
 

หนวยท่ี 5 
การเพิ่มผลผลิต 

สาระการเรียนรู 
ตอนท่ี 5.1 ความเปนมาและแนวคิดของการเพ่ิมผลผลิต 
ตอนท่ี 5.2 การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร 
ตอนท่ี 5.3 การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
ตอนท่ี 5.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการเพิ่มผลผลิต 

สาระสําคัญ 
1. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)  เกิดจากการนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาใชในการ

บริหารงาน การเพิ่มผลผลิตมี 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางดานวิทยาศาสตรและแนวคิดทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

2. การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร เปนเร่ืองของการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคา สามารถวัดคาไดใน 2 ลักษณะ คือ วดัเชิงกายภาพและวดัเชิงมูลคา 
การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร ทําได 4 แนวทาง 

3. การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานเศรษฐกิจและสังคม เปนเร่ืองการแสวงหาทาง
ปรับปรุงส่ิงตางๆใหดีข้ึนอยูเสมอ ทําวันนี้ใหดีกวาเม่ือวานและพรุงนีจ้ะตองดีกวาวันนี้ 
เหตุผลและความจําเปนท่ีเราตองเรงทําการเพ่ิมผลผลิต เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัด แต
ความตองการของมนุษยมีมากขึ้น เราตองหาวิธีใชประโยชนจากทรัพยากรใหคุมคา  

4. ประโยชนท่ีไดจากการเพ่ิมผลผลิตถูกแบงปนอยางท่ัวถึง ดังน้ันการเพ่ิมผลผลิตจึงเปน
หนาท่ีของทุกๆคนท่ีจะตองมีสวนรวมในการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. มีความรูความเขาใจความหมายและแนวคิดของการเพ่ิมผลผลิต 
2. ทราบแนวคิดการเพ่ิมผลผลิตทางดานวิทยาศาสตร 
3. ทราบแนวคิดการเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกจิและสังคม 
4. เห็นความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิต 
5. ทราบประโยชนของการเพ่ิมผลผลิต 



ตอนท่ี 5.1 ความเปนมาและแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต  
หัวขอเร่ือง 

5.1.1 ความเปนมาของการเพ่ิมผลผลิต 
5.1.2 แนวคิดของการเพ่ิมผลผลิต 

สาระสําคัญ 
1. ความเปนมาของการเพ่ิมผลผลิต เกิดจากการนําแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรมาใชใน

การบริหารงานเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับความส้ินเปลืองวัตถุดิบและพลังงานใน
กระบวนการผลิต ท่ีมีสาเหตุมาจากการท่ีคนงานปฏิบัติงานไมตรงกับความรู
ความสามารถและความถนัด โดย Federick W. Taylor ไดสรุปหลักการทํางานไว 4 
ประการ คือ พฒันาระบบการผลิตดวยการหาวิธีท่ีดีท่ีสุด,  จัดคนเขาทํางานให
เหมาะสมกับงาน  ,จัดหาส่ิงจูงใจในการทํางาน และ เนนความชํานาญเฉพาะอยาง
และแบงงานกันทํา 

2. การเพิ่มผลผลิตมี 2 แนวคิด ไดแก การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร 
คือการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา และการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิด
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม คือการแสวงหาทางปรับปรุงส่ิงตางๆใหดข้ึีนอยูเสมอ  

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
1. อธิบายความเปนมาของการเพ่ิมผลผลิตได 
2. จําแนกแนวคิดของการเพ่ิมผลผลิตได 

 
 
เรื่องท่ี 5.1.1 ความเปนมาของการเพิ่มผลผลิต 
 ความเปนมาและแนวคิดเร่ืองการเพิ่มผลผลิตนั้นเร่ิมตนท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 
2454  จากการนําแนวคิดตามหลักวิทยาศาสตรมาใชในการบริหาร  โดย Federick W. Taylor 
วิศวกรชาวอเมริกัน ผูไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการบริหารเชิงวทิยาศาสตร ไดทําการศึกษา
เพื่อหาแนวทางการแกปญหาเกี่ยวกับความสิ้นเปลืองวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิต ท่ีมี
สาเหตุมาจากการท่ีคนงานปฏิบัติงานไมตรงกับความรูความสามารถและความถนัด ตลอดจนขาด
ขวัญกําลังใจในการทํางานรวมถึงการบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพ ทําใหผลผลิตตกต่ํา Federick 
W. Taylor เนนหลักการบริหารแบบวิทยาศาสตร ตองการเปล่ียนแปลงทัศนคติของท้ังพนักงาน
และฝายบริหาร ใหมองเหน็ความจําเปนในการนําหลักวิทยาศาสตรมาใชในการบริหารงาน  เขา



ไดทําการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองเวลาและการเคล่ือนไหวในการทํางานของคนงาน และไดประกาศ
แนวทางการบริหารเชิงวิทยาศาสตรในหนงัสือ ช่ือ Principles of Scientific Management สรุปเปน
หลักการทํางานได 4 ประการ คือ  

1. ตองศึกษาวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแตละสวนอยางละเอียด  พัฒนา
ระบบการผลิตดวยการหาวิธีท่ีดีท่ีสุด  

2. คัดเลือกและจดัคนเขาทํางานใหเหมาะสมกับงาน  พิจารณาจากความรูความสามารถ
และความสนใจ  อบรมคนงานใหมีความรูความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให
สามารถทํางานไดถูกตองตามท่ีกําหนด 

3. จัดหาส่ิงจูงใจในการทํางานโดยใหคาตอบแทนเปนสัดสวนกับการผลิตของแตละคน  
4. เนนความชํานาญเฉพาะอยางและแบงงานกันทําระหวางฝายบริหารกับฝายปฏิบัติการ 

โดยฝายบริหารตองมีความรับผิดชอบตอการวางแผนการทํางาน  กําหนดวิธีการ
ทํางานใหชัดเจน และเลือกสรรคนงานอยางเหมาะสม  สวนฝายปฏิบัติการก็ตองมี
ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีฝายบริหารกําหนด 

 Federick W. Taylor ไดใหแนวคิดดานปริมาณงานเอาไววา   ถากําหนดปริมาณงานท่ี
เหมาะสมกับระยะเวลาที่มอบหมาย กจ็ะสงผลใหคนงานปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถ ฝาย
บริหารก็ไมตองมีปญหาเร่ืองการทํางานของคนงานอีก ผลการศึกษาของ Taylor นับไดวาเปน
จุดเร่ิมตนของการเพ่ิมผลผลิต 

 
 เรื่องท่ี 5.1.2 แนวคิดของการเพ่ิมผลผลิต 
 การเพิ่มผลผลิตประกอบดวย 2 แนวคิด คือ 

5.1.2.1 แนวคิดทางวิทยาศาสตร  
การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร  คือ  การใชประโยชนจากทรัพยากรในการ

ผลิตอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด  ซ่ึงการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดนี้อาจใชวิธีการลดตนทุน  ลด
การสูญเสีย  ปรับปรุงกระบวนการผลิต  และมุงเนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

5.1.2.2 แนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม 
การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม เปนทัศนคติในจติใจของคน  ท่ีจะ

แสวงหาทางปรับปรุงส่ิงตางๆใหดีข้ึนอยูเสมอ บนพื้นฐานของความเช่ือในความกาวหนาและ
ความสามารถของมนุษย วาเราสามารถทําวันนีใ้หดีกวาเม่ือวานและพรุงนี้จะตองดกีวาวนันี้  เปน



 

กิจกรรมท่ี 5.1 จงตอบคําถามตอไปนี้      
1. จุดเร่ิมตนของการเพ่ิมผลผลิต เร่ิมจาก 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
2. แนวคิดของการเพ่ิมผลผลิตแบงเปนกีแ่นวคิด  อะไรบาง 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
3. การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร ทําไดอยางไรบาง 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
4. การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวของกับ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 



ตอนท่ี 5.2 การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร 
หัวขอเร่ือง 

5.2.1 ความหมายของการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร 
5.2.2 การวัดการเพ่ิมผลผลิต 
5.2.3 แนวทางการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต 

สาระสําคัญ 
1. การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร หมายถึงอัตราสวนระหวางผลผลิต

ไดตอปจจยัการผลิตท่ีใชไป 
2. การเพิ่มผลผลิตตาม แนวคิดทางดานวิทยาศาสตรวัดคาได ใน 2 ลักษณะ คือ วัดเชิง

กายภาพ วดัเปนปริมาณ และวัดเชิงมูลคา คือ วัดเปนมูลคาทางเงิน 
3. แนวทางการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางวทิยาศาสตร ทําได 5 แนวทาง 

คือ ผลิตผลเพิ่มใชปจจยัเทาเดิม ,ผลิตเพิ่มใชปจจัยลดลง , ผลิตผลผลเทาเดิมใชปจจัย
ลดลง , ผลิตผลเพิ่มใชปจจยัเพิ่มในอัตราท่ีต่ํากวา และ ผลิตผลลดใชปจจัยลดลงใน
อัตราท่ีสูงกวา 

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
1. อธิบายความหมายของการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรได 
2. อธิบายการวัดการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรได 
3. อธิบายแนวทางการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรได 

 
 
เรื่องท่ี 5.2.1 ความหมายของการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร 
 การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร หมายถึง  อัตราสวนระหวางมูลคาของ
สินคาหรือบริการท่ีผลิตไดตอมูลคาของทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตท่ีใชไป  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  
การเพิ่มผลผลิตเทากับผลิตผล (Output) หารดวยปจจยัการผลิต (Input) 
 ผลิตผล  หมายถึง สินคาและบริการตางๆ  เชน  อาหาร เส้ือผา ตูเย็น  รถยนต  โทรทัศน  
ตู  โตะ  การขนสง  ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ   
 
 



รูปที่ 5.1 ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการผลิต 
  ปจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรตางๆท่ีนาํมาใชเปนปจจัยในการผลิตสินคาและ
บริการ ไดแก ท่ีดิน แรงงาน เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ อุปกรณ  วัตถุดิบ  พลังงาน  เงินทุน   ฯลฯ   

  
รูปที่ 5.2 ปจจัยการผลิตประเภทที่ดิน แรงงาน เครื่องจักร 

เรื่องท่ี 5.2.2 การวัดการเพ่ิมผลผลิต 
 การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตรนี้สามารถวัดคาได  การวดัคาการเพ่ิมผลผลิต 
วัดไดใน 2  ลักษณะ คือ 

1. การวัดเชิงกายภาพ (Physical Productivity) คือ การวัดขนาดช้ินงาน ปริมาณงาน น้ําหนัก 
จํานวนแรงงาน และเวลาในการผลิต เชน เกษตรกรปลูกขาว ไดผลผลิต 30 ถังตอไร 

2. การวัดเชิงมูลคา (Value Productivity) ซ่ึงจะวัดมูลคาเปนจํานวนเงินของผลผลิตท่ีได กับ 
ปจจัยการผลผลิตที่ใชไป เชน ในป 2548 ไทยสงออกขาวคิดเปนมูลคา 90,000 ลานบาท 

 
 



ตัวอยางการคาํนวณการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร 

ตัวอยาง  การคํานวณหาการเพิ่มผลผลิต  โดยกําหนดมูลคาของผลผลิตท่ีได และ มูลคาของ

ทรัพยากรท่ีใช ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ดงันี ้
 ผลผลิต (Output)  = 2,000 บาท      ปจจัยการผลิต (Input) = 1,000 บาท 

การเพิ่มผลผลิต = ผลผลิต 
           ปจจัยการผลิต 
    = 2,000 
     1,000 
    = 2  บาท /บาท 

เรื่องท่ี 5.2.3 แนวทางการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร 
  แบงออกเปน 5 แนวทาง คือ 

5.2.3.1 การใชปจจัยการผลิตเทาเดิมในขณะเดียวกันทําใหผลิตผลเพิ่มขึ้น 
 ตัวอยาง โรงงาน A ในชวงป 2545 ดําเนนิการผลิตสินคา โดยใชปจจยัการผลิต

คิดเปนมูลคาเทากับ 5,000 บาท ไดผลผลิตจากกระบวนการผลิต เทากับ 8,000 บาท ในป 2546 

ทางโรงงานไดจัดการอบรมสรางจิตสํานึกเร่ืองคุณภาพใหกับพนักงานทําใหพนักงานตระหนักถึง

คุณภาพของผลงานมากข้ึน ทําใหการทํางาน ผิดพลาดนอยลง สงผลใหการผลิตของเสียลดลง โดย
ยังคงใชปจจัยการผลิตเทาเดมิอยู คือ 5,000 บาท แตผลผลิตท่ีไดสูงข้ึนคิดเปนมูลคา 10,000 บาท  

คํานวณอัตราการเพ่ิมผลผลิตของโรงงาน A ในรอบป 2545ได ดังนี ้
การเพิ่มผลผลิต  = ผลผลิต 

            ปจจัยการผลิต 
     = 8,000 
      5,000 
     = 1.60  บาท /บาท 
 คํานวณอัตราการเพ่ิมผลผลิตของโรงงาน A ในรอบป 2546ได ดังนี ้

การเพิ่มผลผลิต  = ผลผลิต 
            ปจจัยการผลิต 
     = 10,000 
        5,000 
     = 2  บาท /บาท 



จะเห็นวา การเพ่ิมผลผลิตของโรงงาน A เพิ่มสูงจาก 1.60 บาท/บาทในป 2545 เปน 2 
บาท/บาทในป 2546 ท้ังๆที่ มีการใชปจจยัการผลิตมูลคาเทาเดิม แตผลผลิตท่ีไดมีมูลคาสูงข้ึน  

การเพิ่มผลผลิตตามแนวทางนี้ หมายถึง การแสวงหาวิธีการในการแกไขปรับปรุง
กระบวนการผลิต กระบวนการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความสูญเสียท่ีเปลา
ประโยชนลง และหาแนวทางในการเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑในความรูสึกของลูกคา 

5.2.3.2 การใชปจจัยการผลิตลดลงแตทําใหผลิตผลไดเทาเดิม  

 ตัวอยาง ในป 2547 โรงงาน A ไดทําการรณรงคเก่ียวกับเร่ืองของการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาโดยใหพนักงานชวยกันประหยัดพลังงาน เชนปดเคร่ืองปรับอากาศชวงพัก

กลางวัน ทําใหโรงงานเกิดการประหยัดมีการใชปจจยัการผลิตลดลงจากเดิมเหลือ 4,000 บาท และ
ผลผลิตท่ีไดยังคงเทาเดิมอยู คิดเปนมูลคา 10,000 บาท  

คํานวณอัตราการเพ่ิมผลผลิตของโรงงาน A ในรอบป 2547ได ดังนี ้
การเพิ่มผลผลิต  = ผลผลิต 

            ปจจัยการผลิต 
     = 10,000 
        4,000 
     = 2.50  บาท /บาท 

การเพิ่มผลผลิตตามแนวทางนี้ สนับสนุนใหเกิดการใชปจจัยการผลิตอยางคุมคา เกิด
ประโยชนสูงสุด ถึงแมวาผลผลิตจะไมเพิม่ข้ึนแตถาเราสามารถลดการการใชปจจยัการผลิตลงไดก็
เกิดการเพิ่มผลผลิตเชนกัน 

 
5.2.3.3 การใชปจจัยการผลิตลดลงในขณะเดียวกันทําใหผลิตผลเพิ่มขึ้น 

 ตัวอยาง ในป 2548 นอกจากการที่โรงงาน A ทําการรนณรงคเก่ียวกับเร่ืองของ

การใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยใหพนักงานชวยกันประหยัดพลังงานแลว ยังไดทําการอบรม

พัฒนาทักษะการทํางานใหกับพนักงาน ทําใหโรงงานเกิดการประหยัดพลังงาน มีการใชปจจัยการ
ผลิตลดลงจากเดิมเหลือ 3,500 บาท และจากการพัฒนาทักษะใหกับพนกังานทําใหการผลิตของ
เสียลดลง สงผลใหผลผลิตท่ีไดสูงข้ึนคิดเปนมูลคา 11,000 บาท  

คํานวณอัตราการเพ่ิมผลผลิตของโรงงาน A ในรอบปท่ี 2548 ได ดังนี ้
การเพิ่มผลผลิต  = ผลผลิต 

            ปจจัยการผลิต 



     = 11,000 
        3,500 
     = 3.14 บาท /บาท 

 การเพิ่มผลผลิตตามแนวทางนี้ ทําไดคอนขางยาก แตถาองคการใดสามารถ
จัดการไดก็จะเปนประโยชนตอองคการอยางมหาศาล 

 
5.2.3.4 การใชปจจัยการผลิตเพิ่มขึน้ ทําใหผลิตผลเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของปจจัย

การผลิตจะตองเพิ่มในอัตราท่ีต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของผลิตผล 

 ตัวอยาง เชน ในป 2549โรงงาน A ไดนําเอาเคร่ืองจักรตัวใหมเขามาใชในโรงงาน 
ทําใหมีการใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึนคิดเปน 4,500 บาท แตการใชเคร่ืองจักรทําใหโรงงาน A ผลิต
สินคาไดในปริมาณท่ีมากข้ึน รวดเร็วข้ึน ของเสียลดลง ไดผลผลิตคิดเปน 15,000 บาท  

คํานวณอัตราการเพ่ิมผลผลิตของโรงงาน A ในรอบป 2549 ได ดังนี ้
 

การเพิ่มผลผลิต  = ผลผลิต 
            ปจจัยการผลิต 
     = 15,000 
        4,500 
     = 3.33 บาท /บาท 

การเพิ่มผลผลิตตามแนวทางนี้ เปนเร่ืองของการลงทุนเพิ่ม โดยการเพิ่มปจจยัทุน เชน 
เทคโนโลยีสมัยใหม เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ระบบอัตโนมัติตางๆ ถึงแมวาการเพ่ิมผลผลิต
ตามแนวทางน้ีจะเปนการเพ่ิมการลงทุน แตผลผลตอบแทนท่ีไดจากการนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการผลิต จะทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง ทําใหองคการไดรับกําไรตอหนวยเพิ่มข้ึน 

 
5.2.3.5 การใชปจจัยการผลิตลดลง ทําใหผลิตผลลดลงดวย  แตการลดลงของปจจัย

การผลิตจะตองลดในอัตราท่ีสูงกวาการลดลงของผลิตผล 

ตัวอยาง  ในป 2550โรงงาน A ประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทําใหตองลดกําลังการ

ผลิตโดยลดเวลาการทํางานของเคร่ืองจักรลง ทําใหการใชปจจยัการผลผลิตลดลงคิดเปน 3,500 
บาท การลดเวลาการทํางานของเคร่ืองซ่ึงสงผลใหโรงงาน A ไดผลผลิตลดลงดวย คิดเปน 13,500 
บาท  

 



คํานวณอัตราการเพ่ิมผลผลิตของโรงงาน A ในรอบป 2550 ได ดังนี ้
การเพิ่มผลผลิต  = ผลผลิต 

            ปจจัยการผลิต 
     = 13,500 
        3,500 
     = 3.86 บาท /บาท 
 การเพิ่มผลผลิตตามแนวทางนี้ มักจะใชในชวงท่ีอยูในภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าและถดถอย 
การท่ีองคการสามารถรักษาระดับของการเพิ่มผลผลิตได จะอยูรอดและยืนหยดัอยูไดอยางม่ันคง 
ตารางท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบการเพิม่ผลผลิตของโรงงาน A  
ป พ.ศ. แนวทางการเพิ่มผลผลิต ผลผลิตท่ีได ปจจัยการผลิตท่ีใชไป การเพิ่มผลผลิต 

2545  8,000 5,000 1.60 

2546 ผลิตผล    ปจจัย  10,000 5,000 2.00 

2547 ผลิตผล   ปจจัย  10,000 4,000 2.50 

2548 ผลิตผล    ปจจัย  11,000 3,500 3.14 

2549 ผลิตผล    ปจจัย  15,000 4,500 3.33 

2550 ผลิตผล    ปจจัย  13,500 3,500 3.86 

 
 ดังนั้น  การเพิม่ผลผลิต  จึงไมจําเปนตองหมายถึงการเพ่ิมปริมาณการผลิตเพียงอยางเดียว  
ถาหากองคการสามารถดําเนินการในเร่ืองของการใชทรัพยากรอยางคุมคา  ลดการสูญเสียท่ีไม
จําเปน  ทําการเพ่ิมคุณคา  สรางคุณภาพใหกับสินคาและบริการ  รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต  ส่ิงเหลานี้ลวนหมายถึงการเพ่ิมผลผลิตท้ังส้ิน 
 สรุปไดวา  การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร  หมายถึง  อัตราสวนระหวาง
ผลผลิต (Output)  ท่ีไดจากการผลิตตอปจจัยการผลิต (Input) ท่ีใชไปเพือ่ใหไดผลผลิตนั้น ซ่ึง
อาจจะอยูในรูปของจํานวน (หนวย) หรือ มูลคา (บาท) สามารถเขียนได ดังสูตร 
 

การเพิ่มผลผลิต  (Productivity)  =   ผลผลิต (Output) 
      
     ปจจัยการผลิต (Input) 

 
 
 
 



กิจกรรมท่ี 5.2 จงตอบคําถามตอไปนี้      
1. ปจจัยการผลิต ไดแก  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. ความคุมคาของการใชทรัพยากร ดูไดจาก 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3. จงใหความหมายของ “การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวทิยาศาสตร” 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................ 
4. การวัดการเพ่ิมผลผลิตเชิงกายภาพตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร วัดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................ 
5. วัดการเพิ่มผลผลิตเชิงมูลคาตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร วัดอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................ 
6. แนวทางการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตร แบงเปนกีแ่นวทาง อะไรบาง 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………........................ 



ตอนท่ี 5.3 การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม 
หัวขอเร่ือง 

5.3.1 ความหมายของการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกจิและสังคม 
5.3.2 ความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิต 

สาระสําคัญ 
1. การเพิ่มผลผลิตทางดานเศรษฐกิจและสังคม เปนทัศนคติในการแสวงหาทาง

ปรับปรุงส่ิงตางๆใหดีข้ึนอยูเสมอ  
2. ทรัพยากรมีอยูอยางจํากดั ความตองการของมนุษยนับวนัมีแตจะมากข้ึน การ

ปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตชวยใหเราสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดอยางคุมคา 
การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตเปนเคร่ืองมือท่ีจะนําพาใหเราบรรลุเปาหมายของการ
เพิ่มผลผลิต คือการกินดี อยูดี ของประชาชนคนในชาติ 

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 
1. อธิบายความหมายของการเพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกิจและสังคมได 
2. อธิบายความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิตได 

 
 
เร่ืองท่ี 5.3.1 ความหมายของการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม 
 การเพิ่มผลผลิตในแนวคิดนี้  เปนความสํานึกในจิตใจ (Conscious of mind) เปน
ความสามารถ หรือพลังความกาวหนาของมนุษย ท่ีจะแสวงหาทางปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแลวใหดี
ข้ึนอยูเสมอ เพือ่ความเจริญกาวหนาและรุงเรืองโดยมีพื้นฐานพลังความเช่ือท่ีวา มนษุยมี
ความสามารถ 
 ในทางเศรษฐกิจและสังคม   การเพิ่มผลผลิตเปนเคร่ืองแสดงถึงระดับความสําเร็จของ
เปาหมาย  ท่ีจะนําไปสูการอยูดีกนิดีและคุณภาพชีวิตของประชาชน  การเพิ่มผลผลิตจึงเปน
เคร่ืองวัดความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปนอยางดี   
 การเพิ่มผลผลิตเปนเร่ืองของการปรับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม  ใหเขากับ
สภาวการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  เปนความพยายามอยางตอเนือ่งท่ีจะประยุกตเทคนิคและ
วิธีการใหมๆใหเกิดประโยชนแกองคการ   สังคม  และประเทศชาติ  รวมท้ังความสํานกึในเร่ือง
ของการประหยัดทรัพยากร  พลังงานและเงินตรา  เพื่อความเจริญม่ันคงทางเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศอยางยั่งยืน 



  การเพิ่มผลผลิตระดับชาติ  แสดงถึงความสามารถของชาตินั้นในการดําเนินงานพัฒนา
ประเทศหรือพฒันาเศรษฐกิจใหม่ันคงและกาวหนายิ่งๆข้ึนไป  ดวยการใชทรัพยากรทีมี่อยูอยาง
จํากัดอยางมีประสิทธิภาพเพือ่กอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 จากแนวคิดขางตน เราจึงกลาวไดวา การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม หมายถึง “การทําวันนีใ้หดีกวาเม่ือวาน และพรุงนีต้องดีกวาวันนี”้ บนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา
เรามีความสามารถหรือพลังท่ีจะแสวงหาทางปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึนอยูเสมอ 

 
เรื่องท่ี 5.3.2 ความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิต 
 ในปจจุบันอัตราการเพ่ิมของประชากร
โลกสูงข้ึน  ความตองการสินคาและบริการของ
มนุษยมีอัตราสูงข้ึนตามจํานวนประชากรโลก  
แตทรัพยากรที่ถูกนํามาใชเปนปจจยัการผลิตมีอยู
อยางจํากดัและนับวันมีแตจะขาดแคลนลง   

รูปที ่5.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหมด

 ดังนั้นจึงเกิดคําถามวา ทําอยางไร ความ
ตองการท่ีแตกตางและมากข้ึนของมนุษยโลก จะ
ไดรับการตอบสนองใหเขาเหลานั้นไดรับความ
พึงพอใจสูงสุดจากปริมาณทรัพยากรที่รอยหรอ
ลงทุกวัน เปนคําถามท่ีทาทายความสามารถของ
มนุษยท่ีจะตองแสวงหาหนทางท่ีจะใชทรัพยากร
ท่ีกําลังจะหมดไปใหเกดิประโยชนสูงสุด คุมคา
มากท่ีสุด ดวยเหตุผลนี้เองท่ีทําใหเราตองทําการ
ปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต ซ่ึง การเพ่ิมผลผลิต
จัดเปนเคร่ืองมือสําคัญ  ท่ีจะทําใหเราใช
ประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด  มีการสูญเสียนอยท่ีสุด  เพื่อผลิตสินคา
และบริการสนองตอบความตองการของมนุษยท่ี
แตกตางและหลากหลายใหไดรับความพงึพอใจ
สูงสุด 

รูปที่ 5.4 ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่แตกตางและ
หลากหลายตามความพอใจ 



 การเพิ่มผลผลิต  เปนเคร่ืองมือชวยในการวางแผนการผลิตในอนาคต  เชน  การกําหนด
ผลิตผลในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับความตองการ  ไมกอใหเกิดสวนเกนิอันเปนการเสียทรัพยากร 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  เปนปจจยัสําคัญท่ีชวยใหเกิดการเพิ่มผลผลิตท่ีสูงข้ึน   
ทําใหตนทุนตอหนวยตํ่าลง  สามารถสูกับคูแขงขันในตลาดท้ังในและตางประเทศได 
 การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง  แตเปนวิถีทางท่ีจะนําไปสู
เปาหมาย   นั่นก็คือ  การยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้นของประชาชนคน
ในชาติ ในยามเศรษฐกิจดี   การเพิ่มผลผลิตจะเปนวิถีทางที่จะทําใหทุกคนไดผลตอบแทนหรือ
คาจางดีข้ึน  และในยามเศรษฐกิจตกตํ่า  การเพิ่มผลผลิตจะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหองคการท้ังหลาย
อยูรอดและสูกับคูแขงได   สามารถลดตนทุนและรักษาระดับการจางงานไวไดโดยไมตองปลด
คนงานออก  นั่นหมายความวา  การเพิ่มผลผลิตกอใหเกิดความมัน่คงในชีวิต 
 โลกของการแขงขันในปจจบัุน  องคการท่ีสามารถบริหารงานของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใชเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  จะสามารถยืน
หยัดอยูในจุดท่ีสูกับคูแขงขันได  ดังนั้นจงึมีความจําเปนท่ีเราตองปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตอยาง
ตอเนื่อง   
 

กิจกรรมท่ี 5.3 จงตอบคําถามตอไปนี้      
1. จงใหความหมายของ “การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม” 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................ 
2. เพราะเหตุใดเราจึงตองทําการเพ่ิมผลผลิต 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 



 ตอนท่ี 5.4 ประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมผลผลิต 
หัวขอเร่ือง 

5.4.1 ประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอองคการ 
5.4.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอพนักงาน 
5.4.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอผูบริโภค 
5.4.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอรัฐบาล 

สาระสําคัญ 
1 ประโยชนท่ีองคการไดรับจากการเพ่ิมผลผลิต คือกําไรมากข้ึน  
2 ประโยชนท่ีพนักงานไดรับจากการเพ่ิมผลผลิต สวัสดิการท่ีดีข้ึน  
3 ประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับจากการเพ่ิมผลผลิต สินคาท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม  
4 ประโยชนท่ีรัฐบาลจากการเพิ่มผลผลิต คือ เก็บภาษีไดมากข้ึน นํามาใชในการพัฒนา

ประเทศ สงผลใหประชาชนในชาติ มีความอยูดี กนิดี และมีความสุข 
จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 

1. อธิบายประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอองคการได 
2. อธิบายประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอพนักงานได 
3. อธิบายประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอผูบริโภคได 
4. อธิบายประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอรัฐบาลได 

 
การเพิ่มผลผลิตท่ีประสบผลสําเร็จ  มิไดเปนประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่งเทานัน้  

 แตผลตอบแทนจากการเพ่ิมผลผลิต  ตกเปนประโยชนของทุกๆฝายท่ีมีสวนเกีย่วของกับการ
ปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต  ดังนี้ 
 

เรื่องท่ี 5.4.1 ประโยชนที่ไดรับจากการเพิ่มผลผลิตตอองคการ 
เปาหมายในการดําเนินธุรกจิของผูประกอบการทั้งหลาย คือ กําไร เพราะกําไรท่ีองคการ

ไดรับ สามารถนํามาจัดสรรใหเปนผลประโยชนแกผูประกอบการและพนักงานท่ีอยูในองคการ
นั้นได   ดังนั้นประโยชนท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตในลักษณะ “กําไร” จัดเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้น
ในระดบั “องคการ” ดังนี ้
5.4.1.1 การเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน จะสงผลใหฝายองคการไดผลตอบแทนใน

ลักษณะของกาํไรและนํากําไรมาใชปรับปรุงสถานท่ีทํางาน พัฒนาระบบการผลิต จัด



สวัสดิการใหกบัพนักงาน ตลอดจนนําไปจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหุน เปนทุนขยาย
กิจการ ทําใหองคการมีความม่ันคงมากข้ึน  

5.4.1.2 ชวยใหองคการสามารถทํางานไดในปริมาณท่ีมากข้ึน มีอัตราการผลิตที่คงท่ี ตลอดจน
สามารถทํางานท่ีหนกัๆ หรือเส่ียงอันตรายได เชน การใชหุนยนตเขามาทํางานแทน
มนุษย การใชเทคโนโลยีแสงเลเซอรเขามาชวยเปนเคร่ืองมือสําหรับทํางานอันตรายบาง
ประเภท เปนตน 

5.4.1.3 ชวยใหองคการสามารถลดอัตราการใชพลังงานของการทํางานได  โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีดานพลังงานเขามาชวยในกระบวนการผลิต เชน แผงโซลาเซล  

5.4.1.4 ชวยควบคุมและจัดการวิธีทํางานขององคการไดดยีิ่งข้ึน  จากการประยุกตใชเทคโนโลยี  
เชน  การใชคอมพิวเตอรเพือ่การออกแบบและการผลิต  จะทําใหองคการสามารถวาง
แผนผัง   ของสถานท่ีทํางาน  ตลอดจนสามารถกําหนดแผนการผลิตไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยใหองคการสามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพท่ี
ดีข้ึนไดอยางงายดาย  ซ่ึงจะสงผลใหองคการมีความสามารถในการลดตนทุนและความ
สูญเสียตางๆ ลงได 

 

เรื่องท่ี 5.4.2 ประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอพนักงาน 
ผลประโยชนท่ีพนักงานไดรับจากการเพิม่ผลผลิต  จําแนกได ดังนี ้

5.4.2.1 พนักงานไดรับสวัสดิการท่ีดีข้ึน  จากการท่ีผูประกอบการไดนํา “กําไร” ท่ีองคการไดรับ
สวนหนึ่งมาดําเนินการปรับปรุงเพิ่มสวัสดกิารใหกับพนกังาน  ตลอดจนไดรับการจาย
ผลประโยชนตอบแทนท่ีเพิม่ข้ึน  ท้ังในแงคาจาง เงินเดือน  และโบนัสประจําป ฯลฯ  

5.4.2.2 พนักงานมีความมั่นคงข้ึน สามารถพิจารณาโดยแยกออกมาเปนประเด็น ไดดังนี ้
1) ความม่ันคงในงาน กลาวคือ เม่ือองคการมีความม่ันคงเกิดข้ึนจากการเพิม่ผลผลิตก็

ยอมสงผลใหพนักงานมีความมั่นคงในงานตามไปดวย แตถาองคการไมมีความม่ันคง
หรือตองเลิกกจิการไปไมสามารถอยูรอดได พนักงานขององคการนั้นกต็องถูกปลด
ออกจากงานและความม่ันคงในงานของพนักงานก็คงไมมี  

2) ความม่ันคงในชีวิต  กลาวคือ  เม่ือองคการเพิ่มผลผลิตข้ึนมาไดกย็อมสงผลทําใหการ
ทํางานของพนักงานมีความปลอดภัยมากข้ึน  โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคภยั
จากการทํางานก็ยอมลดนอยลงตามลําดับ  ดังนั้นความสูญเสียตางๆ  ท่ีจะเกิดแก
พนักงาน เชน การเจ็บปวย  บาดเจ็บ  ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวิตจากสาเหตุตางๆใน
การทํางานกย็อมลดลงและทําใหพนักงานมีความม่ันคงในชีวิตมากข้ึน 



3) ความม่ันคงตอครอบครัว  ท้ังนี้เม่ือพนกังานมีความม่ันคงในงานและมีความม่ันคงใน
ชีวิต  ยอมเปนหลักประกนัไดวา  พนักงานจะสามารถทํางานและมีรายไดนํามาเล้ียง
ครอบครัวของพนักงานไดจนกวาจะหมดวัยทํางาน 

5.4.2.3 พนักงานขององคการไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอจนมีความรู  ความสามารถ  ความ
เขาใจ มีทักษะ  ตลอดจนมีทัศนคติในการทํางานท่ีถูกตองและพรอมท่ีจะทํางานใหกบั
องคการ  ดังนัน้  การพัฒนาพนักงานจึงชวยใหการทํางานในสวนตางๆ  ขององคการ
เปนไปไดอยางราบร่ืนและมีผลของการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ 

5.4.2.4 การปรับปรุงวิธีการผลิตชวยใหพนกังานทํางานไดงายข้ึน  สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน    
มีความผิดพลาดนอยลง 

 

เรื่องท่ี 5.4.3 ประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอผูบริโภค 
ผลท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตจะทําใหลูกคาหรือผูบริโภคไดรับประโยชน ดังนี ้

5.4.3.1 ไดบริโภคสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ มีความหลากหลายใหเลือกมากข้ึน โดยเฉพาะ
การท่ีองคการตางๆ ตองแขงขันกันเพื่อยกระดับการเพิ่มผลผลิตท้ังในดานคุณภาพและ
ปริมาณ เพื่อใหสินคาและบริการของตนเปนท่ีพึงพอใจของลูกคาหรือผูบริโภค 

5.4.3.2 ไดบริโภคสินคาหรือบริการท่ีมีราคาถูก  เพราะองคการท่ีดําเนินการปรับปรุงการเพ่ิม
ผลผลิตไดสําเร็จ จะทําใหองคการนั้นไดเปรียบเชิงแขงขัน ในเร่ืองตนทุนการผลิตตํ่าลง 
สินคาและบริการมีคุณภาพดีข้ึน เม่ือเปนเชนนี้องคการก็สามารถกําหนดราคาขายไดต่ํา 
เพื่อสรางแรงจงูใจในการซ้ือสินคาใหกับลูกคา จึงเปนผลสงเสริมทําใหผูบริโภคมีโอกาส
ไดใชประโยชนจากสินคาหรือบริการท่ีมีราคาถูกลงดวย 

 

เรื่องท่ี 5.4.4 ประโยชนที่ไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตตอรัฐบาลและประเทศชาติ 

จากการดําเนินการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต ทําใหองคการสามารถผลิตสินคาหรือบริการ
ไดโดยใชปจจยัการผลิตคุมคามากข้ึน ตนทุนการผลิตตํ่าลงเปนผลใหองคการไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุนสูงข้ึน 

การท่ีองคการสามารถปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตจนสินคาหรือบริการขององคการมี
คุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา    ก็ยอมสงผลทําใหองคการขายสินคาไดในปริมาณท่ีมากข้ึน  
ดังนั้นการเพ่ิมผลผลิต    จึงถือเปนผลประโยชนท่ีทําให องคการมีรายรับจากการดําเนนิงานสูงข้ึน 



เม่ือองคการมีรายรับมากข้ึนความสามารถท่ีจะชําระภาษใีหกับรัฐบาล ก็ยอมมากข้ึนดวย 
ดังนั้นรัฐบาลจึงมีรายไดจากการเก็บภาษสูีงข้ึน สงผลใหรัฐมีความสามารถในการนาํเงินภาษีท่ีเก็บ
มาไดเหลานี้ ไปใชจายทํานุบํารุงประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติได 
 การท่ีองคการตางๆหลายๆองคการในประเทศ ดําเนินการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตใน
องคการสําเร็จ ก็ยอมหมายถึงวา องคการเหลานั้นจะมีกาํไรนําไปใชในการขยายกิจการไดเพิ่มข้ึน 
ดังนั้นอัตราการลงทุนและการจางงานก็จะมีมากข้ึนตามลําดับ ซ่ึงเปนผลใหเศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศดีข้ึน และรัฐบาลก็สามารถขยายฐานในการเก็บภาษีไดมากข้ึนตามไปดวย 
 

 

พนักงาน 
มีความมั่นคงและกาวหนาใน
งานมากขึ้น คาจางสูงข้ึน 

ผูประกอบการ 
มีกําไรสูงขึ้น เจริญกาวหนา
และขยายงานไดมากขึ้น 

ผูบริโภค 
ไดรับสินคาและบริการท่ีมี   
คุณภาพดีขึ้น ราคายุติธรรม 

รัฐบาล 
ไดรับภาษีและรายรับอ่ืนๆ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือพัฒนาประเทศ 

 

PRODUCTIVITY 
ที่สูงขึ้น 

จะเห็นไดวา การเพิ่มผลผลิตชวยใหรัฐบาลมีรายไดจากการเก็บภาษไีดมากข้ึนแลวยัง
สามารถขยายฐานการเก็บภาษีเพื่อนําเงินมาทํานุบํารุงและพัฒนาประเทศไดมากข้ึนอีกดวย ทําให
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนดีข้ึนอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 5.5 แสดงผลประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต  

  ที่มา: ฝายวิจัยและระบบสารสนเทศ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. 2550 

 
 สรุป  การเพิ่มผลผลิตเปนเคร่ืองมือสําคัญ  ในการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจะทําใหบรรลุ
เปาหมายของการเพ่ิมผลผลิต  นั่นคือมาตรฐานการครองชีพของประชาชนคนในชาติดีข้ึน  
ประชาชนคนในชาติอยูดี  กนิดี มีความสุข  ผลท่ีไดรับจากการเพิ่มผลผลิต  ตกอยูกับทุกๆคนใน
ชาติ  ดังน้ันทุกๆคนในชาตจิึงมีหนาท่ีท่ีจะตองใหความรวมมือในการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต  

 



กิจกรรมท่ี 5.4 จงตอบคําถามตอไปนี้  
1. ผลตอบแทนท่ีพนักงานจะไดรับจากการเพิม่ผลผลิต คือ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................................ 
2. ผลตอบแทนท่ีองคการจะไดรับจากการเพิม่ผลผลิต คือ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................ 
………………............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………....
.................................................................................................................................................... 
3. ผลตอบแทนท่ีผูบริโภคจะไดรับจากการเพิม่ผลผลิต คือ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
4. ผลตอบแทนท่ีรัฐบาลจะไดรับจากการเพิ่มผลผลิต คือ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………...……………………………………………………………………………
………………............................................................................................................................ 



 กิจกรรมเสริมการเรียนรูหนวยที่ 5  

ตําสั่ง ใหผูเรียน วางแผนเสนอโครงงาน ผลิตส่ิงประดิษฐ 1 อยาง โดยยึดหลักการใชทรัพยากร
อยางคุมคาและชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม ในแบบฟอรมเสนอโครงงาน 

 
ชื่อโครงงาน……………………………………………………….. 

ผูรับผดิชอบ 1……………………………..   
  2……………………………..  
ความเปนมา 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
วัสดุอุปกรณท่ีใช 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



วิธีการผลิต 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
งบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

การประเมินผล 
 ด ี    พอใช   ปรับปรุง 

ลงช่ือ........................................................................วันท่ี................./......................./................. 



 แบบทดสอบทายหนวยที่ 5   

 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดลงในกระดาษคําตอบ 
1. ขอใด เปน แนวคิดของการเพ่ิมผลผลิต 

ก. ลดกําลังการผลิต 
ข. ลดอัตราการผลิต 
ค. ลดตนทุนการผลิต 
ง. ลดจํานวนพนกังาน 
จ. ลดอัตราการลงทุนเพิ่ม 

2. ขอใด  คือ  ความหมาย ของการเพ่ิมผลผลิต(Productivity) 
ก. การเพิ่มปริมาณการผลิต 
ข. การลงทุนเพ่ิมข้ึนเพื่อผลิตไดมากข้ึน 
ค. อัตราสวนระหวางผลิตผลกับแรงงาน 
ง. การเพิ่มจํานวนแรงงานเพ่ือผลิตไดมากข้ึน 
จ. อัตราสวนระหวางผลิตผลกับปจจัยการผลิต 

3. ขอใด เปนการวัดการเพิ่มผลผลิตดานมูลคา (Value Productivity ) 
ก. เวลา 
ข. น้ําหนกั 
ค. จํานวนช้ิน 
ง. จํานวนเงิน 
จ. ขนาดของช้ินงาน 

4. ขอใด  คือ  ความหมาย ของการเพ่ิมผลผลิต(Productivity) ตามแนวคิดดานเศรษฐกิจและ
สังคม 
ก. การเพิ่มปริมาณการผลิต 
ข. การลงทุนเพ่ิมข้ึนเพื่อผลิตไดมากข้ึน 
ค. อัตราสวนระหวางผลิตผลกับแรงงาน 
ง. อัตราสวนระหวางผลิตผลกับปจจัยการผลิต 
จ. การทําวันนี้ใหดีกวาเม่ือวานและพรุงนี้จะตองดีกวาวันนี ้

 



5. เพราะเหตุใดเรา ตองเพิ่มผลผลิต 
ก. ประชากรมากข้ึน 
ข. ตองการกําไรมากข้ึน 
ค. เทคโนโลยีใหมทําใหผลิตสินคาไดงายข้ึน 
ง. ทรัพยากรมีจํากัด ความตองการสินคาและบริการมากข้ึน 
จ. ถูกทุกขอ 
 

6. ความคิดใดสนับสนุน แนวคิดการเพ่ิมผลผลิต 
ก. ทรัพยากร มีจาํกัด จึงควรเรงหาทรัพยากรอ่ืนมาทดแทน 
ข. คนเราเกิดมาตองทํางานหนกั  เพื่อความกาวหนาของตน 
ค. การเพิ่มผลผลิต จะตองเพิม่ปริมาณการผลิตใหสูงข้ึนเทานั้น 
ง. เราสามารถทําส่ิงตางๆในวันนี้   ใหดีกวาเม่ือวานนี้  และพรุงนี้ตองดีกวาวนันี ้
จ. หัวใจของการเพิ่มผลผลิต คือ การพยายามลดตนทุนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 
7. ขอใด ตอไปนี ้กลาวผิด 

ก. การเพิ่มผลผลิตจะตองมีการวัดและประเมินผล 
ข. ผลลัพธท่ีไดจากการเพิ่มผลผลิต จะตองแบงปนใหทุกๆฝายอยางยุติธรรม 
ค. สัมพันธภาพท่ีดีของพนักงานและฝายบริหาร จะชวยใหการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต

บรรลุผลได 
ง. การเพิ่มผลผลิตจะบรรลุเปาหมายไดจะตองไดรับความรวมมือจากทุกๆฝาย 
จ. ฝายบริหารระดับสูง ไมจําเปนจะตองมีสวนรวมในทุกๆกิจกรรมในการปรับปรุงการเพ่ิม

ผลผลิต 
 

8. ขอใด คือ ประโยชนของการเพ่ิมผลผลิตในแงของพนักงาน 
ก. มีสินคาหลากหลายข้ึน 
ข. ไดสินคาปริมาณมากข้ึน 
ค. ซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกลง 
ง. ไดสวนแบง / สวัสดิการมากข้ึน 
จ. ถูกทุกขอ 
 



9. ขอใด คือ ประโยชนของการเพ่ิมผลผลิต ในแงของผูบริโภค 
ก. ไดสินคาปริมาณมากข้ึน 
ข. สภาพความเปนอยูดีข้ึน 
ค. สรางโอกาสในการทํางาน 
ง. ไดสินคาท่ีสวยงามและทันสมัย 
จ. ไดสินคาดี มีคุณภาพราคาถูกลง 

 
10. การเพิ่มผลผลิตจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยความรวมมือจาก ขอใด 

ก. พนักงาน 
ข. เจาของกิจการ 
ค. เจาของกิจการและพนกังาน 
ง. พนักงาน และ ประชาชนท่ัวไป 
จ. เจาของกิจการ พนักงาน และประชาชนท่ัวไป 

 
 สรุปผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน 

เกณฑผานไมนอยกวา 7 คะแนน  
 คะแนนที่ได ผลการประเมิน 
 

  ผาน 
 

 ไมผาน 
 

 
ลงช่ือ............................................................................... 
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