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บทคดัย่อ 
 

 ประชากรเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ ในแต่ละปีประชากรเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา ทัง้จ านวนคนเกดิ จ านวนคนตาย หรอืการยา้ยถิน่ฐานของประชากรเป็นสาเหตุให้
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้ ๆ เปลีย่นแปลงไป การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเพิม่
ประชากรกบัสภาพความเป็นอยูข่องประชากรมกีารกล่าวถงึมานานแลว้ โดยนกัประชากรศาสตร ์
ส าหรบัสาขาเศรษฐศาสตรม์กีารกล่าวถงึเกีย่วกบัประชากรบ้าง ดงันัน้ผูว้จิยัสนใจศกึษาผลกระทบ
ต่าง ๆ ทางเศรษฐกจิ อาท ิอตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ และ
ดชันีราคาหลกัทรพัย ์มผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางประชากรของประเทไทย อย่างไร 
 การศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิทีม่ต่ีอการเปลีย่นแปลงทางประชากรแบ่งการศกึษา
ออกเป็น 2 กรณ ีคอื การเปลีย่นแปลงทางประชากรในประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัการเปลีย่นแปลง
ทางประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร โดยใชข้อ้มลูทุตยิภูมทิีเ่ป็นรายไตรมาสตัง้แต่ ไตรมาสที ่1 ปี 
พ.ศ. 2531 ถงึ ไตรมาสที ่2 ปี พ.ศ. 2548 รวมทัง้หมด 70 ไตรมาส โดยใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติสิรา้ง
สมการถดถอยเชงิซอ้น ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด 
 ผลการศกึษาพบว่า อตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิมชีพี 
กรณปีระเทศไทย และในเขตกรงุเทพมหานคร แต่อตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการตาย กรณีประเทศไทย และในเขตกรงุเทพมหานครอตัรา
เงนิเฟ้อไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิมชีพี กรณปีระเทศไทย และในเขตกรงุเทพมหานคร และอตัรา
เงนิเฟ้อไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตาย กรณีประเทศไทย และในเขตกรงุเทพมหานคร อตัราดอกเบีย้
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการเกดิมชีพี กรณีประเทศไทย และในเขตกรุงเทพมหานคร 
และอตัราดอกเบีย้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัการตาย กรณีประเทศไทย และในเขต
กรงุเทพมหานคร ดชันีราคาหลกัทรพัยม์คีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัการเกดิมชีพี กรณี
ประเทศไทย และในเขตกรุงเทพมหานคร และดชันีราคาหลกัทรพัยม์คีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนักบัการตาย กรณปีระเทศไทย แต่ดชันีราคาหลกัทรพัยไ์มม่คีวามสมัพนัธก์บัการตาย กรณี
ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลกระทบทางเศรษฐกจิจะมอีทิธพิลต่อการตายมากกว่าการเกดิมชีพีใน
ประเทศไทย และผลกระทบทางเศรษฐกจิจะมอีทิธพิลต่อการเกดิมชีพีในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากกว่าการเกดิมชีพีในประเทศไทย จากผลการศกึษาสรปุไดว้่า ตวัแปรทางเศรษฐกจิสามารถ
อธบิายการเปลีย่นแปลงทางประชากรได ้ดงันัน้ภาคทางการควรจะค านึงถงึตวัแปรต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกจิดว้ยเพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผนเกี่ยวกบัประชากร 
 
 
 
 



Abstract 
 

 Population is one of the important factors to economic system. The continual 
changes of population in terms of the amount of birth, mortality, and migration each year 
make the economic structure of a country change accordingly. The relationship between 
population growth and their living status has been studied by demographic specialists for a 
long time. In the field of Economics, population issue is raised from time to time. Therefore, 
the researcher would like to study economic effects such as economic growth rate, inflation 
rate, interest rate, and stock exchange index on population changes. 
 The study of economic effects on population changes was conducted based on two 
cases: the change of population in Thailand and the one in Bangkok using quarterly time 
series secondary data from the first quarter of 1988 to the second quarter of 2005 totaling 
70 quarters through the economic-dimension method to create a multiple regression 
equation. 
 The results indicated that there was no relationship between economic growth rate 
and birth both in Thailand and Bangkok cases, but economic growth rate had a negative 
relationship with mortality in cases of Thailand and Bangkok. It was also found that inflation 
rate had no relationship with birth and mortality both in Thailand and Bangkok cases.  
Moreover, interest rate had a positive relationship with birth, but had a negative relationship 
with mortality in two cases: Thailand and Bangkok. Stock exchange index had a positive 
relationship with birth in Thailand and Bangkok cases, and had a relationship between with 
mortality in case of Thailand only. However, there was no relationship between stock 
exchange index and mortality in case of Bangkok, In addition, economic effects had more 
influence on mortality than on birth in case of Thailand, but had more influence on birth in 
Bangkok than in Thailand. To conclude, the economic variables could be used to explain 
the change of population; therefore, the government section should consider these 
economic variables when planning on population matter. 
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