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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดับนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก เพื่อ
วเิคราะห์กิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี โดยเปรียบเทียบกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นอุปสงคข์องสินคา้จากลาว และ
เวียดนาม โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ซ่ึงพิจารณาจาก 4 เง่ือนไข ได้แก่ 1) ตวัทวีคูณแบบเช่ือมโยงไป
ขา้งหน้า 2) ตวัทวีคูณแบบเช่ือมโยงไปขา้งหลงั 3) ความตอ้งการของสินคา้ 4) มูลค่าการผลิตในพ้ืนท่ี จากการศึกษา
พบวา่ กิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี ท าใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมในพ้ืนท่ีขยายตวัและมีความตอ้งการของสินคา้จาก
ลาวและเวียดนาม ไดแ้ก่ การปศุสัตว ์โรงสีขา้วและผลิตภณัฑ์จากแป้ง การผลิตน ้ าตาล การผลิตอาหารอ่ืน ๆ เคร่ืองด่ืม 
การป่ันดา้ยทอผา้ฟอกยอ้ม ตามล าดบั 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the economic structure of provinces on the EWEC  in order to 
analyze the optimization of production activities that compare with demand of goods from Laos and Vietnam by 
using Input-Output table.  The following 4 conditions were considered 1)  Forward linkage multiplier 2)  Backward 
linkage multiplier 3)  The demand of goods 4)  The value of production.  The study reveals the optimization of 
production activities can increase the economic growth in the provinces on the EWEC and demand of goods from 
Laos and Vietnam are livestock, rice and other grain milling, sugar refineries, other foods, beverages, spinning, 
weaving and bleaching. 
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บทน า 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย มีต าแหน่งอยู่กลางอนุภาคลุ่มน ้ าโขง และมีเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวนัออก-ตะวนัตกพาดผ่านตอนกลางของภาค ท าให้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางในการ
เช่ือมโยงดา้นการขนส่งระหวา่งจงัหวดั ภูมิภาค และประเทศได ้สินคา้จะผ่านออกไปยงัประเทศลาวและเวียดนามโดย
ผ่านออกทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 2 ในจังหวดัมุกดาหาร ซ่ึงสินค้าท่ีส่งออกไปยงัลาวและเวียดนามมี
แนวโนม้ขยายตวั เน่ืองมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศลาวและเวียดนามมีอตัราการขยายตวัสูง ท าให้เกิด
อุปสงค์ต่อสินคา้เพ่ืออุปโภคและบริโภคเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงประเภทของสินคา้ท่ีส่งออก ไดแ้ก่ ฮาร์ดดิสก์ มอเตอร์ น ้ ามนั
เช้ือเพลิง สินคา้อุปโภคและบริโภค วสัดุก่อสร้าง น ้ าตาลทราย ผลไมส้ด เคร่ืองจกัรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร 
ขา้วสาร เส้ือผา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าสินคา้ท่ีส่งออกไปยงัประเทศลาวและเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ี
ไม่ไดผ้ลิตจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสินคา้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นเพียงปัจจยัการผลิต ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
น าไปแปรรูปหรือประกอบเป็นสินคา้จากนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลาง และภาคตะวนัออก ท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของ
สินคา้น้อย โดยเฉพาะบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก และจังหวดัขา้งเคียง ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร และร้อยเอ็ด ดังนั้ นการส่งเสริมในกิจกรรมการผลิตท่ีพ้ืนท่ีสามารถผลิตได้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการสินคา้จากลาวและเวียดนามจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก และเน่ืองจากงบประมาณท่ีไดม้า
จากส่วนกลางมีจ านวนจ ากัด ท าให้ไม่สามารถส่งเสริมการลงทุนได้ทุกกิจกรรมการผลิต จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา
โครงสร้างกิจกรรมการผลิต เพ่ือเลือกกิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี อนัจะน าไปสู่การวางแผนของจงัหวดับน
แนวระเบียงเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1) ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดับนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตกของพ้ืนท่ีศึกษา 
2) เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีศึกษา โดยเปรียบเทียบกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน 

อุปสงคข์องสินคา้จากลาว และเวยีดนาม 
 

วธีิการวจิยั 
การศึกษาในคร้ังน้ีใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลผลิต เน่ืองจากสามารถแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีศึกษา 

แสดงการเช่ือมโยงของการใชปั้จจยัการผลิต การกระจายผลผลิตแต่ละกิจกรรมการผลิตไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงการสร้าง
ตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของพ้ืนท่ีศึกษา ใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลและหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การแปลงมูลค่าเบ้ืองตน้ 
น าตารางปัจจยัการผลิตและผลิตของประเทศปี 2553 แบบ 58 กิจกรรม จาก ศสช. มีเพียงมูลค่าดา้นผูซ้ื้อ (Purchaser) 

หากใช้มูลค่าด้านผูซ้ื้อ ท าให้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในกิจกรรมการผลิตท่ี 49 และ 51 มีค่าเท่ากับศูนย ์ซ่ึงไม่
สะทอ้นความจริง เน่ืองจากมีมูลค่าการคา้ส่ง คา้ปลีก และการขนส่งรวมอยูด่ว้ย จึงตอ้งใชมู้ลค่าดา้นผูผ้ลิต (Producer) จาก
สมการ 

Producer = Purchaser - Whosale – Retail – Transport 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตขั้นตน้ของพ้ืนท่ีศึกษา (Matrix A) 
การสร้างปัจจยัการผลิตขั้นตน้ของพ้ืนท่ีศึกษา  โดยใชข้อ้มูลตารางปัจจยัการผลิต ในปี 2553 จ านวน 58 กิจกรรม

การผลิต และรวมขอ้มูลผลิตภณัฑม์วลรวมของพ้ืนท่ีศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ชยัภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร 
ร้อยเอด็ เพื่อจดัท าเมตริกซ์ค่าสมัประสิทธ์ิปัจจยัการผลิตของประเทศซ่ึงใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีศึกษา (aij) โดยใชว้ธีิ ดงัน้ี 

Matrix A =
aij

∑ Xi
n
i=1

 

IO ของพ้ืนท่ีศึกษา =  aij
GPPi

∑ Xi
n
i=1

 

โดยท่ี aij คือ ค่าสมัประสิทธ์ิ 
 Xi คือ มูลค่าการผลิตของกิจกรรมการผลิต i 
 GPPi  คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั ในกิจกรรมการผลิต i 

ขั้นตอนท่ี 3 สดัส่วนการใชปั้จจยัการผลิตในพ้ืนท่ี 
แยกสัดส่วนการใชปั้จจัยการผลิตในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีออกจากกัน โดยวิธี Simple Location Quotient (SLQ) และ 

Cross-Industry Location Quotient (CIQ) ซ่ึงวิธี SLQ มีสมมติฐานวา่สัดส่วนการใชว้ตัถุดิบในและนอกพ้ืนท่ีมีสัดส่วนเท่า ๆ 
กนัในแต่ละกิจกรรมการผลิต ส่วนวิธี CIQ ให้ความส าคญัต่อกิจกรรมการผลิตท่ีมีขนาดใหญ่วา่มีการใชปั้จจยัการผลิตโดย
การน าเขา้วตัถุดิบจากนอกพ้ืนท่ีมากกว่าการใช้ปัจจัยการผลิตในพ้ืนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีศึกษาทั้ ง 58 
กิจกรรมการผลิตมีทั้ งกิจกรรมการผลิตขนาดใหญ่และกิจกรรมการผลิตขนาดเล็กจึงใช้ทั้ ง 2 วิธีโดยมาหาค่าเฉล่ียเพ่ือ
ค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิเพ่ือใหใ้กลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีศึกษา 
 

SLQi =
Xi
R/∑ Xi

RN
i=1

Xi
N/∑ Xi

nN
i=1

     CIQij =
SLQi

SLQj
 

 

โดยใชว้ธีิ  
SLQi+CIQij

2
 

โดยท่ี  𝑋𝑋
𝑋 คือ กิจกรรมการผลิต i ของพ้ืนท่ีศึกษา 

 𝑋𝑋
𝑋 คือ กิจกรรมการผลิต i ของประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 4 ประมาณการอุปสงคข์ั้นสุดทา้ย  (C+Ip+Ig+G) 
ขอ้มูลการบริโภคครัวเรือน (C) แต่ละจงัหวดั แหล่งขอ้มูลจาก การบริโภคครัวเรือน * จ านวนครัวเรือนรายจงัหวดั ของ

ส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยการค านวณจากการบริโภคครัวเรือนของประเทศ แลว้น ามาเทียบสดัส่วนกบัพ้ืนท่ีศึกษา โดย 
EWEC Share = EWEC/ ทัว่ราชอาณาจกัร และน า EWEC Share ท่ีไดจ้ากการค านวณจากการใชจ่้ายครัวเรือนคูณกบัการ
บริโภคเอกชนทั้งประเทศ  เพ่ือหามูลค่าของการบริโภคครัวเรือนของพ้ืนท่ีศึกษา  

ส าหรับการค านวณหาการบริโภคครัวเรือนในแต่ละรายสินคา้และบริการของพ้ืนท่ีศึกษา มีสมมติฐาน คือ ลกัษณะ
การบริโภคสินคา้ของครัวเรือนในแต่ละกิจกรรมของพ้ืนท่ีศึกษามีลกัษณะโครงสร้างใกลเ้คียงกบัการบริโภคทั้งประเทศ โดย
วธีิการค านวณคือ ค านวณหาส่วนแบ่งในการบริโภคสินคา้และบริการแต่ละชนิดของทั้งประเทศ หลงัจากนั้นปรับน ้ าหนกั
การบริโภคสินคา้และบริการแต่ละชนิดโดยอาศยัขอ้มูลการบริโภคครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษาเทียบกบัการบริโภคของประเทศ
ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจครัวเรือน พ.ศ. 2557 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ   
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ขอ้มูลการลงทุนภาคเอกชน (Ip) ขอ้มูลการลงทุนภาคเอกชนของพ้ืนท่ีศึกษา ประจ าปี 2557 มีสมมติฐานในการ
ประมาณการจากการน าเอาสดัส่วนของเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมรวมกบัทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ในปี 2557 
เทียบกบัขอ้มูลของประเทศ   

 ขอ้มูลการลงทุนภาครัฐ (Ig) แหล่งขอ้มูล เงินงบประมาณ ระดบัรายการ (จงัหวดั /เล่มเขียว) ปี 2557 เฉพาะดา้น
เงินทุน ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นค่าใชจ่้ายเพ่ือการลงทุนของภาครัฐในพ้ืนท่ีศึกษา และการลงทุนภาครัฐรวมทั้งประเทศ จากนั้นท า
การค านวณหามูลค่าของการก่อสร้างงานสาธารณะของภาครัฐในพ้ืนท่ีศึกษาโดยการค านวณส่วนแบ่งของการลงทุนภาครัฐ
ในภาคก่อสร้างเทียบกบัการลงทุนของรัฐทั้งหมด อาศยัจากขอ้มูลบญัชีรายไดป้ระชาชาติ 

ขอ้มูลรายจ่ายของภาครัฐ (G) ประจ าปี 2557 ของรัฐบาลของพ้ืนท่ีศึกษา มีสมมติฐานในการประมาณการจากการ
น าเอาสดัส่วนของขา้ราชการในพ้ืนท่ีศึกษาเทียบกบัจ านวนขา้ราชการทั้งประเทศ ซ่ึงขอ้มูลมาจากรายงานก าลงัคนภาครัฐฝ่าย
พลเรือน 2557 และค านวณหาสัดส่วน และน าสัดส่วนท่ีไดคู้ณกบัการบริโภคภาครัฐรวมทั้งประเทศ เพ่ือหามูลค่าของการ
บริโภคภาครัฐของพ้ืนท่ีศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับสมดุลดว้ยตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตดว้ยวธีิ RAS Method 
หลงัจากมีการประมาณการอุปสงค์ขั้นสุดท้าย ท าให้มูลค่าในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกิดความไม่สมดุล 

เน่ืองจากมูลค่าผลผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิต ซ่ึงวดัจากตน้ทุนการผลิต  และรายรับจากการกระจายผลผลิต มีค่าไม่
เท่ากนั  จึงปรับตารางค่าสัมประสิทธ์ิของแบบตารางปัจจยัการผลิตและผลผลิตของพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือให้ไดมู้ลค่าผลผลิตซ่ึง
เป็นผลรวมทั้งแนวตั้งซ่ึงแสดงถึงโครงสร้างการผลิตและแนวนอนซ่ึงแสดงถึงการกระจายผลผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิต
ของแบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตของพ้ืนท่ีใหค้่าทั้ง 2 มีค่าเท่ากนั  

ขั้นตอนท่ี 6 การหาค่าตวัทวคูีณการเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ และค่าตวัทวคูีณการเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ 
(Matrix I-A)-1 

โดยท่ี Matrix I คือ เมตริกซ์เอกลกัษณ์ 
 Matrix A คือ เมตริกซ์ท่ีแสดงมูลค่าการผลิตและผลผลิตขั้นตน้ของพ้ืนท่ีศึกษา 

เม่ือค่าสัมประสิทธ์ิใน Input Leontief  Inverse Matrix แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของสาขาท่ี i 
มูลค่า 1 หน่วย จะท าใหเ้กิดการขยายตวัของสาขา j ซ่ึงผลรวมในแนวตั้งทั้งหมด เรียกวา่ค่าการเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ (FW) 

เม่ือค่าสัมประสิทธ์ิใน Input Leontief  Inverse Matrix แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคข์ั้นสุดทา้ยของสาขาท่ี i 
มูลค่า 1 หน่วย จะท าใหเ้กิดการขยายตวัของสาขา j ซ่ึงผลรวมในแนวนอนทั้งหมด เรียกวา่ค่าการเช่ือมโยงไปขา้งหลงั (BW) 

 
ผลการวจิยั 

วิเคราะห์กิจกรรมการผลิตจากการน ามูลค่าต่าง ๆ ของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีได้จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต มา
วิเคราะห์กิจกรรมการผลิตใดบา้งท่ีสร้างความเจริญเติบโตให้กบัเศรษฐกิจโดยรวม โดยพิจารณากิจกรรมการผลิตท่ีมี
เง่ือนไข 4 เง่ือนไข ดงัน้ี 

1) กิจกรรมการผลิตท่ีมีค่าตวัทวคูีณการเช่ือมโยงไปขา้งหนา้มากกวา่ค่าเฉล่ีย ( FW>1.6106) 
2) กิจกรรมการผลิตท่ีมีค่าตวัทวคูีณการเช่ือมโยงไปขา้งหลงัมากกวา่ค่าเฉล่ีย  (BW>1.4592) 
3) มีความตอ้งการสินคา้จากลาว และเวยีดนาม 
4) มีมูลค่าการผลิตในพ้ืนท่ีศึกษามากกวา่ค่าเฉล่ีย 15,070.60 ลา้นบาท 

โดยการวเิคราะห์กิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสม ผูศึ้กษาไดแ้บ่งเกณฑใ์นกิจกรรมมีศกัยภาพ ดงัน้ี 
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1) กิจกรรมท่ีผ่าน 3 เง่ือนไข หากกระตุน้ทางดา้นอุปสงคห์รืออุปทานจะท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั มีความตอ้งการสินคา้ 
มีมูลค่าการผลิตในพ้ืนท่ี 

2) กิจกรรมท่ีผา่น 4 เง่ือนไข หากกระตุน้ทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานจะท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั มีความตอ้งการสินคา้ 
มีมูลค่าการผลิตในพ้ืนท่ี 

จากเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนมาเพ่ือคดัเลือกกิจกรรมการผลิตท่ีผา่นเขา้เกณฑ ์พบวา่ กิจกรรมการผลิตท่ีผา่น 3 เง่ือนไข  
มี 2 กิจกรรมการผลิต ไดแ้ก่ การผลิตน ้ าตาล เคร่ืองด่ืม ซ่ึงหากไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้พ่ิมการลงทุน หรือการกระตุน้อุปสงค ์ 
ท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีขยายตวัเท่ากบั 1.8549  และ 3.2319 และกิจกรรมการผลิตท่ีผ่าน 4 เง่ือนไข มี 4 กิจกรรมการผลิต 
ไดแ้ก่  การปศุสัตว ์โรงสีขา้วและผลิตภณัฑ์จากแป้ง การผลิตอาหารอ่ืนๆ การป่ันด้ายทอผา้ฟอกยอ้ม ซ่ึงหากได้รับการ
สนบัสนุนใหเ้พ่ิมการลงทุน หรือการกระตุน้อุปสงค ์ท าใหเ้ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีขยายตวัเท่ากบั 1.9371, 2.5240, 2.8818, 2.2908 
ตามล าดบั และหากกระตุน้ดา้นอุปทาน ท าให้เศรษฐกิจขยายตวัเท่ากบั 1.5004, 1.8086, 1.6129, 1.6814 ตามล าดบั เม่ือคิด
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมในการผลิตต่อมูลค่าการผลิตพบวา่ค่าอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.49  ซ่ึงอธิบายไดว้่าสินคา้ท่ีผลิตในพ้ืนท่ีสร้าง
มูลค่าใหแ้ก่พ้ืนท่ีไดน้อ้ย เน่ืองมาจากสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีผลิตไดใ้นพ้ืนท่ี เป็นปัจจยัการผลิตขั้นปฐม นอกจากน้ีจากการศึกษา
ความตอ้งการสินคา้ของกิจกรรมการผลิตท่ีผา่นเกณฑเ์ป็นความตอ้งการจากลาวและเวียดนาม โดยใชมู้ลค่าการส่งออกสินคา้ 
พบวา่ การปศุสตัว ์มีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุด รองลงมาเป็น การผลิตอาหารอ่ืน ๆ เคร่ืองด่ืม การผลิตน ้ าตาล โรงสีขา้วและ
ผลิตภณัฑจ์ากแป้ง การป่ันดา้ยทอผา้ฟอกยอ้ม ตามล าดบั ซ่ึงรายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการศึกษา 

กจิกรรม การปศุสัตว์ 
โรงสีข้าวและ
ผลติภัณฑ์จาก

แป้ง 
การผลติน ้าตาล 

การผลติอาหาร
อ่ืนๆ 

เคร่ืองด่ืม 
การป่ันด้ายทอผ้า

ฟอกย้อม 

ผ่านเกณฑ์ 4 เง่ือนไข 4 เง่ือนไข 3 เง่ือนไข 4 เง่ือนไข 3 เง่ือนไข 4 เง่ือนไข 

ค่าตัวทวคูีณ 
FW 1.9371 2.5240 1.8549 2.8818 3.2319 2.2908 
BW 1.5004 1.8086  -  1.6129  -  1.6814 

ความต้องการสินค้า 
(ลบ.) 

578,293,033 13,947,100 26,395,488 231,440,766 68,829,647 3,804,241 

มูลค่าสินค้าที่ผลติได้ 
(ลบ.) 

25,092 40,089 38,730 44,902 75,822 19,553 

มูลค่าเพิม่ในการผลติ  
(ลบ.) 

11,482 8,761 16,304 13,750 37,449 6,431 

มูลค่าเพิม่ในการผลติ
ต่อมูลค่าการผลติ 

0.46 0.22 0.42 0.31 0.49 0.33 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการเลือกกิจกรรมการผลิตท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี โดยใชต้ารางปัจจยัการผลิตและผลิต ซ่ึงงานวจิยัส่วนใหญ่เสนอ
เพียงผลท่ีใหค้่าทวีคูณสูง เช่น การผลิตยานยนตแ์ละการซ่อมแซม อุตสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา้ ซ่ึงในความเป็นจริง
แลว้ในพ้ืนท่ีไม่ผลิตหรือสร้างสินคา้ในกิจกรรมการผลิตนั้น ๆ ข้ึนได้ เพราะมีทรัพยากรท่ีจ ากัด  ดังนั้นจึงพิจารณา
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ร่วมกบัการส่งออกสินคา้ เช่นเดียวกนักบัสุเมธ แกว้สิมมา (2549) ท่ีเสนอให้เลือกกิจกรรมการผลิตท่ีมีค่าตวัทวีคูณสูง 
เน่ืองจากสามารถกระจายรายได้และกระจายผลผลิตไปยงักิจกรรมอ่ืนๆได้มาก นอกจากน้ีการวิเคราะห์สนับสนุน
กิจกรรมการผลิตตอ้งพิจารณาสภาพความเป็นจริงของตลาด และอุปสงค์อีกด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของจนัทิมา 
(2547), ทศัสุรีย ์(2553) การวเิคราะห์กิจกรรมการผลิตโดยใชค้่าตวัทวคูีณร่วมกบัดชันีตวัอ่ืนๆดว้ย ดงันั้นท าใหก้ารศึกษา
ในคร้ังน้ีมีการใช้มูลค่าการส่งออกสินคา้ไปประเทศลาว และเวียดนาม เพื่อเป็นตวัสะท้อนความตอ้งการของสินคา้ 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงน าขอ้เสนอแนะจากจนัทิมา  (2547), สุเมธ (2549), ทศัสุรีย ์(2553)  โดยน าผลของค่าตวัทวีคูณมา
พิจารณาร่วมกบัมูลค่าการส่งออกเพ่ือสะทอ้นอุปสงค์ของสินคา้ และความสามารถในการผลิตในพ้ืนท่ี จากการศึกษา
พบว่า กิจกรรมการผลิตท่ีส่งเสริมให้เกิดในพ้ืนท่ีเน่ืองจากมีความสามารถในการขยายตวัทางเศรษฐกิจแลว้ มีความ
ตอ้งการในดา้นอุปสงคข์องสินคา้ ไดแ้ก่ 6 กิจกรรมการผลิตท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก ไดแ้ก่ 1) การปศุสตัว ์ 2) โรงสีขา้ว
และผลิตภณัฑจ์ากแป้ง 3) การผลิตน ้ าตาล 4) การผลิตอาหารอ่ืน ๆ 5) เคร่ืองด่ืม 6) การป่ันดา้ยทอผา้ฟอกยอ้ม  
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