีกําลังสองนWอยที่สุด (OLS) ไดWผลการ ศึกษาดังนี้
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
โดยที่ ค[าใน () คือ ค[า t-Statistic
*แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 95
**แสดงความมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรWอยละ 99
จากการประมาณค[าความสัมพันธ?ในระยะยาว สามารถอธิบายผลของตัวแปรต[าง ๆ ที่มีต[อ
อัตราเงินเฟjอ (log PPIt) ไดWดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณ ฑ?มวลรวมภายในประเทศ (log GDPt) และอัตราเงินเฟjอ
(log PPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธิ์เท[ากับ 0.583 กล[าวคือ เมื่อ
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.583
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกน้ํามันและเชื้อเพลิง (log IPMt) และอัตรา
เงินเฟjอ (log PPIt) มีความสัมพันธ?เป_นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยมี ค[าสัมประ สิท ธิ์เท[ากับ 0.036
กล[าวคือ เมื่อดัชนีราคาสินคWาเขWาจําพวกน้ํามันและเชื้อเพลิง เปลี่ยน แปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหW
อัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ 0.036
3. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน (log Mt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt) มีความ สัมพันธ?
เป_นไปในทิศทางตรงกันขWาม โดยมีค[าสัมประสิทธิ์เท[ากับ 0.224 กล[าวคือ เมื่อปริมาณเงินเปลี่ยนแปลง
ไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ 0.224
4. การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กูW (log Rt) และอั ต ราเงิ น เฟj อ (log PPIt) มี
ความสัมพันธ?เป_นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค[าสัมประสิทธิ์เท[ากับ 0.030 กล[าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ย
เงินกูWเปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟj อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันรWอยละ
0.030
5. การเปลี่ยนแปลงของระดับการว[างงาน ( logUMt) และอัตราเงินเฟjอ (log PPIt)มีความสัมพันธ?
เป_ นไปในทิ ศ ทางตรงกั นขW าม โดยมี ค[ าสัม ประสิ ท ธิ์เท[ ากั บ 0.047 กล[ าวคื อ เมื่ อระดั บ การว[างงาน
เปลี่ยนแปลงไปรWอยละ 1 จะส[งผลใหWอัตราเงินเฟjอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขWามรWอยละ0.047
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อภิปรายผล
ส[ วนที่ ห นึ่ ง เป_ น การทดสอบ Stationary ของตั วแปร ดW วยวิ ธี Augmented Dickey and
Fuller หรือ ADF Test โดยทํ าการทดสอบกับตัวแปรที่ ทํ าการศึกษาคือ ดัชนี ราคาผูWบริโภค (CPI)
ดัชนีราคาผูWผลิต (PPI) ระดับการว[างงาน (UM) อัตราดอกเบี้ยเงินกูW (R) ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภท
น้ํามันและเชื้อเพลิง (IPM) ผลิตภัณ ฑ?มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และปริมาณเงิน (M) จากผล
การศึกษาพบว[า ตัวแปรทุกตัวมีคุณสมบัติเป_น Stationary โดยมีระดับของ integrated of order d
ในระดับเดียวกัน คือ เท[ากับ 0 หรือ I(0)
ส[วนที่สอง เป_นการทดสอบความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration) ของตัวแปร
ดWวยวิธี Two-Step Approach ของ Engle and Granger โดยไดWศึกษาใน 2 กรณี คือ กรณีที่ใชWดัชนี
ราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงิน
เฟjอ จากผลการศึกษาพบว[า ตัวแปรต[าง ๆ ในสมการเงินเฟjอทั้ง 2 กรณี มีความสัมพันธ?เชิงดุลยภาพ
ในระยะยาว
ส[วนที่สามเป_นการประมาณค[าแบบจําลองแสดงการปรับตัวในระยะสั้นของเงินเฟjอ หรือ
Error Correction Model ซึ่งอธิบายถึงการปรับตัวของเงินเฟjอใน 2 กรณี คือ กรณี ที่ใชWดัชนีราคา
ผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ และกรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัว แทนของอัตราเงินเฟjอ
ผลการวิเคราะห? แบบจําลองในกรณี ที่ใชWดัชนีราคาผูWบริโภคเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟj อ
พบว[า ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกูW ระดับของการ
ว[างงาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟjอไดWอย[างมีนัยสําคัญ โดยตัวแปร ดัชนีราคา
สินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง มีความสัมพันธ?ในทิศทางตรงกันขWามกับอัตราเงินเฟjอ ในส[วน
ของปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินกูW ระดับการว[างงาน และอัตราเงินเฟjอที่พิจารณาจากดัชนีราคา
ผูW บ ริโภคยW อ นหลั ง 7 ช[ วงเวลามี ค วามสั ม พั น ธ?ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ อั ตราเงิน เฟj อ จากการศึ ก ษา
สามารถสรุปไดWว[า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินยWอนหลัง 7 ช[วงเวลา มีอิทธิพลต[ออัตราเงินเฟjอมาก
ที่สุด คือ รWอยละ 0.6853 ส[วนการว[างงานมีอิทธิพลค[อนขWางนWอย คือรWอยละ 0.0249
ผลการวิเคราะห?แบบจําลองในกรณีที่ใชWดัชนีราคาผูWผลิตเป_นตัวแทนของอัตราเงินเฟjอ พบว[า
ผลิตภัณฑ?มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง และระดับการ
ว[างงาน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟjอไดWอย[างมีนัยสําคัญ โดยตัวแปร ผลิตภัณฑ?
มวลรวมภายในประเทศยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา ดัชนีราคาสินคWาเขWาประเภทน้ํามันและเชื้อเพลิง ระดับ
การว[างงาน และอัตราเงินเฟjอที่พิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิตยWอนหลัง 2 ช[วงเวลามีความสัมพันธ?ใน
ทิ ศ ทางตรงกั น ขW ามกั บ อั ต ราเงิ น เฟj อ ส[ ว นตั วแปรผลิ ต ภั ณ ฑ? ม วลรวมภายในประเทศยW อ นหลั ง 6
ช[วงเวลาและอัตราเงินเฟjอที่พิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิตยWอนหลัง 1 ช[วงเวลา มีความสัมพันธ?ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟjอจากการศึกษาสรุปไดWว[า อัตราเงินเฟjอที่พิจารณาจากดัชนีราคาผูWผลิต
ยWอนหลัง 1 ช[ วงเวลามี อิท ธิพ ลต[ ออัตราเงินเฟj อมากที่ สุ ด คื อรWอยละ 1.1303 ส[ วนการว[างงานมี
อิทธิพลค[อนขWางนWอย คือรWอยละ 0.0159
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึ กษาจะเห็ น ไดW ว[า ปริม าณเงิน เป_ นอี กป† จจั ยหนึ่ งที่ มี อิท ธิพ ลต[ ออั ตราเงินเฟj อ
ดั งนั้ น การที่ ภ าครั ฐ บาลจะรั ก ษาเสถี ย รภาพของระดั บ ราคาหรื อ อั ต ราเงิ น เฟj อ ใหW อ ยู[ ในระดั บ ที่
เหมาะสมต[อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหWเจริญเติบโต สามารถทําไดWโดยการใชWนโยบายการเงิน
ผ[านการควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจใหWเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใชWดัชนีราคาผูWผลิต
เป_นดัชนีชี้นําเพื่อคาดการณ?การเกิดภาวะเงินเฟjอไดWอีกดWวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาป†จจัยที่มีอิทธิพลต[อการว[างงาน
2. ควรศึกษานโยบายการคลังและนโยบายการเงินกับการแกWไขป†ญหาเงินเฟjอและต[อภาวะ
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