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บทที ่1 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 

กระบวนการสะสมทุนเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยแหล่งท่ีมา
ของการสะสมทุนนั้นมาจากการลงทุนและการออมของภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐไดแ้ก่ รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ไดแ้ก่ ภาคธุรกิจและครัวเรือน ซ่ึงการออมหมายถึงส่วนหน่ึงของรายได้
ท่ีเหลือจากความตอ้งการในการใชจ่้ายเพือ่การอุปโภคบริโภคในปัจจุบนัโดยท่ีการออมนั้น นอกจาก
จะมีความสาํคญัต่อประชาชนในการสร้างความมัน่คงในอนาคตแลว้ ยงัมีความสาํคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  เพราะช่วยสนับสนุนการลงทุน  และการผลิตของประเทศ  หาก
ภายในประเทศมีการออมเพียงพอและใกลเ้คียงกบัความตอ้งการในการลงทุน  การลงทุนในประเทศ
จะไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศมากนกั และแมว้่าเศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพึ่งพา
การออมภายในประเทศได ้ช่วยลดความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และทาํใหส้ามารถพฒันาเศรษฐกิจได้
อยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ 

 

 
 
ภาพที่ 1.1  การออมภายในประเทศเบ้ืองตน้ (Gross Domestic Saving: GDS) และการลงทุน

ภายในประเทศเบ้ืองตน้ (Gross Domestic Investment: GDI) 
ท่ีมา: ส่วนนโยบายการออมและการลงทุน (2557) 
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เม่ือพิจารณาการออมเบ้ืองตน้ในประเทศไทย(Gross Domestic Saving: GDS) การลงทุน
ภายในประเทศเบ้ืองตน้ ตั้งแต่ปี 2536จนถึงปี 2556 พบว่าระดบัการออมภายในประเทศและการ
ลงทุนภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะเห็นไดว้่ามีบางช่วงท่ีมีปริมาณการ
ลงทุนภายในประเทศสูงกว่าการออมภายในประเทศ แต่ในภาพรวมนั้นมีทิศทางการเปล่ียนแปลง
ของการออมและการลงทุนไปในทิศทางเดียวกนั และมีแนวโนม้สูงข้ึนตามลาํดบั 

 
การพิจารณาการออมของประเทศนอกจากจะสามารถพิจารณาในรูปปริมาณการออมแลว้

ยงัสามารถพิจารณาในรูปอตัราการออม (Saving Rate) ซ่ึงหมายถึงปริมาณการออมต่อผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศและเช่นเดียวกบัปริมาณการออมอตัราการออมท่ีเหมาะสมจะส่งผลดีต่อการ
ลงทุนภายในประเทศ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกรณีท่ีอตัราการออมตํ่า
เกินไปจะทาํให้การขยายการลงทุนเป็นไปไดน้้อยส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตวัไดน้้อยและ
ตอ้งพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ แต่ถา้อตัราการออมสูงเกินไปซ่ึงหมายถึงการบริโภคท่ีลดลงจะ
ทาํให้เศรษฐกิจขยายตวัไดน้้อยเช่นกนั ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยมีแนวโน้มของอตัราการออมท่ี
นอ้ยลง 

 

 

ภาพที ่1.2  การออมเบ้ืองตน้ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
ท่ีมา: สาํนกันโยบายการออมและการลงทุนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั (2557) 
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อีกทั้ง หากเปรียบเทียบการออมของประเทศไทยกบัประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยวัดการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนการออมของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศในปี พ.ศ.2553และ พ.ศ.2554พบว่า ประเทศไทยยงัมีสัดส่วนการออมของประเทศ
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศนอ้ยกวา่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมี
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่ม AEC ในดา้นของตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ของประเทศในลาํดบัตน้ (จดัอนัดบัโดย World 
Economic Forum: WEF,2556) 

ตารางที ่1.1  อตัราการออมเฉล่ียของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic 
Community : AEC) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ถึง 2555 

 

ประเทศ การออมต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

บรูไน 49.72 
สิงคโปร์ 40.67 
มาเลเซีย 30.94 
ไทย 28.61 

เวียดนาม 28.06 
อินโดนีเซีย 26.15 
ฟิลิปปินส์ 22.24 
กมัพชูา 12.53 
ลาว 10.21 
พม่า - 

หมายเหตุ: ไม่มีขอ้มูลของพม่าเน่ืองจากเพิ่งมีการเปิดประเทศ 
ท่ีมา:World Bank(2014) 
 

จากท่ีได้กล่าวในเบ้ืองต้นแล้วว่าการออมในประเทศเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดงันั้นการออมจึงถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีไม่สามารถมองขา้มความสาํคญัไป
ไดเ้น่ืองจากการออมเป็นแหล่งไดม้าซ่ึงเงินลงทุนอนัจาํเป็นต่อการพฒันาเศรษฐกิจซ่ึงในปัจจุบนั
ประเทศไทยมีปริมาณการออมเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติในแนวโนม้ท่ีลดลง อาจ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ ผลกระทบของอตัราการออมและ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อกนัจึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีควรมีการศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
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ปัญหาและสามารถวางแผนเพื่อรองรับหรือแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ั้งในส่วนของภาคธุรกิจ
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค ์เพราะปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
และภาครัฐจึงควรวางแผนในการกาํหนดนโยบายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพราะเม่ือประเทศมี
ปริมาณการออมท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการลงทุนของประเทศแลว้ยอ่มไม่จาํเป็นตอ้งเพ่ิงพาเงินจาก
ต่างประเทศอนัจะเป็นผลดีต่อการมีเสถียรภาพในการเจริญเติบโตและพฒันาประเทศได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมัน่คง 

 
วตัถุประสงค์การศึกษา	

 
1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของอตัราการออมและอตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆท่ีผลต่ออตัราการออม อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และอตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ 

 
ขอบเขตการศึกษา	

 
การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราการออมและอตัราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการออมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุน
ภาคเอกชนภายในประเทศของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 ถึง 
2556 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ	

 
เพื่อทราบถึงผลของอตัราการออมและอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและ

ผลกระทบของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการออมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่ออตัราการลงทุนภายในประเทศ เพื่อนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการดาํเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชน และเพื่อให้ภาครัฐไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีอาจมีผลกระทบกบัระบบเศรษฐกิจ และเป็น
แนวทางในการกาํหนดนโยบายเพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ 
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นิยามศัพท์ 
 
 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal GDP) หมายถึง ผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศท่ีเป็นมูลค่าของผลผลิตภายในประเทศโดยคิดตามราคาตลาด ในขณะนั้นๆ 
  

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real GDP) หมายถึง ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศท่ีเป็นมูลค่าของผลผลิตภายในประเทศโดยคิดตามราคาตลาดในปีฐาน ปัจจุบนัใช้
ระดบัเงินเฟ้อของปี 2531 เป็นปีฐาน 



บทที ่2 
 

แนวคดิทฤษฎแีละการตรวจเอกสาร 
 

แนวคดิทฤษฎ	ี
 

ในบทน้ีเป็นการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัผล
ของอตัราการออมท่ีมีต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้แนวคิด 
และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัแบบจาํลองเศรษฐกิจมหภาค การบริโภคและการออม และการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยใช้ทฤษฎีท่ีเป็นท่ีรู้จักกันโดยทัว่ไปรวมทั้ งทบทวนผลการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั 
 
แบบจําลองเศรษฐกจิมหภาค (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2553) 
 

แบบจาํลองเศรษฐกิจมหภาคจะแบ่งผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จาํแนกตาม
รายจ่ายของหน่วยเศรษฐกิจในตลาดสินคา้และบริการ ออกเป็น 4 ภาคเศรษฐกิจไดแ้ก่ ภาคครัวเรือน 
(Households Sector) ภาคธุรกิจ (Business Sector) ภาครัฐบาล (Government Sector) และภาคการ
ติดต่อกบัต่างประเทศ (Foreign Sector) ซ่ึงมีบทบาทและความสาํคญัของแต่ละภาค ดงัน้ี 

 
1. ภาคครัวเรือน (Households Sector) เป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ แรงงาน ท่ีดิน 

ทุน และผูป้ระกอบการ ภาคครัวเรือนจะขายปัจจยัการผลิตให้แก่ภาคธุรกิจและภาครัฐบาล โดย
ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของ ค่าจา้ง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย และกาํไร ในขณะเดียวกนัภาคครัวเรือนใน
ฐานะผูบ้ริโภคจะนาํรายไดจ้ากการขายปัจจยัการผลิตไปซ้ือสินคา้และบริการจากภาคธุรกิจ 

 
2. ภาคธุรกิจ (Business Sector) จะทาํหน้าท่ีเป็นผูผ้ลิตโดยซ้ือปัจจยัการผลิตจากภาค

ครัวเรือนเพื่อผลิตสินคา้และบริการ จากนั้นขายสินคา้และบริการให้แก่ภาคครัวเรือน ภาครัฐบาล 
และภาคต่างประเทศ 

 
3. ภาครัฐบาล (Government Sector) ประกอบดว้ยหน่วยงานต่างๆ โดยการท่ีภาครัฐบาล

จะสามารถทาํหน้าท่ีไดด้ว้ยดีนั้น จาํเป็นตอ้งมีรายได ้ซ่ึงรายไดห้ลกัของภาครัฐบาลคือภาษีและ
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ค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเก็บจากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ กาํไรจากการดาํเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ 
และรายรับจากการกูย้มื ขณะเดียวกนัภาครัฐบาลมีการใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการจากภาคธุรกิจ 
หรืออาจทาํการผลิตเองในสินคา้และบริการสาธารณะบางอย่าง โดยซ้ือปัจจยัการผลิตจากภาค
ครัวเรือน กิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกอยา่งคือ การจ่ายเงินโอนใหภ้าคครัวเรือน 

 
4. ภาคการติดต่อกบัต่างประเทศ (Foreign Sector) สําหรับการติดต่อทางเศรษฐกิจกบั

ต่างประเทศเกิดข้ึนเน่ืองจากแต่ละประเทศมีความได้เปรียบเชิงสัมพทัธ์ในการผลิตสินคา้และ
บริการแต่ละชนิดไม่เหมือนกนั จึงตอ้งมีการซ้ือสินคา้และบริการท่ีประเทศนั้นๆไม่สามารถผลิตได ้
หรือไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของคนภายในประเทศ ขณะเดียวกนัก็ขายสินคา้และบริการท่ีเกิน
ความตอ้งการไปยงัต่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีการเคล่ือนยา้ยเงินทุนและแรงงานระหวา่งแระเทศ 

 
จากท่ีกล่าวมา จะเห็นว่าการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคเศรษฐกิจมี

ความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงแสดงความสมัพนัธ์ไดโ้ดยแบบจาํลอง 3 แบบดงัน้ี 
 
1. แบบจาํลอง 2 ภาคเศรษฐกิจประกอบดว้ยภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยมีขอ้สมมติ

ต่างๆ ดงัน้ี 
 

1) เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิด (Closed Economy) นั่นคือ ไม่มีภาคการติดต่อกบั
ต่างประเทศและไม่มีรัฐบาล 
 

2) ภาคครัวเรือนนาํรายไดท้ั้งหมดจากการขายปัจจยัไปซ้ือสินคา้และบริการจากภาค
ธุรกิจ 
 

3) ภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการได้เท่าไร สามารถขายได้หมด จึงไม่มีสินค้า
คงเหลือ 
 

4) ภาคธุรกิจนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายสินคา้และบริการทั้งหมด จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ใหแ้ก่ภาคครัวเรือนเพื่อซ้ือปัจจยัการผลิต 

 

5) ไม่มีการลงทุนและการสึกหรอของสินคา้ทุน 
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ภาพที ่2.1  แบบจาํลอง 2 ภาคเศรษฐกิจ 
ท่ีมา: หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค (2551) 

 
2. แบบจาํลอง 3 ภาคเศรษฐกิจประกอบดว้ยภาคครัวเรือน ภาคเศรษฐกิจ และภาครัฐบาล 

โดยมีขอ้สมมติ 
 

1) เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
 

2) ระบบมีทั้งส่วนร่ัวไหลและส่วนอดัฉีด 
 

ส่วนร่ัวไหล: การออมของภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ รวมทั้งการไหลออกของเงินทุนไป
ยงัต่างประเทศในแบบจาํลองเศรษฐกิจแบบเปิด 

 
ส่วนอดัฉีด: การลงทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐบาล รวมทั้งการไหลเขา้ของเงินทุนจาก

ต่างประเทศในกรณีแบบจาํลอง 4 ภาคเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 รายได ้(ค่าจา้ง ค่าเช่า ดอกเบ้ีย กาํไร) 

 ปัจจยัการผลิต (แรงงาน ท่ีดิน ทุน ผูป้ระกอบการ) 

ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ 

สินคา้และบริการ 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ 
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ภาพที ่2.2  แบบจาํลอง 3 ภาคเศรษฐกิจ 
ท่ีมา: หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค (2551) 

 
3. แบบจาํลอง 4 ภาคเศรษฐกิจประกอบดว้ยภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาค

การติดต่อต่างประเทศ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ซ่ึงเป็นแบบจาํลองท่ีใกลเ้คียงกบัโลกท่ีเป็นจริง
มากท่ีสุด ในท่ีน้ี สมมติวา่ภาครัฐบาลไม่มีการติดต่อกบัต่างประเทศ 
 

 
 
รูปที ่2.3  แบบจาํลอง 3 ภาคเศรษฐกิจ 
ท่ีมา: หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค (2551) 

 รายไดข้องปัจจยัการผลิต 

การลงทุน (+) 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ 

ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐบาล 

ภาคครัวเรือน สถานบนัการเงิน 
การออม (-) 

ภาษี (-) ภาษี (-) 
การใชจ่้ายของรัฐบาล (+) การใชจ่้ายของรัฐบาล (+) 

ภาคต่างประเทศ สินคา้และบริการเขา้ (-) สินคา้และบริการเขา้ (-) 
สินคา้และบริการออก (+) สินคา้และบริการออก (+) 

 รายไดข้องปัจจยัการผลิต 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ 

ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐบาล 

ภาคครัวเรือน สถานบนัการเงิน 
การออม (-) 

ภาษี (-) ภาษี (-) 
การใชจ่้ายของรัฐบาล (+) การใชจ่้ายของรัฐบาล (+) 

การลงทุน (+) 
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 จากการพจิารณาแบบจาํลองแบบ 4 ภาคเศรษฐกิจ สามารถคาํนวณหามูลค่าผลผลิต รายได้
รวม และการใชจ่้ายรวมของระบบเศรษฐกิจ โดยมีขอ้สมมติ ดงัน้ี 
 

1) การลงทุนเท่ากบัการออม 
 

2) งบประมาณสมดุล 
 

3) ดุลสินคา้และบริการในบญัชีดุลการชาํระเงินระหวา่ประเทศสมดุล 
 
การวดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 
 โดยทัว่ไปนักเศรษฐศาสตร์วดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาถึงตวัแปรท่ี
สาํคญั 3 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

1. ผลิตภณัฑใ์นประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หรือผลิตภณัฑป์ระชาชาติ 
(National output) เป็นการวดัมูลค่าตลาดของทุกสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตข้ึน
ภายในประเทศในระยะเวลา 1 ปี หรือหมายถึงมูลค่าตลาดของสินคา้และบริการขั้นสุดทา้ยท่ีผลิตข้ึน
ภายในประเทศในระยะเวลาท่ีกาํหนดให้ วิธีการท่ีใชว้ดั GDP มี 2 วิธี คือ ผลิตภณัฑใ์นประเทศท่ี
เป็นตวัเงิน (Nominal GDP) โดยวดัท่ีราคาตลาดท่ีแทจ้ริง และ ผลิตภณัฑใ์นประเทศท่ีแทจ้ริง (Real 
GDP) ซ่ึงคาํนวณโดยใชปี้ใดปีหน่ึงเป็นปีฐาน ซ่ึงตอ้งเป็นปีท่ีระบบเศรษฐกิจไม่มีการเปล่ียนแปลง
ใดๆ 

 
การเคล่ือนไหวของผลิตภณัฑใ์นประเทศท่ีแทจ้ริง (Real GDP) เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการ

วดัระดบัการเจริญเติบโตของผลผลิต เน่ืองจากทาํใหเ้ห็นภาพรวมของระบบเศรษฐกิจชดัเจน 
 
2. อตัราการว่างงาน (Unemployment rate) การจา้งานในระดบัสูง ( High Employment) 

และการว่างงานในระดบัตํ่า ( Low Employment) ดชันีดงักล่าวจะเป็นตวัช้ีวดัของเศรษฐศาสตร์มห
ภาค ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อคนในประเทศ แรงงานต้องการงานท่ีมั่นคง ตลอดจนมี
ผลประโยชน์ท่ีดี ในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์มหภาค เม่ือเกิดการจ้างานในระดับสูง ( High 
Employment) ยอ่มทาํใหเ้กิดการวา่งงานในระดบัตํ่า ( Low Employment) 
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อตัราการว่างงานจะสะทอ้นถึงวงจรธุรกิจ เม่ือผลผลิตลดลง อุปสงคส์าํหรับแรงงานลดลง 
และอตัราการวา่งงานจะเพิ่มข้ึน อตัราการวา่งงานสูงข้ึนในช่วงของภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
 

3. อตัราเงินเฟ้อ (Inflation) เป็นเปอร์เซ็นตข์องการเพ่ิมข้ึนต่อปีของระดบัราคาสินคา้ทัว่ไป  
หรือเป็นการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองของระดบัราคาสินคา้และบริการโดยเฉล่ียในเศรษฐกิจแห่งใดแห่ง
หน่ึง หรือหมายถึงอตัราการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของระดบัราคาจากปีหน่ึงไปยงัอีกปีหน่ึง 
 
การคาํนวณผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ด้านรายจ่าย 
 
 วิธีการคาํนวณ GDP จากรายจ่ายทั้งส้ินท่ีนาํมาซ้ือสินคา้และบริการท่ีผลิตข้ึนในช่วงเวลา
เดียวกนั ซ่ึงแยกออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 

1) รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Personal Consumption Expenditure) 
หมายถึง ค่าใชจ่้ายของภาคครัวเรือนในการซ้ือสินคา้และบริการ สินคา้แบ่งเป็นสินคา้ประเภทถาวร 
เช่น รถยนต์ ตูเ้ยน็ เป็นตน้ (รายจ่ายท่ีใช้เพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศยัจะถือเป็นรายจ่ายเพ่ือการลงทุน) และ
สินคา้ประเภทไม่ถาวร เช่น อาหาร เส้ือผา้ เป็นตน้ส่วนรายจ่ายค่าบริการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่า
เช่าบา้น ค่าเล่าเรียน เป็นตน้ 

 
2) รายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งส้ินของภาคเอกชนและภาครัฐบาลภายในประเทศ (Gross 

Domestic Investment) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 

- รายจ่ายเพื่อการก่อสร้างใหม่ (New Construction) ในภาคเอกชน ไดแ้ก่ ค่า
ก่อสร้างโรงงาน สถานท่ีเก็บสินคา้ และการสร้างท่ีอยู่อาศยั เป็นตน้ ในภาครัฐบาล ได้แก่ การ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน เข่ือน สถานท่ีทาํการของรัฐ เป็นตน้ 

 
- รายจ่ายเพื่อซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆท่ีผลิตข้ึนใหม่

สาํหรับใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ (Producers Durable  Equipment) 
 

- ส่วนของสินคา้คงเหลือ (Change in Business Inventories) 
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3) รายจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการภาครัฐบาล (Government Purchase of Goods and 
Services) ไดแ้ก่ รายจ่ายเพื่อซ้ือสินคา้และบริการข้ึนสุดทา้ยจากภาคธุรกิจ ค่าจา้งและเงินเดือน
ขา้ราชการ เป็นตน้ ทั้งน้ี ไม่รวมรายจ่ายในรูปเงินโอน (Transfer Payment) ต่างๆ เช่น รายจ่ายเพื่อ
สวสัดิการสงัคม 
 

4) การส่งออกสุทธิ (Net Exports)  
 

การคาํนวณทางดา้นรายจ่ายน้ีจึงมีค่าเท่ากบัผลรวมการใชจ่้ายของบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริโภคภายในประเทศ บริษทัธุรกิจ รัฐบาล และผูซ้ื้อต่างประเทศ ซ่ึงสามารถเขียนออกมาเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

 
GDP = C+I+G+(X-M)     (2.1) 

 
โดยท่ี C  คือ รายจ่ายเพือ่การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

  I คือ รายจ่ายเพือ่การลงทุน 

  G  คือ รายจ่ายเพือ่ซ้ือสินคา้และบริการภาครัฐบาล 

  (X-M) คือ การส่งออกสุทธิ 
 
 จากสมการ การส่งออก (X) เป็นบวกเพราะเป็นผลผลิตภายในประเทศ ส่วนการนาํเขา้ (M) 
เป็นลบ เพราะเป็นผลผลิตนอกประเทศ หรือในอีกแง่หน่ึง รายจ่าย C, I และ G ในสมการ เป็น
รายจ่ายในการซ้ือผลผลิตท่ีผลิตข้ึนในประเทศ แต่ยงัมีรายจ่าย C, I และ G อีกส่วนหน่ึงท่ีซ้ือผลผลิต
นาํเขา้จากต่างประเทศ เราจึงตอ้งหกัการนาํเขา้ออกจากสมการดงักล่าว 
 
ทฤษฎกีารออมและปัจจัยทีมี่ผลต่อการออม 

 
ปัจจัยทีก่าํหนดการบริโภคและการออม (วนัรักษ ์ม่ิงนาคิน, 2553) 
 
จากการศึกษาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออมพบวา่ ปัจจยัต่างๆท่ีมี

อิทธิพลต่อการบริโภคและการออมมีดงัน้ี 
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1. รายไดพ้ึงใชจ่้าย (Disposable Income) คือ รายไดท่ี้ครัวเรือนไดรั้บหกัดว้ยภาษีเงินได้
ส่วนบุคคล (Personal income taxes) รายไดพ้ึงใชจ่้ายเป็นระดบัรายไดท่ี้สามารถนาํไปใชจ่้ายการ
บริโภคและการออม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและอตัราภาษีเงินไดส่้วนบุคคลจะส่งผลกระทบต่อ
รายไดพ้ึงใชจ่้ายในทิศทางตรงขา้ม 

 
2. สินทรัพย์ของผู ้บริโภค (Asset)สินทรัพย์ท่ีครัวเรือนถือครองอยู่มีสภาพคล่อง 

(Liquidity) สูงหรือตํ่าไม่เท่ากนั ทั้งน้ีพิจารณาจากความยากง่ายละอตัราความเส่ียงดา้นมูลค่าในการ
เปล่ียนเป็นเงินสด ตามปกติสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องเรียงลาํดบัสูงไปหาตํ่า ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝาก
กระแสรายวนั เงินฝากประจาํ พนัธบตัร ทองคาํ หุน้ และท่ีดิน ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคถือทรัพยสิ์นสภาพ
คล่องสูงไวม้าก จะรู้สึกส่ามีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง สามารถใชจ่้ายเพื่อการบริโภคไดม้าก 

 
3. สินคา้คงทน (Durable goods)ท่ีมีอยู่หากช่วงเวลาใดครัวเรือนส่วนใหญ่ครอบครอง

สินคา้คงทนไวม้ากและยงัมีสภาพใชง้านได ้รายไดเ้พื่อซ้ือสินคา้เหล่าน้ีจะอยูใ่นระดบัตํ่า 
 

4. การคาดการณ์ของผูบ้ริโภค (Expectations of Consumers) การคาดการณ์ของผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัรายไดใ้นอนาคตมีผลต่อการบริโภคและการออมในปัจจุบนั หากคาดการณ์ว่าจะมีรายได้
เพิ่มข้ึนในอนาคตจะลดการออมและเพ่ิมการบริโภคในปัจจุบนั และตดัสินใจตรงขา้มเม่ือคาดการณ์
วา่รายไดจ้ะลดลงในอนาคต  

 

การคาดการณ์เก่ียวกับราคาสินค้ามีผลต่อการบริโภคและการออมในปัจจุบัน เช่น 
คาดการณ์วา่ราคาสินคา้จะสูงข้ึน จะพากนัซ้ือสินคา้มากกวา่ปกติ 

 
5. สินเช่ือเพื่อการบริโภคและอตัราดอกเบ้ีย (Consumer Loans and Interest Rates) ณ 

ระดบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดเ้ท่ากนั ในกรณีท่ีสังคมนั้นมีระบบการให้สินเช่ือเพื่อการบริโภคในรูปของ
การจ่ายเงินดาวน์ตํ่าและดอกเบ้ียตํ่า จะจูงใจให้มีการใชจ่้ายเพ่ือการบริโภคสูงกว่าในกรณีท่ีไม่มี
ระบบการใหสิ้นเช่ือในลกัษณะดงักล่าว 

 
อย่างไรก็ตาม ระบบสินเช่ือท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเพิ่มรายจ่ายเพื่อการบริโภคในปัจจุบนันั้น 

ขณะเดียวกนักท็าํใหผู้บ้ริโภคมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน และมีภาระการชาํระหน้ีในภายหลงัเพิ่มมากข้ึน ทาํให้
ความสามารถในใชจ่้ายเพื่อการบริโภคและการออมในอนาคตลดลง  
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อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูง จะจูงใจใหค้รัวเรือนออมมากข้ึนและใชจ่้ายเพือ่การบริโภคนอ้ยลง 
 
6. ค่านิยมทางสังคม (Social Value) เป็นคุณค่าท่ีสังคมไดก้าํหนดไวว้่าเป็นส่ิงท่ีน่า

ประพฤติปฏิบติั โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคม หาก
ค่านิยมให้ความสาํคญักบัวตัถุ จะทาํให้ผูบ้ริโภคกลุ่มมุ่งการใชจ่้ายในสินคา้และบริการท่ีฟุ่ มเฟือย
และมีราคาสูง ทาํให้สังคมนั้นมีการบริโภคสูงและการออมตํ่า ส่วนสังคมท่ีนิยมการประหยดั
พอเหมาะ สงัคมนั้นจะมีการบริโภคและการออมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและมีผลดีทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว 

 
7. อตัราการเพ่ิมของประชากรและโครงสร้างอายขุองประชากร(Rate of Population 

Growth and Age Structure) ถา้อตัราการเพ่ิมของประชากรอยูใ่นระดบัสูง รายจ่ายเพื่อการบริโภคจะ
เพิ่มในอตัราสูง นอกจากน้ีโครงสร้างอายุยงัมีอิทธิพลต่อรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออม 
โดยทัว่ไปหากจาํนวนประชากรวยัทาํงานเทียบกบัประชากรทั้งหมดมีสัดส่วนตํ่า การใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภคจะมีมาก  
 
ฟังก์ชันการบริโภคและการออม  
 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคกบัตวักาํหนดต่างๆ สามารถแสดงไดด้ว้ยสัญลกัษณ์ทาง
พีชคณิต ซ่ึงเรียกวา่ฟังกช์นัการบริโภค (Consumption Function) ดงัน้ี 
 

, , , …      (2.2) 
   C คือ รายจ่ายเพือ่การบริโภค 

   Yd คือ รายไดพ้ึงใชจ่้าย (Disposable Income, DI) 

   A1 คือ สินทรัพยข์องผูบ้ริโภค 

   A2 คือ สินคา้คงทนท่ีผูบ้ริโภคมีอยู ่

   A3 คือ การคาดการณ์ของผูบ้ริโภค ฯลฯ 
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 จากหนงัสือ The General Theory of Employment, Money and Interest เคนส์ระบุวา่ รายได้
พึงใชจ่้ายเป็นตวักาํหนดท่ีสาํคญัท่ีสุดในรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออม ดงันั้น รายไดพ้ึงใชจ่้าย
เป็นตวักาํหนดโดยตรง (Direct Determinant) ของการบริโภคและการออม ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ถือเป็น
ตวักาํหนดโดยออ้ม (Indirect Determinant) 
  
 สมมติวา่ปัจจยัอ่ืนๆ อนัเป็นตวักาํหนดโดยออ้มคงท่ี ฟังกช์ัน่การบริโภคจะเป็นดงัน้ี 
 

     (2.3) 
  
 จากการศึกษาขอ้มูลเชิงประจักษ์พบว่า  ระดับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคย่อมแปรผนั
โดยตรงกบัระดบัของรายไดพ้ึงใชจ่้าย นัน่คือ เม่ือระดบัรายไดสู้งข้ึน การบริโภคจะมากข้ึน และเม่ือ
ระดบัรายไดล้ดลงการบริโภคก็จะลดลงดว้ย มีขอ้สังเกตว่า แมว้่าระดบัรายไดจ้ะมีค่าเท่ากบัศูนยก์็
ยงัคงมีการบริโภคอยู่ระดับหน่ึง ทั้งน้ี พิจารณาได้จากสังคมท่ีประสบภยัธรรมชาติ ผลผลิตถูก
ทาํลายส้ินประชาชนก็ยงัตอ้งบริโภคเพื่อประทงัชีวิต โดยอาศยัสินคา้และบริการท่ีสังคมอ่ืนบริจาค
ให้มา อาจแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคกับรายได้พึงใช้จ่ายในรูปสมการ (Linear 
Equation) ดงัน้ี 
 

     (2.4) 
 

Ca คือ ระดบัการบริโภคเม่ือรายไดเ้ท่ากบัศูนย ์

b คือ ค่าความชนัของสมการ 
  
ในกรณีท่ีภาคเศรษฐกิจมีเพียง 2 ภาคเศรษฐกิจ คือ ภาคครัวเรือนแบะภาคธุรกิจ รายไดพ้ึงใชจ่้าย 
(DI) เท่ากบัรายไดป้ระชาชาติ (NNP) และนาํไปใชจ่้ายเพื่อการบริโภคและการออม นัน่คือ 
 

     (2.5) 
ฟังกช์นัการออม 

     (2.6) 
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สมการการออม 
 	  

    1    (2.7) 
 
ทฤษฎกีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 

1. ทฤษฎคีวามเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของคลาสสิค (Classical Economic Growth) 
การพฒันาของทฤษฏีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดเ้ร่ิมข้ึนจากนักเศรษฐศาสตร์สํานัก

คลาสสิกท่ี ไดแ้ก่ทฤษฎีของอดมัสมิธ (Adam Smith) เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo) และโร
เบิร์ตมลัธสั (Robert Malthus) ซ่ึงทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาํนกัคลาสสิกมีลกัษณะ
แนวคิด และวิธีการวิเคราะห์ตั้งอยู่บนพื้นฐานท่ีเหมือนกนัอย่างนอ้ย 6 ประการ คือ (สุดใจ ทูล
พาณิชย,์ 2547) 

 
1) เป็นการวิเคราะห์ศึกษาระบบเศรษฐกิจในเชิงมหภาค (Macro-Approach) เก่ียวกบั

วิธีหรือแนวทางในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

2) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือว่า ระบบเศรษฐกิจดาํเนินไปโดยอิสระ เพราะเช่ือ
ในการดาํรงอยูข่องประสิทธิภาพ ในตลาดเสรี ว่าเป็นไปโดยอตัโนมติัในระบบแข่งขนัท่ีเป็นอิสระ
จากการแทรกแซงของรัฐบาล และเช่ือในเร่ืองของความไม่ขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคล และผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม หรือเช่ือในความลงรอยกนัของผลประโยชน์ของ
สังคมว่าจะเกิดข้ึน เพราะการท่ีปัจเจกบุคคลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เขาไดช่้วยให้สังคมโดย
ส่วนรวม บรรลุถึงการไดผ้ลประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกนั 

 
3) เนน้การออม (โดยนายทุน เจา้ของท่ีดิน) ว่าเป็นเร่ืองสาํคญั เพราะทาํใหก้ารสะสม

ทุนซ่ึงเป็นหวัใจสาํคญัของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปได ้
 

4) เช่ือวา่กาํไรจากการลงทุนเป็นแรงจูงใจทาํใหเ้กิดการลงทุนและเช่ือว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทสําคญัในการก่อให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการลดนอ้ยถอยลงของผลประโยชน์ (Law of Diminishing 
Returns) จะเกิดข้ึนในภาคเกษตร เพราะการมีท่ีดินจาํกดั แต่อาจไม่เกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรม  
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5) เช่ือในเร่ืองของกฎเหลก็แห่งค่าจา้ง (Iron Law of wage) ซ่ึงกล่าวว่า อตัราค่าจา้ง
โดยธรรมชาติ (Natural Wage Rate) จะอยูท่ี่ระดบัพอยงัชีพ (ในระยะสั้นอตัราค่าจา้งอาจจะไหวตวั
ข้ึนลง แต่ในท่ีสุดแลว้จะกลบัเขา้สู่ระดบัดุลยภาพระยะยาว ณ ระดบัพอยงัชีพเสมอ) 

 
6)  เช่ือว่าดุลยภาพในระยะยาวทางเศรษฐกิจ (Stationary State) เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ท่ีดุลยภาพในระยะยาวทางเศรษฐกิจ กระบวนการสะสมทุนจะหยดุลง ประชาชนไม่เพิ่มกาํไร
ของผูป้ระกอบการจะลดลงจนถึงศูนย ์ (ไดก้าํไรปกติ) และอตัราค่าจา้งจะอยูใ่นระดบัแค่พอยงัชีพ 

  
 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาํนกัคลาสสิก เนน้ท่ีบทบาทของการออม (สะสม

ทุน) และกาํไรในการก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจเสรี อย่างไรก็ตาม 
นกัเศรษฐศาสตร์สาํนกัน้ีเช่ือวา่ ดุลยภาพในระยะยาวทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีหลกัเล่ียงไม่ได ้กล่าวคือ 
เม่ือระบบเศรษฐกิจขยายตวัถึงจุดๆ หน่ึง กาํไรของผูป้ระกอบการจะลดลงจนถึงศูนย ์กระบวนการ
สะสมทุนจะสะดุดหยดุลง อตัราค่าจา้งจะลดลงจนถึงระดบัแค่พอยงัชีพ และประชาชนจะไม่ขยาย
การผลิตจนกวา่จะมีปัจจยับางอยา่งมากระตุน้ระบบเศรษฐกิจอีกคร้ังหน่ึง 
 

ทฤษฎีการเจริญเติบโตของอดัมสมิธ  (Adam Smith 1723-90) ธรรมชาติเป็น
ขอ้จาํกดัในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบการผลิตนั้นสามารถท่ีจะขยายตวัไปไดเ้ร่ือยๆ ตาม
หลกัการแบ่งงานกนัทาํ (Division of labor) และความชาํนาญเฉพาะอยา่ง (Specialization) โดยทาํ
ให้ผลผลิตต่อบุคคลเพิ่มข้ึน และเกิดการขยายตวัของตลาด และค่าจา้งแรงงาน จนถึงจุดๆ หน่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติจะหมดไป กเ็กิดปัญหาใหก้บัความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจนั้น 

 
  ทฤษฎีการเจริญเติบโตของเดวิด ริคาร์โด (David Ricardo 1772 – 1823) ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขอ้จาํกดัเน่ืองจากกฎการลดนอ้ยถอยลง (Law of Diminishing 
Returns) เพราะทรัพยากรท่ีดินมีจาํกดัเม่ือประชากรเพิ่มข้ึนจาํนวนแรงงานต่อหน่วยผลิตของท่ีดิน
จะสูงข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั้งผลผลิตเพิ่มในหน่วยทา้ยๆ จะค่อยๆ ลดลงซ่ึงทาํให้ระบบเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตต่อไปไม่ได ้

 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตของโรเบิร์ตมัลธัส (Thomus Malthus 1766-1834) เป็น

กลุ่มท่ีมองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic) อุปสรรคของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดก่อนท่ีกฎ
การลดนอ้ยถอยลงจะเกิดข้ึน เพราะ การเพิ่มข้ึนของประชากรท่ีเกิดจากค่าแรงงานท่ีสูง และความ
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เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เพิ่มแบบเรขาคณิต จาก 2 เป็น 4 จาก 4 เป็น 8 ไปเร่ือย แต่ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พิ่มแบบ
คณิตศาสตร์ จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 3 ทาํให้เกิดปัญหาข้ึนตามมา เช่นความอดอยากขาดแคลน 
โรคภยัไขเจบ็ และสงคราม 

 
2. ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิค (Neoclassical Economic 

Growth Theory) 

 

สํานักนีโอคลาสสิค เป็นจุดกาํเนิดการพฒันาของทฤษฎีในยุคต่อมา ซ่ึงมีแนวคิดเร่ือง
สมการการผลิตดงัน้ี 

 
1) ผลตอบแทนต่อขนาดแบบคงท่ี (Constant Returns to Scale) 

 
2) ผลตอบแทนต่อการใชปั้จจยัการผลิตมีลกัษณะลดนอ้ยถอยลง (Diminishing Returns to 

each input) 
 

3) ปัจจยัการผลิตสามารถทดแทนกนัไดแ้บบต่อเน่ือง 
 
อตัราการเพ่ิมของผลผลิต หรืออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้ึนอยูก่บัความยืดหยุ่น

ของผลผลิตต่อทุน อตัราการเพิ่มของทุน ความยืดหยุ่นของผลผลิตต่อแรงงาน และอตัราการเพิ่ม
ของประชากรหรืออตัราการเพ่ิมของแรงงาน 

 
ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮาร์รอด-โดมาร์ (Harrod-Domar 

Growth Model) 

 
แบบจําลองของฮาร์รอดมีสมมติฐานดงัน้ี 
 
1) ระบบเศรษฐกิจมีการจา้งงานเตม็ท่ีระดบัเทคโนโลยคีงท่ีไม่มีการแทรกแซงจากรัฐและ

เป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
 

2) ไม่มีปัญหาความส่าชา้ของเวลาลงทุนในปีใดกจ็ะไดผ้ลผลิตในปีนั้น 



19 
 

 
3) ปัจจยัการผลิตไม่สามารถทดแทนกนัได ้
 
4) การออมข้ึนกบัรายไดแ้นวโนม้การออมเฉล่ีย ( Average Propensity to Save ) เท่ากบั

แนวโนม้ของการออมส่วนเพิ่ม ( Marginal Propensity to Save ) และการออมท่ีตั้งใจไวเ้ท่ากบัการ
ออมท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
5) การลงทุนท่ีตั้งใจไวจ้ะเป็นสดัส่วนคงท่ีของการเปล่ียนแปลงในปริมาณการผลิตงวด 

นั้นๆ 
     (2.8) 

 
6) อตัราส่วนทุนต่อผลผลิตเฉล่ียเท่ากับอตัราส่วนเพ่ิมของทุนต่อผลผลิตเฉล่ียดังนั้ น

แบบจาํลองของฮาร์รอดท่ีระดบัการจา้งงานเต็มท่ีจะเท่ากบัระดบัการออมท่ีตั้งใจเท่ากบัระดบัการ
ลงทุนท่ีตั้งใจ 

      (2.9) 
 

∆      (2.10) 
 

∆      (2.11) 
 

นัน่คือจากแบบจาํลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะทาํไดโ้ดยเพิ่มอตัราการออมของ
ระบบเศรษฐกิจ 
 

แบบจําลองของโดมาร์ 
 
เช่ือว่าการลงทุนก่อให้เกิดรายได้และการลงทุนทาํให้กาํลงัการผลิตในระบบเศรษฐกิจ

สูงข้ึนดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ของทุนท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งเตม็ท่ีการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ
ตอ้งเป็นไปอยา่งสมดุลโดมาร์จึงมุ่งเนน้ท่ีการศึกษาดงัน้ี 
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1) อตัราเพิ่มของการลงทุนท่ีจะทาํให้รายไดป้ระชาชาติเพิ่มเท่ากบัความสามารถใน
การผลิตท่ีเพิ่มข้ึนเพราะทุนนั้น 
 

2) อตัราการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจตอ้งเกิดข้ึนเพื่อให้มีการใช้กาํลงัการผลิต
อยา่งเตม็ท่ีภายใตส้มมุติฐานเดียวกนักบัฮาร์รอด 

 
ขอ้สรุปตามทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮาร์รอดและโดมาร์ 
 

1) การลงทุนเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซ่ึงนอกจากจะทาํ
ให้รายได้เพิ่มข้ึนยงัจะเพิ่มความสามารถในการผลิตหรือประสิทธิภาพในการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจ 
 

2) การรักษาระดบัการจา้งงานเต็มท่ีจะตอ้งอาศยัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูง
พอท่ีจะดูดซบัเงินออมท่ีตอ้งการสาํหรับการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายไดใ้นระดบัการจา้งงานเต็มท่ี
และใชป้ระโยชน์จากความสามารถในการผลิตหรือทุนทั้งหมดอยา่งเตม็ท่ี 
 

ทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฮาร์รอดและของโดมาร์บางส่วนมีลกัษณะท่ี
คลา้ยกนั ซ่ึงถา้นาํมารวมกนัแลว้จะทาํใหไ้ดท้ฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth model) 
ท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงไดมี้ผูน้าํเอาทฤษฎีทั้งสองมารวมกนัและเรียกว่า “Harrod – Domar Growth 
Model” ทฤษฎีน้ีเนน้ความสาํคญัของการออมและการสะสมทุนท่ีเพิ่มข้ึนว่าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัซ่ึง
ก่อให้เกิดผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะผลกัดนัให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตขยายตวั
ต่อไป โดยท่ีฮาร์รอด – โดมาร์ ถือว่าการสะสมทุนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการ
ลงทุนจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงการลงทุนจะเพิ่มข้ึนมากหรือนอ้ยกข้ึ็นอยูก่บัระดบัการออมทั้งหมดของประเทศ 
และอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีสําคญั 2 ประการคือ อตัราการออมของ
ประเทศ และอตัราส่วนการสะสมทุนท่ีเพิ่มข้ึนต่อผลผลิตรวมท่ีเพิ่มข้ึน 

 
ลกัษณะของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ระดบัการลงทุนทั้งหมด (I) เป็นการเปล่ียนแปลงของทุน 
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    I = K    (2.12) 
 

2. ระดบัการออมของประเทศ (S) ข้ึนอยูก่บัระดบัรายได ้เม่ือรายไดเ้ปล่ียนแปลง จะทาํ
ให้การออมเปล่ียนไปดว้ย และการออมท่ีเปล่ียนไปไปเท่าใดนั้นข้ึนอยูก่บัความโนม้เอียงเฉล่ียของ
การออม ซ่ึงเขียนเป็นฟังกช์นัการออมไดว้า่ 

 
S = sY    (2.13) 

ทุน (K) มีความสมัพนัธ์ต่อรายได ้(Y) โดย capital – output ratio (k หรือ การลงทุนใหม่ต่อ

การเปล่ียนของรายได)้ ดงันั้น 

 K  =  ky   

 Y
K  = k  

 
Y
K


  = k 

K = k(Y)    (2.14) 

 โดยระดบัการออมของประเทศ (S) เท่ากบัระดบัการลงทุน (I) 

    S = I    (2.15) 

จากสมการท่ี (3) และสมการท่ี (2) นาํมาแทนค่าในสมการท่ี (4) จะได ้

     I = k(Y) 

I = S = sY;   sY = k(Y)  

     k
s  = 

Y
Y  
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ตามทฤษฎีของฮาร์รอด – โดมาร์ การท่ีจะทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตในอตัราท่ีสูง จึง
เพียงแต่พยายามเพ่ิมอตัราส่วนของการออมในรายไดป้ระชาชาติใหสู้งข้ึน และการบริโภค
อตัราส่วนท่ีนอ้ยลง 

อตัราการขยายตวัของรายไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพตามทฤษฎีของฮาร์รอด – โดมาร์ มีเง่ือนไข 3 
ประการ คือ 

 
1. การลงทุนเท่ากบัการออม 

 
2. มีการจา้งงานเตม็ท่ี 

 
3. มีการใชปั้จจยัทุนเตม็ท่ี 

 
แบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของโซโล (The Solow Growth Model) 
 
Robert Solow (1957) ไดป้รับปรุงแบบจาํลองของ Harrod-Domar โดยการเพ่ิมปัจจยั

แรงงานและคาํนึงเร่ืองเทคโนโลยเีขา้ไปในสมการการเจริญเตบโต ถึงแมว้า่แบบจาํลองของโซโลจะ
อธิบายประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดดี้กว่าประเทศกาํลงัพฒันา แต่แบบจาํลองยงัคงแสดงให้เห็นภาพท่ี
ชดัเจนของการเจริญเติบโตและการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยแบบจาํลองบอกว่าเศรษฐกิจท่ีแตกต่าง
กนัสามารถเขา้หากนัจนมีระดบัของรายไดท่ี้เท่ากนัได ้โดยกาํหนดให้มีระดบัการออมท่ีเหมือนกนั 
ค่าเส่ือมราคาเท่ากนั อตัราการเติบโตของแรงงานเท่ากนั และการเติบโตในผลิตภาพเท่ากนั ดงันั้น 
แบบจาํลองโซโลจึงเป็นพื้นฐานหลกัในการอธิบายการเขา้หากนัของสองเศรษฐกิจท่ีมีความแตกต่าง
กนั 

 
จากแบบจาํลอง Harrod-Domar (AK Model) โซโลผ่อนคลายกฏให้มีการทดแทนกนั

ระหว่างแรงงานและทุน โดยกาํหนดให้มีกฎการลดนอ้ยถอยลง (Diminishing Return) ในการใช้
ปัจจยัทั้ง 2 ชนิด 

 
จาก Aggregate Production Function 
 

,      (2.16) 



23 
 

 
 ซ่ึงกาํหนดใหเ้ป็น Constant Return to Scale อยา่งไรก็ตาม โซโลไดก้าํหนดใหม่ใหอ้ยูใ่น
รูปของ Cobb-Douglas Production Function ณ เวลาใด เวลาหน่ึง 
 

∝ ∝ ∝    (2.17) 
  

โดยท่ี  Y  คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 

 K คือ สตอ๊กของทุน ซ่ึงอาจรวมทุนมนุษยแ์ละทุนกายภาพ 

 L  คือ แรงงาน 

 A  คือ ผลิตภาพของแรงงานโดยเพ่ิมข้ึนขา้มช่วงเวลา ณ อตัราภายนอกท่ี
ควบคุมไม่ได ้(Exogenous Rate)  

  
จากแบบจาํลองภายใต ้Constant Return to Scale หากทุกปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึนในอตัรา

เดียวกนั ซ่ึงเขียนในรูปต่อคน (Per Worker Terms) 
 

 โดยท่ี    
 
 ดงันั้น Cobb-Douglas Production Function สามารถเขียนใหม่ได ้ดงัน้ี 
 

∝     (2.18) 
 
 ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกท่ีอธิบายฟังก์ชั่นการผลิตโดยท่ีทุกอย่างจะถูกวดัโดยปริมาณต่อ
แรงงาน โดยสมการดังกล่าวอธิบายว่า ผลผลิตต่อคนเป็นฟังก์ชันท่ีข้ึนอยู่กับจาํนวนทุนต่อคน 
(Capital Per Worker) โดยยิง่มีทุนท่ีแรงงานจะตอ้งใชม้ากเท่าไร ผลผลิตต่อคนจะยิง่มากข้ึนเท่านั้น 
  

สมการโซโล (Solow Equation) ถูกเขียนได ้ดงัน้ี 
 

∆     (2.19) 
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 แสดง Capital – labor ratio (Capital Depending) และแสดงว่าการเจริญเติบโตของ
อตัราส่วนทุนต่อแรงงาน(k) นั้นข้ึนอยูก่บัการออม( ) หลงัจากหกัจาํนวนของทุนท่ีเสียไปใน
ค่าเส่ือม( )และหลงัจากหักการขยายทุน(Capital Widening) จากการท่ีมีแรงงานใหม่เขา้มากนั
K/L ในปัจจุบนั 
  

3. ทฤษฎกีารเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิแนวใหม่ (The Endogenous Growth Theory) 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่ (Endogenous Growth) เป็นแนวคิดท่ีไม่ค่อยเห็น
ดว้ยกบัแนวคิดของแบบจาํลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสํานักนีโอคลาสสิค (Neoclassical 
Growth Model) และแบบจาํลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโล (Solow – Type Grow 
Model) นกัโดยพยายามช้ีให้เห็นว่าทั้งแบบจาํลองของนีโอคลาสสิคและแบบจาํลองของโซโลนั้น 
ต่างใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการออมและการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนทางกายภาพ (Physical 
Capital) ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนในระยะยาวไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
การออมและการสะสมทุนทางกายภาพเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆอีกดว้ย โดยเฉพาะการพฒันา
ดา้นทุนมนุษย ์(Human Capita) ซ่ึงรวมไปถึงผลท่ีเกิดจากการลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันา ซ่ึงจะ
นาํไปสู่รูปแบบขององคค์วามรู้ใหม่ (Knowledge) ท่ีสามารถสะสมมาจากอดีต  หากมองทุนใน
ลกัษณะท่ีกวา้งข้ึน การสะสมทุนจะรวมถึงความรู้ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลกระทบภายนอก (Externalities) 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนว
ใหม่ (Endogenous Growth Theory) จึงเป็นทฤษฎีท่ีพยายามช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัของปัจจยั
ทางดา้นทุนมนุษยต่์อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
ตวัแบบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนว

ใหม่ (Endogenous Growth Theory) สามารถแสดงออกมาในรูปสมการการผลิตอยา่งง่าย ดงัน้ี 
 

, ,  

 
โดยท่ี  Y คือ ปริมาณสินคา้และบริการท่ีสงัคมหน่ึง สามารถผลิตไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง 
 

 K คือ ปริมาณของปัจจยัทุนท่ีสะสมไว ้(Amount of capital stock) 
 
 H คือ ปริมาณของปัจจยัดา้นทุนมนุษย ์(Stock of human capital) 
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 R คือ ปริมาณของการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
 

ซ่ึงจากสมการข้างต้นจะเห็นๆได้ว่าทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่ 
(Endogenous Growth Theory) ช้ีให้เห็นว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนในระยะยาวจะ
เกิดข้ึนไดน้ั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการลงทุนในปัจจยัทุนทางกายภาพเท่านั้นแต่ยงัข้ึนอยูก่บัการลงทุนใน
ทุนมนุษยเ์ช่นการลงทุนดา้นการศึกษาการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานตลอดจนการลงทุนในการทาํ
วิจยัและการพฒันา (R&D) อีกดว้ย 

 
นอกจากนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่ (Endogenous Growth) ยงัไม่เห็นดว้ย

กบัแนวความคิดของแบบจาํลองโซโล (Solow model) ท่ีเช่ือว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นใน
ท่ีสุดก็จะถึงจุดจาํกดัตามกฎการลดนอ้ยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่ม (Diminishing Returns) ของ
ปัจจยัทุนกล่าวคือเม่ือประเทศใดก็ตามมีการลงทุนมากข้ึนซ่ึงก็จะส่งผลให้เกิดการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจมากข้ึนอยา่งไรก็ตามการเพิ่มปัจจยัทุนเขา้ไปเร่ือยๆก็จะถึงจุดจาํกดัในท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ทุกประเทศมีปัจจยัการผลิตอ่ืนๆจาํกัด เช่น มีท่ีดินจาํกัด มีแรงงานท่ีมีทกัษาเหมาะสมจาํกัด มี
ทรัพยากรธรรมชาติและวตัถุดิบจาํกดั ดงันั้น การเพิ่มทุนเขา้ไปเร่ือยๆทา้ยท่ีสุดก็จะถึงขีดจาํกดัทาํ
ให้ผลผลิตส่วนเพิ่ม (Marginal Product) ท่ีไดรั้บเร่ิมลดน้อยถอยลงและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกจ็ะเร่ิมชะลอตวัลงในท่ีสุด 
 
สรุปแนวคดิเกีย่วกบัการออมกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 

เม่ือพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจของสาํนกัต่างๆตั้งแต่ในอดีตพบวา่แนวคิด
ทั้งหลายลว้นใหค้วามสาํคญักบัการออมทั้งส้ินกล่าวคือ 

 
1. แนวคิดสาํนกัคลาสสิกมีความเห็นว่าการเนน้การออมโดยเฉพาะจากนายทุนและเจา้ของ

ท่ีดินเป็นเร่ืองสําคญัเพราะทาํให้มีการสะสมทุนซ่ึงเป็นหัวใจของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นไปได ้

 
2. แนวคิดของอดมัสมิธกล่าวว่าหากระบบเศรษฐกิจมีการออมท่ีก่อใหเ้กิดการลงทุนอยา่ง

เพียงพอท่ีจะทาํให้การแบ่งงานกนัทาํและตลาดมีการขยายตวัและดาํเนินไปโดยเสรีภายใตร้ะบบ



26 
 

แข่งขันสมบูรณ์มือท่ีมองไม่เห็นจะทาํให้กลไกตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดสรร
ทรัพยากร 

 
3. เดวิดริคคาโดกล่าวว่าการสะสมทุนเกิดจากการท่ีนายทุนมองเห็นแนวโนม้ของกาํไรจึง

เกิดการลงทุนและทาํใหเ้กิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึน 
 

4. ฮาร์รอด – โดมาร์ มีแนวคิดว่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเท่ากนัสัดส่วน
ระหว่างอตัราการออมในระบบเศรษฐกิจกบัอตัราส่วนทุนต่อผลผลิตและการเพ่ิมรายไดป้ระชาชาติ
จะเท่ากบัการเพ่ิมการเพ่ิมการลงทุนต่อแนวโนม้การออมส่วนเพิ่ม(Marginal Propensity to Save : 
MPS) 

 
5. โรเบิร์ต โซโลไดใ้หค้วามเห็นว่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัอตัราการ

ออมความยืดหยุ่นของผลผลิตต่อทุนอตัราส่วนผลผลิตต่อทุนความยืดหยุ่นของผลผลิตต่อแรงงาน
และอตัราการเพ่ิมของประชากร 

 
จากแนวคิดต่างๆดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าการออมเป็น

ปัจจยัสาํคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  



27 
 

การตรวจเอกสาร	

 
 สุรัตนา เจริญรัตน์ (2530) ศึกษาบทบาทของเงินทุนต่างประเทศท่ีมีผลต่อการออมและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงผลกระทบของเงินทุน
ต่างประเทศท่ีมีผลต่อระดบัการออมภายในประเทศและระดบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
การสร้างสมการถดถอยจากแนวคิดแบบจาํลองของกุพทาและอิสลาม ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square) โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ถึง 
พ.ศ. 2527  
 

ผลการศึกษาพบวา่อตัราเงินโอนสุทธิซ่ึงรัฐบาลไดรั้บจากต่างประเทศ รวมถึงการกูย้มืระยะ
ยาวของรัฐบาล อตัราการลงทุนโดยตรงของเอกชนจากต่างประเทศ และอตัราเงินทุนต่างประเทศ
ไหลเขา้อ่ืนๆ ประกอบดว้ยการโอนเงินสุทธิและเงินลงทุนระยะสั้นของเอกชนจากต่างประเทศ ตวั
แปรเหล่าน้ีต่างมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการออมภายในประเทศเบ้ืองตน้ ส่วน
อตัราเงินโอนสุทธิซ่ึงรัฐบาลไดรั้บจากต่างประเทศ รวมถึงการกูย้ืมระยะยาวของรัฐบาล และอตัรา
เงินทุนต่างประเทศไหลเขา้อ่ืนๆ ประกอบกบัการโอนเงินสุทธิและเงินทุนระยะสั้นของเอกชนจาก
ต่างประเทศมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตของมูลค่าผลิตภณัฑ์
ประชาชาติเบ้ืองตน้ 

 
 ดงันั้น เพื่อให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรเนน้การพึ่งตนเองโดย
วิธีระดมเงินออมของประชาชนภายในประเทศมากกว่าการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศ เพราะการ
อาศยัเงินทุนจากต่างประเทศส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เท่าการใช้เงินออมของ
ประชาชนในประเทศเอง 
 

จิตรา อุไรรัมย์ (2541) ศึกษาผลของการก่อหน้ีต่างประเทศของภาคเอกชนและภาครัฐบาล
ต่อการออมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาถึงผลของ
การก่อหน้ีต่างประเทศภาคเอกชนและภาครัฐบาลท่ีมีต่อการออมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2538 โดยอาศยัแบบจาํลองเชิงซอ้น และวิธีการ
ประมาณค่าแบบ Two Stage Least Square 
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จากการวิเคราะห์พบว่าการก่อหน้ีต่างประเทศภาคเอกชนและภาครัฐบาลมีผลกระทบใน
ลกัษณะท่ีเขา้มาช่วยเพิ่มพูนการออมภายในประเทศ แต่มีผลในทางตรงกนัขา้มกบัการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยการก่อหน้ีต่างประเทศของภาครัฐบาลมีผลกระทบในทางบวกต่อการออม
ภายในประเทศมากกวา่การก่อหน้ีต่างประเทศของภาคเอกชน 

 
จากการศึกษาไดข้อ้เสนอแนะคือ รัฐบาลควรให้ความสาํคญัต่อการก่อหน้ีต่างประเทศของ

ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศมากท่ีสุด นอกจากน้ีรัฐบาลยงัควรเป็นการพึ่ งตนเองโดยวิธีการระดมเงินออมจาก
ประชาชนภายในประเทศแทนท่ีจะพึ่งเงินท่ีไดจ้ากการก่อหน้ีจากต่างประเทศ 

 
กฤติกา  จตุรัสวฒันากลู (2545) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออมของภาคเอกชน

ในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการออมของ
ภาคเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็นการออมของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยใชข้อ้มูล
ทุติยภูมิรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2543 ทาํการวิเคราะห์เชิงพรรณาและเชิงปริมาณใน
รูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ และประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 
ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนการออมสุทธิในภาคครัวเรือนต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ

เบ้ืองตน้มีแนวโนม้ลดลงหลงัการเปิดเสรีทางการเงินในปี พ.ศ. 2533 ขณะท่ีสัดส่วนดงักล่าวของ
การออมในภาคธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนแต่เพิ่มข้ึนไม่ทนักบัสัดส่วนดงักล่าวของการออมในภาค
ครัวเรือนท่ีลดลง ทาํให้สัดส่วนดงักล่าวของการออมในภาคเอกชนมีแนวโนม้ลดลง สาํหรับปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบในทางบวกต่อการออมสุทธิของภาคครัวเรือน ได้แก่ การเปิดเสรี
ทางการเงิน ในขณะท่ีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบในทางบวกต่อการออมสุทธิของภาคธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การลงทุนของภาคเอกชน อตัราเงินเฟ้อ และการเปิดเสรีทางการเงิน ส่วนปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ในทางลบ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชย ์

 
จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมระดบัการออมของภาคเอกชน 

ดงัน้ี รัฐบาลควรใชน้โยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเร่งระดมเงินออมของภาคครัวเรือนเช่นการเพิ่ม
การใช้จ่ายของภาครัฐบาลเพ่ือเพิ่มอุปสงค์รวมให้ระบบเศรษฐกิจทาํให้ประเทศมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัสูงและมีการจา้งงานมากข้ึนส่งผลให้ภาคครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่ม
มากข้ึนและทาํการออมมากข้ึน อีกทั้ง รัฐบาลควรสนบัสนุนการลงทุนในภาคเอกชนใหเ้พ่ิมมากข้ึน 
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เน่ืองจากหากการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มข้ึนจะทาํให้ความตอ้งการเงินทุนเพิ่มข้ึนตามไปด้วย
ฉะนั้นภาคธุรกิจจะเพิ่มการออมภายในธุรกิจเองบางส่วนทาํใหก้ารออมของภาคธุรกิจเพิ่มข้ึน 

 
ปรัชญา ศิรินภาพันธ์ (2550) ศึกษาการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการออม การลงทุน 

เงินทุนไหลเขา้สุทธิจากต่างประเทศ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของเงินทุนและการลงทุนของ
ประเทศไทย และเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการออม การลงทุน เงินทุนไหลเขา้สุทธิจาก
ต่างประเทศ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในรูปแบบท่ีสามารถเป็นไปได ้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีมีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 
- ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เป็นตวัแทนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

- การออมภาคครัวเรือน 

- การออมภาคธุรกิจ 

- การออมภาครัฐบาล 

- การลงทุนภาคเอกชน 

- การลงทุนภาครัฐบาล 

- เงินทุนไหลเขา้สุทธิจากต่างประเทศ เป็นตวัแทนของเงินทุนเคล่ือนยา้ยสุทธิ
ภาคเอกชน 
 

ทั้งน้ี ตวัแปรทุกตวัจะอยูใ่นรูปต่อแรงงาน 1 หน่วย โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายปี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 ถึง 2548 ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาไดศึ้กษาถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนและการ
ลงทุนของประเทศไทย ส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณไดท้าํการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ออม การลงทุน เงินทุนไหลเขา้สุทธิจากต่างประเทศ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่ีมาของเงินทุนภายในประเทศมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการออมภาคครัวเรือนซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีลดลง ส่วนการลงทุน
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ภาคเอกชนก็มีบทบาทสาํคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั และในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณพบว่าการออมภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐบาลมีส่วนช่วยให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั แต่เงินทุนไหลเขา้สุทธิจากต่างประเทศกลบั
พบว่ามีทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี เน่ืองจากเงินทุนดงักล่าวอาจเป็น
เงินทุนเคล่ือนยา้ยในระยะสั้นซ่ึงจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ 

 
จากการผลศึกษาในการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง จึงควรเลือกใช้

นโยบายและมาตรการในการกระตุน้การออมภาครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนเช่นการใช้
นโยบายภาษีโดยการลดภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาละภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลซ่ึงจะมีส่วนในการกระตุน้
ระบบเศรษฐกิจอย่างได้ผลนอกจากน้ีควรเลือกใช้นโยบายและมาตรการท่ีจูงใจให้เกิดเงินทุน
เคล่ือนยา้ยจากต่างประเทศในระยะยาวมากกว่าเงินทุนเคล่ือนยา้ยในระยะสั้ นเพราะว่าเงินทุน
เคล่ือนยา้ยในระยะยาวจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 
วิมลรัตน์  ศรีรัตนกุล (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือนในระบบธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยและศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย ทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ โดยใชว้ิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน
แลว้ประมาณค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาราย
ไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2547 

 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือนพบว่า หลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 

พ.ศ. 2540 พฤติกรรมการออมของประชาชนไดเ้ปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีเคยออมเงินในบญัชีเงิน
ฝากประจาํ เพราะไดรั้บผลตอบแทนจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํในปริมาณท่ีสูง กลบัมาออม
ในบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ทน เน่ืองจากหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ ผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจาํลดลง จึงไม่จูงใจใหป้ระชาชนออมเงินในบญัชีเงินฝากประจาํอีกต่อไป แต่กลบัเงินมาไว้
ในบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ทน เพื่อจะไดน้าํไปลงทุนในดา้นอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงต่อไป ส่วนผล
การศึกษาปัจจยัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชยพ์บว่า ปัจจยัท่ีมีต่อ
ปริมาณเงินฝากออมทรัพยม์ากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ลาํดบัต่อมาคือราคาทองคาํ
แท่ง ตวัแปรหุ่นซ่ึงใชแ้ทนการเปล่ียนแปลงจาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชยแ์ละส่วนต่างระหว่าง
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อตัราดอกเบ้ียตํ่าสุดของเงินฝากประจาํกบัอตัราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากออมทรัพย ์ส่วนปัจจยัท่ีมี
ผลต่อปริมาณเงินฝากประจาํมากท่ีสุดคือ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ถดัมาคือราคาทองคาํแท่ง 

  
ดงันั้น หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรดาํเนินนโยบายรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา 

และสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนในการ
ออมเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้ธนาคารพาณิชยเ์ป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจใหเ้จริญต่อไป 

 
ณัฏฐกิตติ์  โสทธยาสัย  (2552)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการออมกับการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบกับอตัราการออมและอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยศึกษาจากทฤษฏีและ
การศึกษาเชิงประจกัษจ์ากเอกสารส่ิงพิมพเ์วบไซทแ์ละอ่ืนๆรวมทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้ง 
2 โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาสระหว่างปีพ.ศ. 2542 ถึง2549 ทาํการศึกษาเชิงพรรณาและเชิง
ปริมาณดว้ยระบบสมการแลว้ประเมินค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดและกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 2 ชั้น  

 
ผลการศึกษาพบว่าอตัราการออมหลงัวิกฤติเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัท่ีสูงเม่ือเทียบกบัประเทศ

ต่างๆทัว่โลกแต่มีแนวโน้มท่ีจะไม่เพียงพอต่อการลงทุนในอนาคตและมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้อตัราการออมลดลงไดแ้ก่การกระตุน้การบริโภคหน้ีสินภาคครัวเรือน
เพิ่มข้ึนอตัราดอกเบ้ียตํ่าโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนผูสู้งอายมุากข้ึนการออมภาคบงัคบัและการ
เพิม่การใชจ่้ายภาครัฐเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจส่วนผลการศึกษาเชิงปริมาณสรุปไดว้า่อตัราการออมและ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์ต่อกนัในเชิงบวกเม่ือศึกษาดว้ยสมการถดถอยแต่
เม่ือศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลพบว่าอตัราการออมมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นเหตุต่อการออม 

 
จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะวา่แนวโนม้การไม่เพียงพอของการรออมภายในประเทศทาํให้

ภาครัฐตอ้งกระตุน้การออมและให้ความสาํคญัในนโยบายการลงทุนขนาดใหญ่โดยจะตอ้งควบคุม
ไม่ให้กระทบกบัสมดุลระหว่างการออมกบัการลงทุนภาคธุรกิจตอ้งเตรียมพร้อมหาแหล่งเงินทุน
นอกเหนือจากการออมในประเทศรวมทั้งการใหค้วามรู้กบัประชาชนในรูปแบบการออมอ่ืนๆท่ีไม่
ใชก้ารฝากเงินในธนาคารเพียงอยา่งเดียว 
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สายสุรีย์ ปักกะทานัง (2552) ศึกษาผลกระทบของเงินทุนไหลเขา้จากต่างประเทศท่ีมีต่อ
การออมภายในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาผลกระทบของเงินทุนไหลเขา้จาก
ต่างประเทศท่ีมีต่อการออมภายในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใชข้อ้มุลราย
ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2530 – 2550 และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใชข้อ้มูลเป็นรายไตรมาสระหว่างไตร
มาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2541 –ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2550 สร้างแบบจาํลองในรูปแบบของระบบสมการ
เก่ียวเน่ือง (Simultaneous Equation) และประเมินค่าดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด2 ชั้น (Two Stage 
Least Square: 2SLS) 

 
ผลการศึกษาเชิงพรรณนาพบว่าการออมภายในประเทศส่วนใหญ่มาจากการออม

ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมภาคครัวเรือนและการกูย้ืมจากต่างประเทศเป็นเงินทุนท่ีมี
บทบาทสาํคญัมากกว่าเงินทุนไหลเขา้ประเภทอ่ืนๆและผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่าเงินทุนไหล
เขา้จากต่างประเทศ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากออมทรัพย ์และดชันี
ราคาผูบ้ริโภคมีผลกระทบในทิศทางเดียวกบัการออมภายในประเทศ 

 
จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะว่า รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณามาตรการ

หรือนโยบายในการใชเ้งินทุนไหลเขา้จากต่างประเทศ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ อตัราดอกเบ้ีย
ของเงินฝากออมทรัพย ์และดชันีราคาผูบ้ริโภค เป็นเคร่ืองมือในการกาํหนดทิศทางหรือระดบัการ
ออมภายในประเทศ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
Tarlok Singh (2009) ศึกษาผลของการออมในประเทศจะช่วยใหเ้กิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจหรือไม่ โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาของประเทศอินเดีย โดยการศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาผลกระทบของการออมต่อรายไดภ้ายในประเทศในระยะยาวและการทดสอบสมมุติฐาน
ระหว่างการออมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย โดยสมการเดียวท่ีดีท่ีสุดและ
โอกาสสูงสุดเพื่อประมาณการรูปแบบต่อเน่ืองของการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตาม
Neoclassical Exogenous และ Post-Neoclassical Endogenous Models และแนะนาํผลกระทบใน
ระยะยาวอยา่งมีนยัสาํคญัของการออมต่อรายได ้Innovation Accounting แสดงให้เห็นสองทิศทาง
ระหว่างการออมและการเจริญเติบโต หลกัฐานเฉพาะสาํหรับผลของ Steady-State Effects ของการ
ออมได้แสดงให้เห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเร่งให้มีการออมภายในประเทศ เพื่อสะสมทุนและ
ส่งเสริมรายไดท่ี้สูงข้ึน และการออมท่ีมากท่ีสุดมาจากส่วนเกินของภาคครัวเรือนและการขาดดุล
ของภาคธุรกิจ และภาครัฐท่ีใชก้ารออมของภาคครัวเรือนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการการลงทุน
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และเป็นเงินทุนสาํหรับช่องว่างของทรัพยากรมาตรการจูงใจท่ีใชใ้นการก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ออมและมาตรการการผลิตท่ีใชใ้นการเพ่ิมรายไดแ้ละเสริมสร้างความสามารถในการออมจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างการออมท่ีสูงข้ึนและเสริมสร้างการเร่งความเร็วของรายได้และการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

 
ChorFoon Tang และBeeWah Tan (2013) ศึกษาความสัมพนัธ์ของการออมและการ

เจริญเติบโตในปากีสถาน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการออมและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปากีสถาน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1971 ถึง 2011 ทดสอบโดยวิธี Cointegration 
Analysisและ Granger Causality เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรในดุลยภาพระยะยาว ผล
การศึกษาพบว่าการออมมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจาก
วิธีการศึกษา Granger Causality แสดงใหเ้ห็นว่าการออมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของปากีสถาน และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะรองรับการลงทุนพื้นฐาน และยงัพบว่าอตัราการ
ออมสามารถกระตุน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปากีสถาน 

 
จากผลการศึกษามีเสนอแนะว่า รัฐบาลควรส่งเสริมใหมี้การออมผา่นนโยบายการคลงัและ

การเงินเช่นการตดัภาษีและเพิ่มอตัราดอกเบ้ียเงินฝากในการดึงดูดเงินฝากออมทรัพย ์ และภาครัฐ
ควรจดัใหมี้ระบบการศึกษาท่ีดีข้ึนเพื่อใหค้วามรู้ เก่ียวกบัสาระสาํคญัของเงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการ
ผลิตในอนาคตและการรักษาความปลอดภยัทางสังคม นอกจากน้ีการพฒันาระบบทางการเงินใน
ปากีสถานยงัมีบทบาทสําคญัการแปลงเงินฝากให้เป็นการลงทุน และช่วยส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปากีสถาน 

 
Xinhua Gu และ Pui Sun Tam (2013) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการออม การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียมกนัในประเทศจีนเน่ืองจากการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วของประเทศจีนทาํใหเ้กิดการออมเป็นจาํนวนมาก เป็นสาเหตุของการไม่สมดุลของโลก แต่
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในประเทศจีนถูกมองขา้ม การศึกษาคร้ังน้ีจะอธิบายปัญหาท่ี
ซบัซอ้นของประเทศจีนโดยใช ้Structural Vector Autoregressive (SVAR) Modelซ่ึงจากการศึกษา
พบวา่การเจริญเติบโตของประเทศจีนไดรั้บผลกระทบในทางบวกจากการออมแต่มีผลกระทบจาํกดั 
และความไม่เท่าเทียมกนัมีผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบใน
ทางบวกต่อการออม โดยความไม่เท่าเทียมกนัมีผลต่อการเจริญเติบโตมากกว่าการออม ดงันั้นตอ้ง
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ลดความไม่เท่าเทียมกนัและเพิ่มการออมเพ่ือให้เกิดการเจริญเติบโตไดผ้ลจากทั้งความไม่เท่าเทียม
และการออม 

 
Ileana Niculescu-Aron และ Constanta Mihaescu (2014) ศึกษาการสร้างแบบจาํลอง

ผลกระทบของเศรษฐกิจประชากรและสังคม ท่ีเป็นตวักาํหนดอตัราการออมภาคครัวเรือนใน
ประเทศสังคมนิยม ซ่ึงภาคหลกัของเศรษฐกิจของประเทศคือการออมของภาคครัวเรือน และ
พฤติกรรมการการออมภาคครัวเรือนจะถูกกาํหนดโดยท่ีปัจจยัท่ีซับซ้อนของเศรษฐกิจสังคมและ
ปัจจยัทางประชากรและวฒันธรรมความมุ่งมัน่ของภาคครัวเรือนมีความสําคญัสูงสุดสําหรับการ
วางรากฐานของนโยบายมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้การออมของครัวเรือน ระบุปัจจยัหลกัของการ
ออมของประชาชนโดยใช้ขอ้มูล 6 ประเทศในยุโรป ช่วงปี  1995-2010 โดยมีวตัถุประสงค์
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์และสร้างแบบจาํลองพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในยุโรปกลางและ
ตะวนัออกโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Least Squares Method) จากขอ้เทจ็จริงท่ีว่าประเทศในยโุรป
ตะวนัออกแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆในยุโรป จะไดรั้บผลกระทบไม่เพียงแต่ไดรั้บผลกระทบจาก
วิกฤติการเงินโลก แต่ยงัไดรั้บผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ซ่ึงจากผลการศึกษา
พบว่าการลดลงของเงินเฟ้อไม่ไดก้ระตุน้การออม และอตัราดอกเบ้ียไม่มีผลต่อการออมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ และความสัมพนัธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอตัราการการออมมี
ทิศทางตรงกนัขา้ม 
 
สรุปการตรวจเอกสารงานวจัิย 
 
 จากการตรวจเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ พบวา่การออมภายในประเทศส่วนใหญ่มา
จากการออมภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การออมภาคครัวเรือน (สายสุรีย ์ปักกะทานงั, 2552) ซ่ึง 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมภายในประเทศไดแ้ก่ เงินโอนจากต่างประเทศ เงินลงทุนจากต่างประเทศ 
การก่อหน้ีต่างประเทศของภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยการก่อหน้ีต่างประเทศของภาครัฐบาลมี
ผลกระทบในทางบวกมากกว่าการก่อหน้ีต่างประเทศของภาคเอกชน (จิตรา อุไรรัมย,์ 2541) และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมสุทธิของภาคครัวเรือนไดแ้ก่ การเปิดเสรีทางการเงิน ซ่ึงมีผลต่อการออม
สุทธิของภาคเอกชนเช่นกัน โดยมีการลงทุนของภาคเอกชน อตัราเงินเฟ้อ เป็นปัจจยัท่ีมีผลใน
ทางบวกต่อการออมสุทธิของภาคเอกชน แต่อตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องธนาคารพาณิชยมี์ผลต่อการออม
สุทธิภาคเอกชนในทางลบ (กฤติกา จตุรัสวฒันากลู, 25245) สาํหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การออมภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐบาล ช่วยให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั แต่เงินทุนไหลเขา้สุทธิจากต่างประเทศมีผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงกนัขา้ม (ปรัชญา ศิรินภาพนัธ์, 2550) รวมทั้งการก่อหน้ี
ต่างประเทศภาคเอกชนและภาครัฐบาลท่ีมีผลในทางตรงกันขา้ม (จิตรา อุไรรัมย์, 2541)ส่วน
งานวิจยัจากต่างประเทศท่ีมีการศึกษาความสัมพนัธ์ของการออมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
พบว่า ในระยะยาวการออมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปากีสถาน 
(ChorFoon Tang และBeeWah Tan, 2013) และอตัราการออมสามารถกระตุน้การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได ้งานวิจยัของ Tarlok Singh (2009) ใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาของอินเดียพบว่า จาํเป็นตอ้ง
เร่งให้มีการออมภายในประเทศ เพื่อการสะสมทุนและการส่งเสริมรายไดท่ี้สูงข้ึน รวมถึงเพื่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วข้ึน และการออมท่ีสูงข้ึนจะเอ้ือต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยา่งรวดเร็ว แต่การชะลอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ไดมี้ผลทาํให้การออมลดลงในประเทศ
จีน (Xinhua Gu และPui Sun Tam, 2013) 

 
จากการศึกษาการสร้างแบบจาํลองพบว่ามีแนวทางในการสร้างแบบจาํลองถดถอยและ

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ี (Ordinary Least Square: OLS) และวิธีกาํลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด 2 ชั้น (Two Stage Least Square: 2SLS) และการสร้างแบบจาํลองรูปแบบของระบบสมการ
เก่ียวเน่ือง (Simultaneous Equation) 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาโดยการสร้างแบบจาํลองสมการถดถอยโดย
สามารถแสดงเป็นแผนภาพได ้ดงัน้ี 

 
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราการการออม 
 

 

 

อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (lnGDP) 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

อตัราการออมภาคครัวเรือน (lnSAVE) 
อตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ (lnINV) 
อตัราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (lnFDI) 
อตัราการส่งออก (lnEXPO) 
อตัราการนาํเขา้ (lnIMP) 
อตัราการบริโภค (lnC) 
อตัราแรงงาน (lnLAB) 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป (lnINF) 
อตัราการสะสมทุนภาคเอกชน (lnK) 

อตัราการออม (lnSAVE) 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) 
อตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ (lnINV) 
อตัราการส่งออก (lnEXPO) 
อตัราการนาํเขา้ (lnIMP) 
อตัราการบริโภค (lnC) 



บทที ่3 

 
วธีิการศึกษา 

 
การศึกษาผลของอตัราการออมต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถ

แบ่งได ้2 ส่วนคือการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ 
ดงัน้ี 

 
การรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการออมกบัการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในการศึกษาคร้ังน้ี ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-
2556 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบทความ วารสาร เอกสารวิชาการและเวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากสํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

2. ปริมาณการออมภายในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมขอ้มูลจากสํานัก

นโยบายการออมและการลงทุนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงักระทรวงการคลงั 

 

3. ปริมาณการลงทุนภายในประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมขอ้มูลจากสํานัก

นโยบายการออมและการลงทุนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงักระทรวงการคลงั 

 

4. ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย 
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5. มูลค่าการส่งออกสุทธิ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

6. มูลค่าการส่งออก เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

7. มูลค่าการนาํเขา้ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

8. ปริมาณแรงงานเป็นขอ้มูลรายไตรมาสรวบรวมจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 

9. มูลค่าการสะสมทุนภาคเอกชน เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากสาํนกันโยบายการ

ออมและการลงทุนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงักระทรวงการคลงั 

 

10. อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากสาํนกันโยบายการออมและการ

ลงทุนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงักระทรวงการคลงั 

 

11. ปริมาณหน้ีต่างประเทศ เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

12. รายจ่ายรัฐบาล เป็นขอ้มูลรายไตรมาส รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

13. GDP Deflator เป็นขอ้มูลรายปี รวบรวมจากธนาคารโลก (World Bank) 

 
ทั้งน้ีหากขอ้มูลท่ีรวบรวมเป็นขอ้มูลรายปี จะทาํการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปของรายไตร

มาส และขอ้มูลใดอยู่ในรูปของตวัเงินจะทาํการปรับค่าให้อยู่ในรูปของค่าท่ีแทจ้ริง โดยใช้GDP 
Deflator เป็นตวัปรับค่าและนาํขอ้มูลใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	

 
เป็นการวิเคราะห์โดยการสร้างแบบจาํลองเป็นสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear 

Regression) โดยการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในแต่ละสมการ ด้วยวิธีกาํลงัสองท่ีน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square: OLS)เพื่อให้ไดส้ัมประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ ภายในระบบสมการ ซ่ึง
แสดงขนาดและทิศทางของอตัราการออม ท่ีส่งผลกระทบต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ จากทฤษฏีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและการตรวจเอกสาร แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 
เป็นดงัน้ี 

 
สมการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
, , , , , , , ,  

 
จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถนาํมาเขียนเป็นรูปสมการทางเศรษฐมิติไดด้งัน้ี 

 
lnGDPt    = 0 + 1lnSAVE + 2lnINVt + 3lnFDIt + 4lnIMPt + 5ln lnEXPt + 6lnLABt + 

7lnGt + 8lnKt+ 9INFt + 10lnDEBTt + 0 ;  t=1,2,…,t       (3.1) 

  

สมการอตัราการออม 
 

, , , , ,  
 
จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถนาํมาเขียนเป็นรูปสมการทางเศรษฐมิติไดด้งัน้ี 
 
lnSAVEt = 11+ 12lnGDPt+13lnINVt+14lnCt+ 15lnIMPt+16lnEXPOt 

+ 0 ;  t=1,2,…,t       (3.2) 
 
โดยท่ี GDP คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 SAVE คือ ปริมาณการออม 

 INV คือ ปริมาณการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ 
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FDI คือ ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

IMP คือ มูลค่าการนาํเขา้ 

EXP คือ มูลค่าการส่งออก 

LAB คือ ปริมาณแรงงาน 

K คือ มูลค่าการสะสมทุนภาคเอกชน 

INF คือ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 

DEBT คือ ปริมาณหน้ีต่างประเทศ 

G คือ รายจ่ายภาครัฐ 

C คือ ปริมาณการบริโภค 

    คือ ค่าความผดิพลาด 
 

สมมติฐานการวจัิย	

  
ในการศึกษาผลของอตัราการออมท่ีมีต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทยไดต้ั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 
 

สมการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 
1. 1>0 

 
 อตัราการออมจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั 
คือ ถา้อตัราการออมเพ่ิมมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
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2. 2>0 
 
 อตัราการลงทุนภายในประเทศจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ทิศทางเดียวกนั คือ ถา้อตัราการลงทุนภายในประเทศ เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
 

3. 3>0 
 
 อตัราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั คือ ถา้อตัราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มมากข้ึนจะทาํให้
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
 

4. 4<0 
 
  อตัราการนาํเขา้จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางตรงกนั
ขา้ม คือ ถา้อตัราการส่งออกสุทธิ เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 
 

5. 5>0 
 
 อตัราการส่งออกจะมีความสัมพนัธ์กับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทาง
เดียวกนั คือ ถา้อตัราการส่งออกสุทธิ เพิ่มมากข้ึนจะทาํให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากข้ึน 
 

6. 6>0 
 
 อตัราแรงงาน จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั 
คือ ถา้อตัราแรงงาน เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
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7. 7>0 
 
 อตัราการใชจ่้ายภาครัฐจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทาง
เดียวกนั คือ ถา้อตัราการใชจ่้ายภาครัฐ เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากข้ึน 
 

8. 8>0 
 
 อตัราการสะสมทุนภาคเอกชน จะมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ทิศทางเดียวกนั คือ ถา้อตัราการสะสมทุน เพิ่มมากข้ึนจะทาํให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพิ่มมากข้ึน 
 

9. 9>0 
 
 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทาง
เดียวกนั คือ ถา้อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ข้ึน 
 

10. 10<0 
 
 อตัราหน้ีต่างประเทศ จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม คือ ถา้อตัราหน้ีต่างประเทศ เพิ่มมากข้ึนจะทาํให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ลดลง 
 

สมการอตัราการออม 
 

1. 12>0 
 
 อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการออมในทิศทางเดียวกนั 
คือ ถา้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการออมเพ่ิมมากข้ึน 
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2. 13<0 
 
 อตัราการลงทุนภายในประเทศ จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการออมในทิศทางตรงกนัขา้ม 
คือ ถา้อตัราการลงทุนภายในประเทศ เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการออมลดลง 
 

3. 14<0 
 
 อตัราการบริโภคภายในประเทศ จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการออมในทิศทางตรงกนัขา้ม 
คือ ถา้อตัราการบริโภคภายในประเทศ เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการออมลดลง 
 

4. 15>0 
 
 อตัราการนาํเขา้ จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการออมในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ถา้อตัราการ
นาํเขา้ เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการออมลดลง 
 

5. 16<0 
 
 อตัราการส่งออก จะมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการออมในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ถา้อตัรา
การส่งออก เพิ่มมากข้ึนจะทาํใหอ้ตัราการออมลดลง 
 

เคร่ืองมือทางเศรษฐมิติทีใ่ช้ในการศึกษา	
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชว้ิธีทางเศรษฐมิติ เพื่อทดสอบผลกระทบของอตัราการออมท่ีมีต่อ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเร่ิมจากการแปลงขอ้มูลท่ีเป็นรายปี ใหเ้ป็นรายไตรมาส และ
นาํมาปรับใหอ้ยูใ่นรูปของค่าท่ีแทจ้ริงโดยใช ้GDP Deflator หารตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปของตวัเงิน แลว้
ทาํใหอ้ยูใ่นรูปของอตัราการเปล่ียนเปล่ียนแปลง หลงัจากนั้นใชข้อ้มูลท่ีปรับแลว้ มาทาํการทดสอบ
ความน่ิง (Stationary) ของตวัแปรท่ีทาํการศึกษาทุกตวั โดยวิธี Unit Root Test แบบ Augmented 
Dickey-Fuller Test (ADFT) แลว้จึงนาํตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในแบบจาํลองมาทาํการ
ทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Causality Test) ดว้ยวิธี Granger Causality Test เพื่อหาลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร และนาํผลท่ีไดม้าปรับแบบจาํลองและในขั้นตอนต่อไปจะทาํการสร้าง
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แบบจาํลองเป็นสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(Ordinary Stage Least Square: OLS) สรุปขั้นตอนได ้ดงัน้ี 

 
ขั้นตอนท่ี 1 ทาํการทดสอบคุณสมบติั stationary ดว้ยวิธี Unit Root Test 
 
ขั้นตอนท่ี 2 ทาํการทดสอบความความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล (Causality Test) ดว้ยวิธี 

Granger Causality Test 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ทาํการสร้างแบบจาํลองสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) 

ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Stage Least Square: OLS) 
 

1. การทดสอบความน่ิง (Stationary) 
 

คุณสมบติั Stationaryสามารถพิจารณาไดจ้าก ค่าคาดหวงั (Expected Value) ความ
แปรปรวน (Variance) และความแปรปรวนระหว่างค่าของอนุกรมเวลา ณ สองจุดเวลาใดๆ 
(Covariance) โดยท่ีอนุกรมเวลา Yt จะมีคุณสมบติั Stationary เม่ืออนุกรมเวลามีค่าเฉล่ีย (Mean) 
และความแปรปรวน (Variance) คงท่ี ดงัน้ี 

 
E (Yt) =  

 
Var (Yt) = E (Yt-y)

2=2 
 
โดยท่ี    คือ ค่าเฉล่ียหรือค่าคาดหวงัของ Y ท่ีมีค่าคงท่ี 

 2  คือ ความแปปรวนของ Y ท่ีมีค่าคงท่ี 
 ถา้อนุกรมเวลามีคุณสมบติั Stationary จะเรียกอนุกรมท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวว่า Integrated 
of order 0 หรือ I(0) หรือ Stationary at level 
  

โดยปกติแลว้อนุกรมเวลาในทางเศรษฐศาสตร์มกัจะมีคุณสมบติั Non-Stationaryซ่ึงตอ้ง
ปรับตวัแปรใหอ้ยูรู่ปของผลต่างอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง (one or more Differencing) ถึงจะมีคุณสมบติั 
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Stationary ซ่ึงจะเรียกอนุกรมเวลาดงักล่าววา่ Homogenous โดยท่ี จาํนวนคร้ังของการหาผลต่างของ
อนุกรมเวลาจนกระทัง่มีคุณสมบติั Stationary จะเรียกว่า Order of homogeneity โดยท่ี First Order 
Homogenous Non-Stationaryนิยามได ้ดงัน้ี 
 

Yt =Wt= Yt-Yt-1    (3.3) 
 

โดยท่ี Ytหรือ Wt จะมีคุณสมบติั Stationary 
 
สาํหรับ Second Order Homogenous หรือ 
 

Wt=2Yt=Yt-Yt-1    (3.4) 

 

โดยท่ี Wtหรือ 2Yt จะมีคุณสมบติั Stationary 
 
สําหรับอนุกรมเวลาใดๆ มีค่าเฉล่ีย หรือ ความแปรปรวนไม่คงท่ี จะเป็นอนุกรมเวลาท่ีมี

คุณสมบติั Non-Stationary ซ่ึงตอ้งมีการปรับตวัแปรโดยการหาผลต่างลาํดบัท่ี 1 ดงัน้ี 
 

Yt = Yt-Yt-1      (3.5) 
 

 ถา้ปรับตวัแปรโดยการหาผลต่างลาํดบัท่ีหน่ึงแลว้ทาํใหอ้นุกรมเวลามีคุณสมบติั Stationary 
จะเรียกอนุกรมเวลาน้ีวา่ Integrated of order 1 หรือ I(1) 
  

ถา้อนุกรมเวลาใดๆจาํเป็นตอ้งปรับตวัแปรดว้ยการหาผลต่างลาํดบัท่ี 1 จาํนวน d คร้ัง ถึงจะ
มีคุณสมบติั Stationary จะเรียกอนุกรมเวลาท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าววา่ Integrated of order dหรือ I(d) 
  

จากการท่ีขอ้มูลส่วนใหญ่ทางดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคมีลกัษณะเป็น Non-Stationary หาก
นาํขอ้มูลดงักล่าวไปหาสมการถดถอย ผลท่ีไดอ้าจผดิไปจากท่ีควรจะเป็น (Spurious Results) นัน่คือ 
ก่อนสร้างความสัมพนัธ์ของสมการถดถอยในกรณีท่ีขอ้มูลเป็นอนุกรมเวลาควรทาํการทดสอบ 
คุณสมบติัStationary ก่อน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีทดสอบคุณสมบติัStationary ดว้ยวิธี Unit Root Test
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พิจารณาจากแบบจาํลอง 
 

Yt = Yt-1+ t      (3.6) 

 

 โดยท่ี t คือความคลาดเคล่ือนท่ีเป็น Stationary นัน่คือ  เป็น I(0) จะเห็นไดว้า่ Yt มี
ลกัษณะเป็น I(1) เน่ืองจาก Yt=t ซ่ึงมีลกัษณะเป็น I(0) สามารถเขียนความสมัพนัธ์ได ้ดงัน้ี 

 
Yt= Yt-1+t     (3.7) 

 
 ถา้ < 1 จะทาํให ้Y เป็น Stationary แต่ถา้  = 1 จะทาํให ้Y เป็น Non-Stationary ดงันั้น
การทดสอบคุณสมบติั Stationary คือการทดสอบวา่  = 1เรียกวา่การทดสอบ Unit Root ซ่ึงมี
สมมติฐาน ดงัน้ี 

H0:     = 1 

H1:  < 1 
 

 จะสังเกตว่า >1 จะไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากความแปรปรวนของ t มีค่าเขา้สู่อนนัต ์วิธีการ
ทดสอบสมมติฐานในลกัษณะดงักล่าวเรียกว่า Dickey-Fuller Test (DFT) ซ่ึงสามารถพิจารณา
สมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกต่างกนัในการทดสอบว่ามี unit root หรือไม่ซ่ึง 3 สมการดงักล่าว
ไดแ้ก่ 

∆       (3.8) 
  

∆      (3.9) 
 

∆     (3.10) 
 
ทั้งน้ี Dickey-Fuller Testมีขอ้บกพร่อง 2 ประการ 
 

 ประการแรก ภายใตก้ารเกิด Unit Root สถิติ t ไม่ไดมี้การแจกแจงแบบ t และไม่ไดมี้การ
แจกแจงเป็นปกติแบบAsymptotic 
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 ประการท่ีสอง ค่าวิกฤต (Critical Values) มีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ I(1)ท่ี
อยูเ่บ้ืองหลงัสมมติฐานหลกั 
 
 จากความบกพร่องของ Dickey-Fuller Testจึงมีการพิจารณาแบบจาํลองใหม่ท่ีมีการเพิ่ม
ความสามารถในการทดสอบ ซ่ึงเรียกวา่ Augmented Dickey-Fuller Test (ADFT)โดยมีรูปแบบดงัน้ี 

 
∆ ∑ ∆     (3.11) 

 
∆ ∑ ∆    (3.12) 

 
∆ ∑ ∆   (3.13) 

 
 โดยท่ี ∑ ∆  คือเทอมต่างๆท่ีเพิ่มเขา้มาเพื่อความถูกตอ้งยิ่งข้ึนของการทดสอบ 
โดยท่ีการตั้งสมมติฐานยงัคงเหมือนเดิม คือ ถา้ยอมรับสมมติฐานหลกัแสดงว่าเกิด Unit Root ข้ึน 
และขอ้มูลดงักล่าวมีลกัษณะเป็น Non-Stationary 
 
2. การทดสอบความความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล (Causality Test) 

 
ในการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผล เป็นการทดสอบวา่ตวัแปรใดเป็นเหตุ (Causes) 

และตวัแปรใดเป็นผล (Effect) ในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างตวัแปรคู่ใดคู่หน่ึง หาก
ขอ้มูลในอดีตของ X สามารถช่วยทาํการพยากรณ์ค่า Y ไดดี้ข้ึนแลว้ ผลท่ีไดรั้บคือ ตวัแปร X จะมี
ผลต่อตวัแปร Y หรือ X Granger Causes Y โดยการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผล (Causality 
Test) ของการศึกษาในคร้ังน้ี จะใชว้ิธี Granger Causality Test ซ่ึงสามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัน้ี 

 
X ∑ ∑        (3.14) 

 
Y ∑ ∑            (3.15)    

 
โดยท่ี 

XtและYt คือตวัแปรท่ีสนใจทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตุและผลในช่วงเวลา t 
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ai, bj, cj, di คือค่าสมัประสิทธ์ิท่ีช่วงความล่าชา้  j ช่วงของXtและYt 

m, n   คือจาํนวนความยาวของความล่าชา้ของตวัแปรอิสระ 

ut, vt  คือส่วนท่ีเหลือท่ีเกิดจากการประมาณค่าสมการถดถอย 

t  คือ ช่วงเวลา 

j  คือ ช่วงเวลาของความล่าชา้ 
  

ในการศึกษาจะใช ้F-Statistic ในการพิจารณาเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสมมติฐานในการ
ทดสอบ คือ 

 
จากสมการท่ี (3.14)  
 
 H0 :∑ 0หรือ Yไม่เป็นเหตุของX (โดยb1, b2, …, bm = 0) 

H1 :∑ 0หรือ Yเป็นเหตุของX (โดย b1, b2, …, bm 0) 
 

จากสมการท่ี (3.15)  
  

H0 :∑ 0หรือ Xไม่เป็นสาเหตุของY (โดยc1, c2, …, cn = 0) 

H1 :∑ 0หรือ Xเป็นสาเหตุของY (โดยc1, c2, …, cn 0) 
  
 จากการทดสอบสมมติฐานในสมการท่ี(3.1) เพื่อดูว่า ∑ 0 อย่างมีนัยสําคญั
หรือไม่ หากค่า F-Statisticมีค่ามากกว่าค่าวิกฤต แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ว่าตวัแปร Y 
ไม่เป็นเหตุของ X ในทางตรงกันขา้ม หากค่า F-Statistic น้อยกว่าค่าวิกฤต แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยจะยอมรับวา่ Y เป็นเหตุของ X 
 
 ส่วนการทดสอบสมมติฐานในสมการ (3.2) ทาํการทดสอบในลกัษณะเดียวกนั หากค่า      
F-Statistic มีค่ามากกว่าค่าวิกฤต แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ว่าตวัแปร X ไม่เป็นเหตุของ 
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Y ในทางตรงกนัขา้ม หากค่า F-Statistic นอ้ยกว่าค่าวิกฤต แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลกั ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) โดยจะยอมรับวา่ X เป็นเหตุของ Y 
 
3. การสร้างแบบจําลองสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression) 

  
แบบจาํลองถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regressions) เป็นแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนโดยมี

วตัถุประสงค ์ในการสร้างแบบจาํลองเชิงเสน้ตรงเพ่ือใชใ้นการอธิบายตวัแปรภายใน (Yi) โดยอาศยั
ตวัแปรภายนอก (Xi) มากกวา่ 1 ตวั ทาํหนา้ท่ีตวัแปรอธิบาย เขียนได ้ดงัน้ี 
 

Yi=0+1Xi1+2Xi2+…+kXik+i 
 

 โดยท่ี   Yi คือ ตวัแปรภายใน 

   Xik คือ ตวัแปรภายนอกท่ี k ของตวัอยา่งท่ี i 

   k คือ พารามิเตอร์ของแบบจาํลอง 

   k คือ จาํนวนของตวัแปรภายนอก 

   i คือ ลาํดบัของตวัอยา่ง โดย i=1,…,n 

   n คือ จาํนวนตวัอยา่ง 

   i คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

   K=k+1 คือ จาํนวนพารามิเตอร์ของแบบจาํลองถดถอยเชิงพหุ 
 
 ค่าของพารามิเตอร์ j แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรภายนอกท่ี j ท่ีมีอิทธิพลต่อ Yi

เช่น พารามิเตอร์ 2 คือ ผลของการเปล่ียนแปลงของ Xi2ท่ีมีต่อ Yi 

  

ในการหาตวัประมาณพารามิเตอร์ จากแบบจาํลองจะประกอบดว้ยจาํนวนพารามิเตอร์ท่ี
ตอ้งการประมาณการ หรือ n ≥ K จึงสามารถหาค่าของตวัประมาณการของพารามิเตอร์ทั้งส้ิน K ตวั
ได ้
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วิธีประมาณการแบบจําลองถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square Method) 
  

วิธีการประเมินค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยดว้ยวิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
หรือ OLS คือ การประมาณค่าเส้นการถดถอยท่ีสามารถหาได ้โดยการทาํใหผ้ลบวกของกาํลงัสอง
ของส่วนท่ีเบ่ียงเบนไปจากเส้นถดถอย (Error: ค่าคลาดเคล่ือน) ของค่าสังเกตของตวัแปรมีค่านอ้ย
ท่ีสุด วิธีการประมาณค่าแบบกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดเป็นวิธีการประมาณค่าท่ีสาํคญัและนิยมใชใ้นทาง
เศรษฐมิติ ซ่ึงมีขอ้สมมติบางประการ ดงัน้ี 
 

1) รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกับตวัแปรอิสระรวมถึงตวัคลาดเคล่ือน
จะตอ้งเป็นแบบเสน้ตรง  
 

2) ตวัแปรอิสระตอ้งไม่ใช่ตวัแปรสุ่ม มีค่าแน่นอน 
 

3) ตวัแปรอิสระตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นอย่างสมบูรณ์ หรือตวัแปรอิสระไม่ควรมี
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้กนัสูงมากเกินไป หรือไม่ควรมีปัญหา Multicollinearity 
 

4) ตวัคลาดเคล่ือนจะตอ้งมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉล่ียเป็นศูนยแ์ละมีค่าความ
แปรปรวนคงท่ี หรือเป็น Homoskedasticity 
 

5) ตวัคลาดเคล่ือนจะตอ้งไม่มีสหสัมพนัธ์ระหว่างกนัเอง หรือควัคลาดเคล่ือนจะตอ้งมี
การกระจายท่ีเป็นอิสระต่อกนั หรือ ไม่มีปัญหา Autocorrelation 
 

6) ตวัแปรอิสระจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัคลาดเคล่ือน 
รูปแบบฟังก์ชันทีใ่ช้ในสมการถดถอย 

  
ในการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรต่างๆ จะมีแบบจาํลองท่ีใชใ้นการประมาณค่าได้

หลายแบบจาํลอง ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของขอ้มูล และแนวคิด ทฤษฎี โดยปกติจะใชแ้บบจาํลองใน
รูปแบบเสน้ตรง (Linear) ซ่ึงมีรูปแบบท่ีมกัใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1  รูปแบบฟังกช์นั และสมการ 
 

รูปแบบฟังก์ชัน สมการ 

Linear Y = +1X1+2X2 
Double-Log lnY = +1lnX1+2lnX2 
Linear-Log Y = +1lnX1+2lnX2 
Log-Linear lnY = +1X1+2X2 
Polymial Y = +1X1+2X2

2+3X3 
Inverse Y = +1(1/X1)+2X2 
Dummy Y = +1X1+2D1 
Dummy (Interaction with Variable) Y = +1X1+2D1+3D2X1 

ท่ีมา: คู่มือการใช ้EViews เบ้ืองตน้สาํหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ (2550) 
  

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ฟังก์ชัน  Double-Log ในการศึกษา เน่ืองจากศึกษาอัตราการ
เปล่ียนแปลงของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
   



บทที ่4 

 

สภาพทัว่ไป 

 
แหล่งทีม่าของการออมภายในประเทศ	

 
องคป์ระกอบของภาคการออมรวมของประเทศ ประกอบดว้ย 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 
1. การออมภาครัฐซ่ึงประกอบดว้ยการออมภาครัฐบาลกลางและทอ้งถ่ิน รวมถึงการออม

ภาครัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีสัดส่วนการออมสูงท่ีสุด ซ่ึงการออมภาครัฐบาลนั้นหมายถึง การเกินดุลการ
คลงัของภาครัฐ หรือ รายไดท่ี้เหลือจากค่าใชจ่้าย และการออมภาครัฐวิสาหกิจจะมีลกัษณะเดียวกบั
การออมภาคเอกชน 

 
2. การออมภาคเอกชน ซ่ึงประกอบดว้ย การออมภาคครัวเรือน และการออมภาคธุรกิจ โดย

มีสัดส่วนรองลงมา และค่าเส่ือมราคา (เป็นการคาํนวณหามูลค่าของทรัพยสิ์นถาวรท่ีเส่ือมราคาไป
เน่ืองจากการใชไ้ปเพื่อการผลิตสินคา้และบริการในรอบปีหน่ึง) 

 
การออมภาคครัวเรือนจะรวมถึงกิจการของเอกชนท่ีไม่ใช่นิติบุคคล และสถานบนัท่ีไม่

แสดงหากาํไร ซ่ึงการออมภาคครัวเรือนนั้น หมายถึงส่วนต่างของรายไดพ้ึงใชจ่้ายของครัวเรือนหัก
ดว้ยรายจ่ายของครัวเรือน และการออมภาคธุรกิจ หมายถึงธุรกิจนิติบุคคลและก่ึงนิติบุคคลและ
ไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเป็นสถานบนัการเงิน   

 
เน่ืองจากเงินออมของภาคธุรกิจนั้น หมายถึง กาํไรสุทธิ ลบดว้ยเงินปันผล หรือก็คือกาํไร

สะสมของภาคธุรกิจนัน่เอง ซ่ึงจะเห็นไดว้่าภาคธุรกิจจะมีกาํไรมากหรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัเงินปันผลท่ี

ภาคธุรกิจจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น โดยวตัถุประสงคข์องการออมในภาคธุรกิจ คือ เพื่อใชใ้นการขยาย

ธุรกิจและลงทุน ซ่ึงเงินออมหรือกาํไรสะสมนั้น ถือเป็นแหล่งเงินทุนะระยะยาวภายในประเทศท่ี

สาํคญัแหล่งหน่ึง และเพื่อความคล่องตวัของธุรกิจหรือเกบ็ไวเ้ผือ่เหตุฉุกเฉิน 
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ตารางที ่4.1  การออมเบ้ืองตน้ในประเทศไทย (GDS) ณ ราคาปัจจุบนั 

 

ปี 
ภาค

ครัวเรือน 
ภาคธุรกจิ 

การออม
สุทธิ

ภาคเอกชน 
ภาครัฐบาล 

ภาครัฐวสิา
กจิ 

การออม
สุทธิภาครัฐ 

2546 312,531 159,126 471,657 19,648 141,401 337,881 

2547 397,362 188,191 585,553 202,671 148,000 350,671 

2548 246,330 350,858 597,188 237,023 131,913 368,936 

2549 312,029 457,161 769,190 343,657 163,357 507,014 

2550 561,183 585,310 1,146,493 247,007 185,004 432,011 

2551 500,595 642,843 1,143,438 150,073 186,231 336,304 

2552 562,118 679,205 1,241,323 -73,014 183,732 110,718 

2553 586,273 749,857 1,336,130 60,258 188,186 248,444 

2554 613,053 1,003,749 1,616,802 108,954 117,711 226,665 

2555 633,112 896,483 1,529,595 49,234 150,417 199,651 

2556 594,439 838,620 1,433,059 -21,917 124,218 102,301 

ท่ีมา: สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน (2557) 

 
จากตารางการออมเบ้ืองตน้ในประเทศไทย (GDS) ณ ราคาปัจจุบนั จะพบว่า ปริมาณการ

ออมส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้น มาจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการออมจากภาคธุรกิจท่ีมีสัดส่วน
สูงกว่าการออมจากภาคครัวเรือน ซ่ึงการออมภาคธุรกิจ จากท่ีกล่าวไปขา้งตน้แลว้ว่า การออมใน
ภาคธุรกิจ คือ กาํไรสุทธิ ลบดว้ยเงินปันผล หรือก็คือกาํไรสะสมของภาคธุรกิจนัน่เอง ในส่วนของ
การออมภาครัฐนั้น มีสัดส่วนท่ีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัการออมภาคเอกชน เน่ืองจากภาครัฐบาลนั้น 
ตอ้งนาํรายรับมาใชจ่้าย อีกทั้งยงัมีการการใช้นโยบายบายแบบขาดดุลอย่างต่อเน่ืองเพื่อกระตุน้
ระบบเศรษฐกิจ ดงันั้น การออมภาครัฐจึงอยูใ่นสดัส่วนท่ีตํ่ากวา่ เม่ือเทียบกบัการออมภาคเอกชน  

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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สถานการณ์การออมและเศรษฐกจิของไทย	
 

การออมถือไดว้่าเป็นแหล่งเงินทุนท่ีมีความสาํคญัของประเทศหากมีระดบัการออมสูงและ
เพียงพอต่อความตอ้งการของการลงทุนของประเทศแลว้การพึ่งพิงหรืออาศยัเงินทุนจากต่างประเทศ
ก็จะลดลงได ้โดยท่ีผ่านมาประเทศไทยและประเทศกาลงัพฒันาต่างมีความตอ้งการเงินทุนเป็น
จาํนวนมากในการเร่งพฒันาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัแหล่ง
เงินทุนจากต่างประเทศซ่ึงการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมากก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ดังนั้ นความสมดุลของการออมและการลงทุนของประเทศจึงมี
ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 
 
ภาพที ่4.1  ปริมาณการออม การลงทุน การส่งออก และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
ท่ีมา: สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน (2557) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
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จากภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 ระดบัการออม การลงทุน การส่งออก และผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศ พบว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีปริมาณการออมรวมภายในประเทศอยูท่ี่3,482,724 
ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 1.15 จากปี 2555 โดยมีการเติบโตลดลง จากปี 2555 ท่ีมี
อตัราการการเปล่ียนแปลงจากปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 4.14 ทั้งน้ี หากพิจารณาภาพรวมแนวโนม้และทิศ
ทางการออมรวมของประเทศไทยในช่วงปี 2545 ถึง 2556 พบว่ามีแนวโนม้เพิ่มข้ึน แต่เม่ือพิจารณา
อตัราการเปล่ียนแปลงของการออม พบว่ามีความผนัผวน และอตัราการเติบโตลดลง  โดยในช่วงปี 
2545ถึง 2550 ภาพรวมมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน โดยในปี 2550 มีปริมาณการออมภายในประเทศ
เท่ากบั 2,853,795 ลา้นบาทซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2549 ท่ีมีมูลค่าการออมอยูท่ี่ 2,353,703 ลา้นบาท โดย
เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.25ต่อมา ในปี 2551 มีอตัราการเจริญเติบโตของการออมติดลบ 1.63 มีปริมาณการ
ออมรวมภายในประเทศอยู่ท่ี 2,807,302ลา้นบาท ต่อมา ในปี 2552 นั้น มีปริมาณการออมรวม
ภายในประเทศอยูท่ี่  2,748,537ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราการเปล่ียนแปลงติดลบมากกว่าในปี 2551 ท่ีร้อย
ละ 2.09 
 
ตารางที ่4.2  ปริมาณการออม การลงทุน การส่งออก และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
 
ปี การออม อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
การลงทุน อตัราการ

เปลีย่นแปลง 
การ

ส่งออก 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

ผลติภัณฑ์ 
มวลรวม 

2545 1,514,468 3.61 1,312,244 6.22 2,923,941 1.36 5,450,643 

2546 1,702,643 12.43 1,505,368 14.72 3,325,630 13.74 5,917,369 

2547 1,886,086 10.77 1,785,957 18.64 3,873,690 16.48 6,489,476 

2548 2,013,866 6.77 2,316,360 29.7 4,438,691 14.59 7,092,893 

2549 2,353,703 16.87 2,269,151 -2.04 4,937,372 11.23 7,844,939 

2550 2,853,795 21.25 2,314,092 1.98 5,302,119 7.39 8,525,197 

2551 2,807,302 -1.63 2,739,921 18.4 5,851,371 10.36 9,080,466 

2552 2,748,537 -2.09 1,993,202 -27.25 5,194,597 -11.22 9,041,551 

2553 3,053,529 11.1 2,740,586 37.5 6,113,336 17.69 10,104,821 

2554 3,306,204 8.27 3,029,284 10.53 6,707,988 9.73 10,539,446 

2555 3,443,042 4.14 3,488,112 15.15 7,078,420 5.52 11,362,871 

2556 3,482,724 1.15 3,546,391 1.67 6,909,741 -2.38 11,898,710 

ท่ีมา: สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน (2557) 
         ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557)  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
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เม่ือพิจารณาภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปี 2545 ถึง 2556 พบวา่มีมูลค่าของผลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึน โดยมีมูลค่าของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศลดลงในปี 2552 ซ่ึง
ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 0.43 เศรษฐกิจหดตวัลง เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินของโลก ซ่ึงส่งผลกระทบในปลายปี 2551 และชดัเจนต่อเน่ืองมาในปี 2552  ประกอบกบั
การปรับข้ึนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาอาหาร วตัถุดิบ ราคาสินคา้ และ
ตน้ทุนการขนส่งท่ีปรับตวัข้ึน ทาํใหป้ริมาณการออมภายในประเทศลดลง และมีการลดลงอยา่งมาก
ของปริมาณการลงทุนภายในประเทศ ซ่ึงในปี 2552 มีปริมาณการลงทุนอยู่ท่ี 1,993,202 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 27.25 ซ่ึงลดลงตํ่าสุดในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ต่อมาในปี 2553 เศรษฐกิจมี
การขยายตวัจากปี 2552 ร้อยละ 11.76 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก และความตอ้งการ
พลงังานทดแทน ทาํใหสิ้นคา้เกษตรราคาสูงข้ึน และไดรั้บการกระตุน้เศรษฐกิจจากนโยบายการเงิน
ท่ีผอ่นคลาย และนโยบายการคลงัแบบขาดดุล ถึงแมจ้ะประสบกบัปัญหาทางดา้นของสถานการณ์
ทางการเมือง ในช่วงตน้ปี แต่สามารถเติบโตไดเ้น่ืองการขยายตวัของภาคการส่งออก ซ่ึงเป็นผลมา
จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ต่อมาในปี 2554 เศรษฐกิจประเทศไทยไดมี้การขยายตวัลดลง โดย
มีอตัราการการเจริญเติบโต ร้อยละ 4.3 ซ่ึงเติบโตน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา และมีอตัราการลงทุน
ภายในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 10.53 ซ่ึงมีอตัราลดลงจากปี 2553 ท่ีมีอตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 
37.50 ในส่วนปริมาณการออมนั้นมีอตัราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 31.37  และ
มีแนวโนม้การเติบโตท่ีลดลงอีกคร้ังในปี 2556 ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 4.72 

 
ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงปริมาณการส่งออกของประเทศไทย พบว่าโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงข้ึนจนถึงปี 2551 และลดตํ่าลงในปี 2552 ซ่ึงมีสาเหตุตามท่ีกล่าวไปแลว้ว่า ประเทศไทยตอ้ง
เผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลกในช่วงปลายปี 2551 จนถึงปี 2552 ส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกของไทย ลดตํ่าลงร้อยละ 11.22 หรือ มากกว่า 6 แสนลา้นบาท และจะเห็นไดว้่าในช่วงเวลา
ดงักล่าว ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมีปริมาณลดลงเช่นกัน ในขณะท่ีปริมาณการลงทุน
ภายในประเทศ มีการลดลงอยา่งมาก ถึงร้อยละ 27.25 ต่อมา เม่ือการส่งออกมีการฟ้ืนตวั เศรษฐกิจ
ประเทศไทยเร่ิมขยายตวัมากข้ึน และมีแนวโนม้ขยายตวัจนถึงปี 2556 
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ภาพที ่4.2  สดัส่วนการออมต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
ท่ีมา: สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน (2558) 

 
ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาสัดส่วนการออมรวมภายในประเทศต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ในช่วงปี 2545 ถึง 2556 พบว่าภาพรวมมีแนวโน้มค่อนขา้งคงท่ี ถึงแมว้่าปริมาณการออมจะมี
แนวโน้มสูงข้ึน แต่เม่ือพิจารณาสัดส่วนในปี 2556 มีสัดส่วนของปริมาณการออมรวม
ภายในประเทศต่อผลิตภณัฑภ์ายในประเทศอยูท่ี่ ร้อยละ 29.27 ซ่ึงลดลงจากสัดส่วนในปี 2555 ท่ีมี
สดัส่วนอยูท่ี่ ร้อยละ 30.30 และลดลงจากปี 2554 ท่ีมีสดัส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 31.30  

 
การออมกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที ่11 

  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบบันั้น มีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองภายใต้

สถานการณ์ เง่ือไข และการเปล่ียนแปลงต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ และไดมี้การกาํหนด
แผนท่ีเก่ียวกบัการออมและอตัราการออมไวใ้นอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงแต่ละช่วงเวลาไดก้าํหนดเป้าหมาย
ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดยในแผนพฒันาฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.
2504-2509) จนถึงแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) ซ่ึงอยูใ่นช่วงการพฒันาเศรษฐกิจขั้น
พื้นฐานเช่นระบบสาธารณูปโภคต่างๆมีการใหค้วามสาํคญักบัระบบสถาบนัการเงินโดยมีเป้าหมาย
ใหส้ถาบนัการเงินเป็นตวักลางในการระดมเงินทุนจากประชาชนและนาํไปใหกู้เ้พื่อการลงทุนอยา่ง
เป็นระบบมากข้ึน ต่อมา ในแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529)มีการกาํหนดเป้าหมายของอตัรา
การออมอยา่างชดัเจน และมีการเร่งระดมเงินออมภาคเอกชนเพ่ือแกไ้ขปัญหาการใชจ่้ายในดา้นการ
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ลงทุนเกินกําลังเงินออมและลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศให้น้อยลง และมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบนัการเงิน และในแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534)
นั้น ตอ้งมีการระดมเงินออมท่ีมากข้ึนเน่ืองจากปริมาณการออมเบ้ืองตน้อยู่ในระดับตํ่า และมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง มีภาระหน้ีต่างประเทศของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของประเทศโดยส่วนรวม จึงให้ความสําคญัในการกาํหนดนโยบาย
เก่ียวกบัสถาบนัการเงินเพื่อระดมเงินออมภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางและ
ส่วนภูมิภาค ต่อมาในแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) มีการเร่งระดมเงินออมจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคครัวเรือนเป็นหลกั โดยมีนโยบายส่งเสริมการออม และการพฒันา
เคร่ืองมือและช่องทางการออมระยะยาว และปรับปรุงโครงสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ พฒันาระบบ
การเงินการคลงัและตลาดทุนเพื่อให้สามารถแข่งขนัในระบบการเงินกบัต่างประเทศ โดยเพิ่มความ
คล่องตวัและลดตน้ทุนทางการเงินของธุรกิจลง 
 

แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 8(พ.ศ. 2540-2544)นั้น เป็นจุดเปล่ียนท่ีสาํคญัโดยให้ความสําคญักบั
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งใหค้นเป็นศูนยก์ลางการพฒันา บูรณาการแบบองค์
รวมเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุลแต่ก็ยงัให้ความสําคญักบัการระดมเงินออมในประเทศโดยยงั
มุ่งเน้นการออมภาคเอกชนเป็นหลกัและยงัคงมีนโยบายเพิ่มระดบัเงินออมของประเทศโดยการ
ส่งเสริมทกัษะความรู้ในการจดัการทางการเงินของชุมชนและกลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชนให้เขม้แขง็
และสามารถสร้างโอกาสการระดมเงินทั้งจากแหล่งงบประมาณของรัฐภาคเอกชนและแหล่งเงินกู้
ในระบบเพ่ือการพฒันาชุมชนอาชีพและท่ีอยูอ่าศยัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
 แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 9(พ.ศ. 2545-2549)ไดน้าํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญานาํ
ทางในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่กบัการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมต่อเน่ืองจาก
ฉบบัท่ี 8และมีการการดาํเนินนโยบายการคลงัและสร้างความมัน่คงของฐานะการคลงัและกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาคและมีนโยบายส่งเสริมระบบการออมของประเทศโดยปฏิรูประบบกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและกองทุนประกนัสังคมให้ครอบคลุมประชากรและผูใ้ช้
แรงงานอย่างทัว่ถึงโดยให้ความสาํคญักบัการออมเพ่ือการชราภาพและยงัคาํนึงถึงความเป็นไปได้
ทางการเงินในระยะยาว อีกทั้งยงัมีการส่งเสริมการระดมทุนในชุมชนตลอดจนเนน้บทบาทสถาบนั
การเงินของรัฐให้สนบัสนุนการพฒันาอาชีพในชนบทเพิ่มข้ึนรวมทั้งการให้ความสาํคญักบัระดบั
ครอบครัวและชุมชนใหมี้ระดบัการออมท่ีเพิ่มข้ึน 
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 แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 10(พ.ศ. 2550-2554)ยงัคงใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้
คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 8 และ 9โดยให้ความสาํคญักบัการ
สร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงจากภายนอก โดย
การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหม้ัน่คงและ
สนบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตโดยการระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันา
รัฐวิสาหกิจใหด้าํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพและสวสัดิการสุงง
สุดแก่ประเทศ มีการส่งเสริมการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและเป็น
หลกัประกนัในชีวิตของประชาชน 
 

การพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซอ้นมาก  
โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘จึงเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สามารถพฒันาประเทศให้กา้วหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เพื่อเป็นการสร้างภูมคุม้กนัจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากทั้งภายในและภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้มากข้ึน ในสังคมไทย จึงนาํมาสู่ประเด็นการ
พฒันาในดา้นต่างๆภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การพฒันาคนให้มี
คุณภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขนั พร้อมกา้วสู่เศรษฐกิจและ
สังคมสีเขียวบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์สังคมมีความเป็นธรรม มีการเช่ือมโยงการ
พฒันากบันานาประเทศ และการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอนัจะเป็นฐาน
ท่ีมัน่คงในการพฒันาประเทศและพร้อมท่ีจะรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 นั้น ยงัคงให้ความสําคญักบัการออม โดยมีการพฒันาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เพื่อขยายฐานการให้บริการทางการเงินฐานราก
และสนับสนุนการระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อการพฒันา โดยบทบาทร่วมกนัของภาครัฐภาค
ชุมชนทอ้งถ่ิน และภาคธุรกิจเอกชน ส่งเสริมการต่อยอดการออมในชุมชน และส่งเสริมการออม
เพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงเม่ือชราภาพ และมีการพฒันาตลาดเงินและตลาดทุน ใหเ้อ้ือต่อการ
ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการและเป็นช่องทางการออมเงินของประชาชน ดงัน้ี 
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1. พฒันาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยพฒันาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเอ้ือต่อการใหบ้ริการและพฒันาบุคลากรในภาค
การเงินสนบัสนุนการใหบ้ริการทางการเงินดว้ยช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ี ควรเร่งรัดดาเนิน
การตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ีสอง และแผนพฒันาสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
รวมทั้งการปฏิรูประบบกากบัดูแลและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงของสถาบนัการเงินใหมี้ความ
เขม้งวดและครอบคลุมมากข้ึน 

 
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสม

โดยกาํากบัดูแลการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยใ์ห้เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนและธุรกิจ
อย่างทัว่ถึงภายใตก้ารบริหารความเส่ียงท่ีดี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ และกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย รวมทั้งใหส้ถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐเขา้มาเติมเตม็ช่องวา่งการใหบ้ริการของสถาบนัการเงินเอกชน และควรเพ่ิมบทบาท
ของธุรกิจร่วมลงทุน แฟคตอร่ิงและลีสซ่ิงใหมี้มากข้ึน 

 
3. เพิ่มศกัยภาพและความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐานรากโดย

สนบัสนุนและพฒันาขีดความสามารถในการดาํเนินงานขององคก์รการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุก
ระดบัสร้างความเขม้แข็ง ยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินงาน สร้างกลไกเช่ือมโยงเงินทุนระหว่าง
กลุ่มการเงิน และกลุ่มการเงินกบัสถาบนัการเงิน เพื่อให้เป็นแหล่งสนบัสนุนเงินทุนและเป็นกลไก
สาคญัในการปลูกฝังนิสยัการออมเงินและการบริหารจดัการดา้นการเงินในระดบัครัวเรือน 

 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจ

ประชาชนและผูป้ระกอบการรายย่อย และส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือน
ระดบักลางและระดบัล่างให้มีโอกาสเขา้ถึงการออมและการลงทุน โดยพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการ
ออมและการลงทุนท่ีตอบสนองความตอ้งการของครัวเรือนทุกระดบั ส่งเสริมให้องคก์รนายจา้ง 
และสถาบนัการเงินมีหนา้ท่ีในการสร้างความรู้ความเขา้ใจทางการเงินทั้งดา้นการออม การลงทุน 
การบริหารความเส่ียง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล สนับสนุนการทาํบญัชีรายรับรายจ่าย และ
สร้างความเขา้ใจถึงความเส่ียงของการเงินกูน้อกระบบ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 

 
นอกจากน้ี ยงัมีการบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพโดยมีแนวทางการ

ดาํเนินงานในการบริหารจดัการดา้นการเงิน ดงัน้ี 
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1. ดาํเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มและทนัต่อเหตุการณ์ 
ทั้งทางดา้นการรักษาเสถียรภาพของราคา การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม
รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่ือสารใหส้าธารณะทราบถึงเป้าหมายและเหตุผลของการ
ดาํเนินนโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส ความน่าเช่ือถือ และความมีวินัยในการดาํเนินนโยบาย
การเงิน 

 
2. เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาภาคการเงิน

โลกและยกระดบัตลาดทุนใหท้ดัเทียมกบัประเทศในภูมิภาค โดยการขยายฐานผูล้งทุน สร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในตลาดทุน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในตลาดทุน และเร่งพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาค ตลอดจน
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และสนบัสนุนใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะ
กิจเป็นช่องทางการออมและการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี 

 
3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน โดยการปรับปรุงกฎหมาย ภาษี กฎระเบียบ การ

กาํกบัดูแล และการบนัทึกบญัชีให้รองรับบรรยากาศของการแข่งขนั การคุม้ครองผูบ้ริโภค และ
ส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล เช่น ปรับปรุงระบบภาษีให้มีความเป็นธรรมและสนับสนุนการพฒันา
ตลาดทุนปฏิรูประบบกากบัดูแลให้มีความชดัเจน โปร่งใส ครอบคลุมความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยคาํนึงถึงความ
พร้อมของสถาบนัการเงินและระบบการเงินในประเทศ 

 
4. พฒันากลไกการเฝ้าระวงัความผนัผวนทางเศรษฐกิจและพฒันาระบบเตือนภยัแบบองค์

รวม ครอบคลุมความเส่ียงในทุกดา้น เช่น ความเส่ียงต่อระบบสถาบนัการเงิน ความเส่ียงทางการ
คลงัความเส่ียงต่อภาคการผลิตและบริการท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศ เป็นตน้ โดยเช่ือมโยงระบบ
ขอ้มูล พฒันาฐานขอ้มูล และการนาํมาใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกนั 

 
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเงินทุนระหวา่งประเทศ โดยปรับปรุงกฎระเบียบ

ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน าเงินทุนจากต่างประเทศไปใช้ประโยชน์และการนําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนสาํรองระหว่างประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดย
ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งกองทุนความมัง่คัง่แห่งชาติ การสนบัสนุน
ใหรั้ฐวิสาหกิจท่ีมีศกัยภาพจดัตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน อยา่งไรก็ตาม ควรเพิ่มความเขม้งวดใน
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การกาํากบัดูแลเงินทุนไหลเขา้ระยะสั้น พฒันาเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อการบริหารความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน และส่งเสริมใหภ้าคเอกชนใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือดงักล่าว 

 
6. เพิ่มบทบาทของสกุลเงินเอเชียในตลาดระหว่างประเทศ โดยพฒันาตลาดพนัธบตัร

เอเชียให้มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องมากข้ึน ส่งเสริมให้มีการซ้ือขายแลกเปล่ียนดว้ยเงินสกุล
เอเชียท่ีมีศกัยภาพ เพื่อนาํไปสู่การเป็นเงินสกุลกลางสาํหรับการทาํธุรกรรมทางเศรษฐกิจในระดบั
ภูมิภาค 

 
7. รักษาระดบัการออมและการลงทุนของประเทศใหเ้หมาะสมกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถปูองกนัความเส่ียงจากวิกฤตในอนาคตได ้โดยส่งเสริมการออมระยะยาว
กาํหนดระดบัการลงทุนในภาพรวม และจดัลาํดบัความสาํคญัของสาขาการลงทุนท่ีเหมาะสมและ
เสนอมาตรการจูงใจเพื่อสนบัสนุนการลงทุนในสาขาการลงทุนท่ีมีความสาํคญัสูง 

 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 จนถึงฉบบัปัจจุบนั ฉบบัท่ี 11 

จะพบว่า แฟนพฒันาฯแต่ละฉบบันั้น ให้ความสําคญักับการออม เพื่อนําไปสู่ความมัน่คง และ

ความสามารถมีการพึงพาตนเองของคนในประเทศ ผา่นรูปแบบนโยบายต่างๆ ท่ีสนบัสนุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการระดมเงินทุนและการออมในภาคต่างๆ และยกระดบัตลาดทุนในสามารถให้

ทดัเทียมกบัประเทศในภูมิภาค 

 
 



 
 

บทที ่5 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการออมและอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น 
ในบทน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะใชว้ิธีการทางเศรษฐมิติเพื่อทาํการทดสอบ โดย
ขั้นตอนของการทดสอบ จะเร่ิมจากการการแปลงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาให้อยู่ในรูปของ Natural 
logarithm และใชข้อ้มูลดงักล่าวมาทาํการทดสอบความน่ิง (Stationary) โดยวิธี Unit Root Test 
แบบ Augmented Dickey Fuller (ADF) แลว้จึงนาํตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในแบบจาํลองมาทาํ
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Causality Test) ดว้ยวิธี Granger Causality Test เม่ือไดผ้ลการ
ทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล (Causality Test) แลว้ในขั้นต่อมาจะทาํการประมาณค่า
ดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด  (Ordinary Least Square: OLS) ซ่ึงผลการทดสอบเป็นดงัน้ี 

 
1. ผลการทดสอบ Unit Root Test 

 
การทดสอบ Unit Root โดยวิธีของ Augmented Dickey Fuller (ADF) เพื่อทดสอบ

คุณสมบติั ความมีเสถียรภาพ (Stationary)  ของขอ้มูล เพื่อนาํขอ้มูลท่ีมีเสถียรภาพแลว้ไปทาํการ
วิเคราะห์ในขั้นตอนต่อๆไป ซ่ึงในการทดสอบนั้นจะทาํการทดสอบตวัแปรในแบบจาํลองตาม
สมการทีละตวั ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) อตัราการออมภายในประเทศ 
(lnSAVE) อตัราการลงทุนภายในประเทศ (lnINV) อตัราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (lnFDI) 
อตัราการส่งออก(lnEXPO) อตัราการนาํเขา้ (lnIMP) อตัราการส่งออกสุทธิ (lnNX) อตัราเงินเฟ้อ 
(INF) อตัราแรงงาน (lnLAB) อตัราการบริโภคภายในประเทศ (lnCONS) อตัราการสะสมทุน
ภาคเอกชน (lnK) อตัราหน้ีต่างระเทศ (lnDEBT) ซ่ึงจะนาํขอ้มูลท่ีรวบรวม และปรับให้อยูใ่นรูป
ของNatural logarithmเพื่อทาํการทดสอบ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยผลการทดสอบแสดง
ในตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1  ผลการทดสอบ ADF test ของตวัแปรจากขอ้มูลในรูปท่ีเป็นตวัเงิน (Nominal Term) 
 
ตวัแปร ระดบั รูปแบบสมการ ช่วงความล่าชา้1 Prob2 สรุป 

lnGDP Level 
With trend and 
intercept 

4 0.0084 I(0) 

lnSAVE Level 
With trend and 
intercept 

0 0.0003 I(0) 

lnFDI Level Intercept 0 0.0411 I(0) 

lnINV Level 
With trend and 
intercept 

0 0.0037 I(0) 

lnEXPO 1st difference Intercept 2 0.0000 I(1) 

lnIMP Level 
With trend and 
intercept 

1 0.0416 I(0) 

lnNX Level 
With trend and 
intercept 

2 0.0005 I(0) 

lnDEBT 1st difference Intercept 1 0.0057 I(1) 
lnC 2nd difference None 8 0.0002 I(2) 
lnLAB Level Intercept 3 0.0438 I(0) 

lnK 1st difference None 5 0.0072 I(1) 

หมายเหตุ : 1 Automatic based on AIC, MAXLAG = 8 
2 Mackinnon (1996) one-side p-value 

ท่ีมา:จากการคาํนวณ 
  

ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ของตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปของตวั
เงิน พบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (lnGDP) อัตราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณการออม (lnSAVE) อตัราการเปล่ียนแปลงของการลงทุนภายในประเทศ 
(lnINV) อตัราการเปล่ียนแปลงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (lnFDI) อตัราการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณนาํเขา้ (lnIMP) อตัราการเปล่ียนแปลงชองปริมาณการนาํเขา้สุทธิ (lnNX) 
และอตัราการเปล่ียนแปลงของกาํลงัแรงงาน (lnLAB) สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่าตวั
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แปรท่ีนาํมาทดสอบมีคุณสมบติัความไม่มีเสถียรภาพของขอ้มูล หรือ Non – Stationary at Level 
เน่ืองจาก ค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่าวิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ส่วนอตัราการ
เปล่ียนแปลงของการส่ออก (lnEXPO)  อตัราการเปล่ียนแปลงของหน้ีต่างประเทศ (lnDEBT) และ
อตัราการเปล่ียนแปลงของการสะสมทุนภาคเอกชน (lnK) และอตัราการเปล่ียนแปลงของการ
บริโภค (lnC) ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ไดเ้น่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมากกว่า ค่า
วิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จึงตอ้งทาํการทดสอบ Unit Root ของตวัแปรในรูปผลต่าง
ลาํดบัท่ี 1 (First Difference) อีกคร้ัง 
  

เม่ือนาํตวัแปรท่ีมีคุณสมบติั Non – Stationary ท่ีระดบั Level มาทาํการทดสอบในอนัดบั 
(OrderofIntergration) ท่ีสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงก็คือ การทดสอบ Unit Root ท่ีระดบั I(1) พบว่า อตัราการ
เปล่ียนแปลงของการส่ออก (lnEXPO)  อตัราการเปล่ียนแปลงของหน้ีต่างประเทศ (lnDEBT) และ
อตัราการเปล่ียนแปลงของการสะสมทุนภาคเอกชน (lnK) สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่า 
ตวัแปรมีคุณสมบติั Non–Stationary ณ ผลต่างลาํดบัท่ี 1 เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่า
วิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 แต่อตัราการเปล่ียนแปลงของการบริโภค (lnC)ไม่สามารถ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ไดเ้น่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมากกวา่ ค่าวิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี
ร้อยละ 95 จึงตอ้งทาํการทดสอบ Unit Root ของตวัแปรในรูปผลต่างลาํดบัท่ี 2 (Second Difference) 
อีกคร้ัง 
  

เม่ือนาํตวัแปรท่ีมีคุณสมบติั Non – Stationary ท่ีลาํดบัท่ี 1 (First Difference)มาทาํการ
ทดสอบในอนัดบั (OrderofIntergration) ท่ีสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงก็คือ การทดสอบ Unit Root ท่ีระดบั I(2) 
พบว่าอตัราการเปล่ียนแปลงของการบริโภค (lnC)สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่า ตวัแปร
มีคุณสมบติั Non–Stationary ณ ผลต่างลาํดบัท่ี 2 เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่าค่าวิกฤต ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 
ตารางที ่5.2  ผลการทดสอบ ADF test ของตวัแปรจากขอ้มูลในรูปท่ีแทจ้ริง (Real Term) 

 
ตวัแปร ระดบั รูปแบบสมการ ช่วงความล่าชา้1 Prob2 สรุป 

lnGDP 1st difference Intercept 6 0.0019 I(1) 
lnSAVE 1st difference None 3 0.0026 I(1) 
lnFDI Level Intercept 0 0.0411 I(0) 
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ตารางที ่5.2  ผลการทดสอบ ADF test ของตวัแปรจากขอ้มูลในรูปท่ีแทจ้ริง (Real Term) 
 

ตวัแปร ระดบั รูปแบบสมการ ช่วงความล่าชา้1 Prob2 สรุป 

lnINV 1st difference 
With trend and 
intercept 

7 0.0019 I(1) 

lnEXPO 1st difference Intercept 2 0.0000 I(1) 
lnIMP 1st difference None 1 0.0000 I(1) 

lnNX Level 
With trend and 
intercept 

2 0.0004 I(0) 

lnDEBT 1st difference None 1 0.0038 I(1) 
lnG 1st difference None 3 0.0000 I(1) 
INF 1st difference None 0 0.0000 I(1) 
lnCONS 2nd difference None 8 0.0000 I(2) 

lnK 1st difference None 0 0.0000 I(1) 

หมายเหตุ : 1 Automatic based on AIC, MAXLAG = 8 
2 Mackinnon (1996) one-side p-value 

ท่ีมา:จากการคาํนวณ 
 
ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ของตวัแปรท่ีอยูใ่นรูปของค่าท่ี

แทจ้ริง พบว่า อตัราการเปล่ียนแปลงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (lnFDI) อตัราการ
เปล่ียนแปลงของการส่งออกสุทธิ (lnNX) สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่าตวัแปรท่ีนาํมา
ทดสอบมีคุณสมบติัความไม่มีเสถียรภาพของขอ้มูล หรือ Non – Stationary at Level เน่ืองจาก ค่า
ความน่าจะเป็นนอ้ยกว่าค่าวิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ส่วนอตัราการเปล่ียนแปลงของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (lnGDP) อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการออม (lnSAVE) 
อตัราการเปล่ียนแปลงของการลงทุนภายในประเทศ (lnINV)อตัราการเปล่ียนแปลงของการส่ออก 
(lnEXPO) อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณนําเขา้ (lnIMP)อตัราการเปล่ียนแปลงของหน้ี
ต่างประเทศ (lnDEBT)อตัราการเปล่ียนแปลงของการบริโภค (lnC)อตัราการเปล่ียนแปลงของการ
สะสมทุนภาคเอกชน (lnK) อตัราการเปล่ียนแปลงของรายจ่ายภาครัฐ (lnG) และอตัราเงินเฟ้อ (INF) 
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ไดเ้น่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมากกว่า ค่าวิกฤต ณ ระดบั

(ต่อ) 
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ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จึงตอ้งทาํการทดสอบ Unit Root ของตวัแปรในรูปผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First 
Difference) อีกคร้ัง 

 
เม่ือนาํตวัแปรท่ีมีคุณสมบติั Non – Stationary ท่ีระดบั Level มาทาํการทดสอบในอนัดบั 

(OrderofIntergration) ท่ีสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงก็คือ การทดสอบ Unit Root ท่ีระดบั I(1) พบว่าอตัราการ
เปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (lnGDP) อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการ
ออม (lnSAVE) อตัราการเปล่ียนแปลงของการลงทุนภายในประเทศ (lnINV)อตัราการเปล่ียนแปลง
ของการส่ออก (lnEXPO) อตัราการเปล่ียนแปลงของปริมาณนาํเขา้ (lnIMP)อตัราการเปล่ียนแปลง
ของหน้ีต่างประเทศ (lnDEBT)อตัราการเปล่ียนแปลงของการสะสมทุนภาคเอกชน (lnK) อตัราการ
เปล่ียนแปลงของรายจ่ายภาครัฐ (lnG)  และอตัราเงินเฟ้อ (INF)สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ท่ีวา่ ตวัแปรมีคุณสมบติั Non–Stationary ณ ผลต่างลาํดบัท่ี 1 เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกว่าค่า
วิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 แต่อตัราการเปล่ียนแปลงของการบริโภค (lnCONS)ไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ไดเ้น่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมากกว่า ค่าวิกฤต ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จึงตอ้งทาํการทดสอบ Unit Root ของตวัแปรในรูปผลต่างลาํดบัท่ี 2 (Second 
Difference) อีกคร้ัง 

 
เม่ือนาํตวัแปรท่ีมีคุณสมบติั Non – Stationary ท่ีลาํดบัท่ี 1 (First Difference)มาทาํการ

ทดสอบในอนัดบั (OrderofIntergration) ท่ีสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงก็คือ การทดสอบ Unit Root ท่ีระดบั I(2) 
พบวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของการบริโภค (lnCONS)สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่า ตวั
แปรมีคุณสมบติั Non–Stationary ณ ผลต่างลาํดบัท่ี 2 เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกว่าค่าวิกฤต 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 

 
2. ผลการทดสอบ GrangerCausality 

 
การทดสอบ GrangerCausality เป็นการทดสอบเพื่อดูความสัมพนัธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผล 

ระหวา่ง ตวัแปรตาม กบัตวัแปรอิสระ วา่มีความเป็นเหตุเป็นผลกนัหรือไม่ ถา้พบว่าตวัแปรคู่ใดไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั จะตอ้งมีการตดัออกแบบจาํลอง เพื่อให้แบบจาํลองมีความถูกตอ้งมากข้ึน และ
ค่าสถิติทดสอบ (Test statistic) ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน จะพิจารณาจากค่า F – statistic ซ่ึงจะ
ทดสอบ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
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การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Causality) ระหว่างตัวแปรคู่ต่างๆ ตามวิธี 
GrangerCausality ในเบ้ืองตน้จะตอ้งหา Lag ท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการประมาณสมการก่อน ซ่ึงจะ
หา Lag ท่ีเหมาะสมนั้น จะใชก้ารทดสอบหาค่าโดยการ Test ตวัแปรตาม และ Lag ของตวัแปรตาม 
ในการประมาณค่าในสมการ OLS ไปเร่ือยๆ เพื่อหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) แลว้จึงมาทดสอบ
หาค่า Lag ของตวัแปรอิสระ พร้อมกนักบั ตวัแปรตาม และ Lag ของตวัแปรตาม ประมาณค่าใน
สมการ OLS ไปเร่ือยๆ เพื่อหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด)  แลว้ใชส้มการนั้น ในการทดสอบ 
Wald Testหาค่า F – statistic ซ่ึงจะทดสอบ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยจะทดสอบระหว่าง
ตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ ทั้งในรูปท่ีเป็นตวัเงินและรูปของค่าท่ีแทจ้ริง ไดผ้ลการทดสอบดงั
ตาราง ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.3  ผลการทดสอบ Granger Causalityของตวัแปรในรูปท่ีเป็นตวัเงิน 

 
รูปแบบความเป็นเหตุ

เป็นผล 
p, q F - stat Prob1 ผลสรุป 

dlnSAVElnGDP 4, 1 3.6138 0.0656 ปฏิเสธ H0 
dlnSAVEเป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnINVlnGDP 4, 2 0.1391 0.7115 ยอมรับ H0 
dlnINVไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

lnIMPlnGDP 4, 3 11.2405 0.0000 ปฏิเสธ H0 
DlnIMPเป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnEXPlnGDP 4, 3 0.4366 0.7283 ยอมรับ H0 
dlnEXPไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

lnNXlnGDP 4, 4 0.1964 0.9384 ยอมรับ H0 
lnNXไม่เป็นสาเหตุของ lnGDP 

lnDEBTlnGDP 1, 1 0.3459 0.5602 ยอมรับ H0 
dlnDEBTไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

lnFDIlnGDP 4, 4 4.8501 0.0035 ปฏิเสธ H0 
lnFDIไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

lnLABlnGDP 4, 3 22.5890 0.0000 ปฏิเสธ H0 
LnLABเป็นสาเหตุของ dlnGDP 
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ตารางที ่5.3  ผลการทดสอบ Granger Causalityของตวัแปรในรูปท่ีเป็นตวัเงิน 
 

รูปแบบความเป็นเหตุ
เป็นผล 

p, q F - stat Prob1 ผลสรุป 

dlnKdlnGDP 4, 3 0.4283 0.7341 ยอมรับ H0 
dlnKไม่เป็นสาเหตุของ lnGDP 

lnGDPlnSAVE 4, 1 6.4383 0.0158 ปฏิเสธ H0 
LnGDPเป็นสาเหตุของ lnSAVE 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
 
 จากตารางผลการทดสอบ Granger Causalityของตวัแปรในรูปท่ีเป็นตวัเงิน พบวา่ ตวัแปรท่ี
เป็นสาเหตุของการเกิดการเปล่ียนแปลงของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) ไดแ้ก่ 
อตัราการออม (lnSAVE) อตัราการนาํเขา้ (lnIMP) และอตัรากาํลงัแรงงาน (lnLAB) ทั้งน้ี เม่ือศึกษา
ผลของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราการออม 
(lnSAVE) พบว่า ปฏิเสธ H0 : lnGDP does not Granger Cause lnSAVE  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อย
ละ 90 ดงันั้น อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอตัราการออมต่างมีผลต่อกนัและกนั ในรูป
ของตวัเงิน (Nominal Term) 
 
 ทั้งน้ี ในการศึกษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น จะใชต้วัแปรท่ีอยูใ่นรูปของอตัรา
การเจริญเติบโตท่ีแทจ้ริง (Real GDP) รวมถึงอตัราการออม และตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึง
ไดผ้ลการศึกษาตามตารางท่ี 5.4  
 
ตารางที ่5.4  ผลการทดสอบ Granger Causality 

 
รูปแบบความเป็นเหตุ

เป็นผล 
p, q F - stat Prob1 ผลสรุป 

dlnSAVEdlnGDP 1, 10 0.8757 0.5664 ยอมรับ H0 
dlnSAVEไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnINVdlnGDP 1, 17 0.5786 0.8529 ยอมรับ H0 
dlnINVไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

(ต่อ) 
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ตารางที ่5.4  ผลการทดสอบ Granger Causality 
 

รูปแบบความเป็นเหตุ
เป็นผล 

p, q F - stat Prob1 ผลสรุป 

dlnIMPdlnGDP 1, 2 1.8967 0.1627 ยอมรับ H0 
DlnIMPไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnEXPdlnGDP 1, 1 2.8402 0.0990 ปฏิเสธ H0 
dlnEXPเป็นสาเหตุของ dlnGDP 

lnNXdlnGDP 1, 11 0.2986 0.9711 ยอมรับ H0 
lnNXไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnDEBTdlnGDP 1, 10 0.1284 0.9991 ยอมรับ H0 
dlnDEBTไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dINFdlnGDP 1, 10 0.6872 0.7268 ยอมรับ H0 
dINFไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

lnFDIdlnGDP 1, 11 0.8814 0.5692 ยอมรับ H0 
lnFDIไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

lnLABdlnGDP 1, 1 2.6511 0.1106 ยอมรับ H0 
LnLABไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnKdlnGDP 1, 17 0984.3 0.9593 ยอมรับ H0 
dlnKไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnGdlnGDP 1, 17 0.4462 0.9373 ยอมรับ H0 
dlnGไม่เป็นสาเหตุของ dlnGDP 

dlnGDPdlnSAVE 12, 5 4.1416 0.0110 ปฏิเสธ H0 

dlnGDPเป็นสาเหตุของ dlnSAVE 
dlnGDPdlnINV 17, 1 3.3165 0.0936 ปฏิเสธ H0 

dlnGDPเป็นสาเหตุของ dlnINV 
dlnGDPdlnEXPO 11, 6 1.3357 0.2899 ยอมรับ H0 

dlnGDPไม่เป็นสาเหตุของ dlnEXPO 
dlnEXPOdlnSAVE 12,6 4.5227 0.0065 ปฏิเสธ H0 

DlnEXPOเป็นสาเหตุของ dlnSAVE 

(ต่อ) 
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ตารางที ่5.4  ผลการทดสอบ Granger Causality 
 

รูปแบบความเป็นเหตุ
เป็นผล 

p, q F - stat Prob1 ผลสรุป 

dlnEXPOdlnINV 17, 1 1.0722 0.3209 ยอมรับ H0 
dlnEXPOไม่เป็นสาเหตุของ dlnINV 

dlnINVdlnEXPO 11, 6 0.1749 0.9804 ยอมรับ H0 
dlnINVไม่เป็นสาเหตุของ dlnEXPO 

dlnINVdlnSAVE 12, 2 1.2415 0.3092 ยอมรับ H0 
dlnINV ไม่เป็นสาเหตุของ dlnSAVE 

dlnSAVEdlnINV 17 ,1 3.3165 0.0936 ปฏิเสธ H0 
dlnSAVEเป็นสาเหตุของ dlnINV 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
 

กรณคีวามสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ (lnGDP) และ อตัราการ
ออม (lnSAVE) 

 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnSAVE does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด 

Lag ของ dlnGDPและdlnSAVEจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 10 
ตามลาํดบั พบวา่ การเปล่ียนแปลงของอตัราการออม (lnSAVE) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของ
อตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 ส่วนในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnGDP does not Granger Cause 
dlnSAVE กาํหนด Lag ของdlnGDP และdlnSAVEเท่ากบั 12 และ 5 ตามลาํดบั พบว่า การ
เปล่ียนแปลงของอตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของ
อตัราการออม (lnSAVE) เน่ืองจากปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 
ดงันั้น การเปล่ียนแปลงอตัราการออมไม่เป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แต่การเปล่ียนแปลงอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราการออม 

 

(ต่อ) 
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จากผลการศึกษาดงักล่าว อตัราการออมไม่ไดเ้ป็นสาเหตุให้เกิดอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อาจเน่ืองมาจาก ปริมาณการออมภายในประเทศมีไม่มากเพียงพอต่อความตอ้งการลงทุน 
ซ่ึงอาจเป็นผลให้อตัราการออมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้น ไม่สามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได ้และจากการท่ีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น กลบัเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ปริมาณ
การออมนั้นเปล่ียนแปลงไป อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่ม
มากข้ึน อาจะส่งผลต่อรายได ้ซ่ึงเม่ือรายไดเ้พิ่มมากข้ึนนั้นอาจจะทาํใหป้ริมาณการออมเพิ่มมากข้ึน
ได ้

 
กรณีความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) และ อัตราการ

ส่งออก(lnEXPO) 
 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnEXPO does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด 

Lag ของ dlnGDPและ dlnEXPOจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 1 
ตามลาํดบั พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการส่งออก (lnEXPO) เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของ
อตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 ส่วนในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnGDP does not Granger Cause 
dlnEXPOกาํหนด Lag ของdlnGDP และdlnEXPOเท่ากบั 11 และ 6 ตามลาํดบั พบว่า การ
เปล่ียนแปลงของอตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลง
ของอตัราการการส่งออก (lnEXPO) เน่ืองจากยอมสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อย
ละ 90 ดังนั้น การเปล่ียนแปลงอตัราการส่งออกเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การเปล่ียนแปลงอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นสาเหตุของ
การเปล่ียนแปลงของอตัราการส่งออก 

 
กรณีความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) และ อัตราการ

ลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ (lnINV) 
 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnINV does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 

ของ dlnGDPและ dlnINVจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 17 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ(lnINV) ไม่เป็นสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั 
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(H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 ส่วนในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnGDP does not 
Granger Cause dlnINVกาํหนด Lag ของdlnINVและdlnGDP เท่ากบั 17 และ 1 ตามลาํดบั พบว่า 
การเปล่ียนแปลงของอัตราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (lnGDP) ไม่เป็นสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ (lnINV) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐาน
หลกั (H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 ดงันั้น การเปล่ียนแปลงอตัราการลงทุนภาคเอกชน
ภายในประเทศไม่เป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
เปล่ียนแปลงอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่เป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของอตัราการ
ลงทุน 

 
จากผลการศึกษาดงักล่าว สาเหตุหน่ึงท่ีอาจทาํใหอ้ตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ

นั้น ไม่ส่งผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจเน่ืองมาจากการลงทุนภายในประเทศอาจ
ไม่มีกาํลงัมากเพียงพอท่ีจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เน่ืองจากอาจมีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การ
ท่ีมีการลงทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงมีความสามารถ มีเทคโนโลยท่ีีดีกว่า จนอาจส่งผลกระทบต่อภาค
การลงทุนภายในประเทศทาํให้เกิดการขยายตัวได้น้อย อีกทั้ งช่วงเวลาท่ีใช้ในการศึกษา เกิด
สถานการณ์ความไม่มัน่คงทางการเมือง ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ในการลงทุนของนักลงทุย
ภายในประเทศ จึงทาํให้การลงทุนภายในประเทศในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษานั้น ไม่มีกาํลงัมาก
พอท่ีจะส่งผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
กรณีความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการออม (lnSAVE) และ อัตราการลงทุนภาคเอกชน

ภายในประเทศ (lnINV) 
 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnINV does not Granger Cause dlnSAVE กาํหนด 

Lag ของ dlnSAVEและ dlnINVจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 12 และ 2 
ตามลาํดบั พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุน (lnINV) ไม่เป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ของอตัราการออม (lnSAVE) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 
90 ส่วนในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnSAVE does not Granger Cause dlnINVกาํหนด Lag 
ของdlnINVและdlnGDP เท่ากบั 17 และ 1 ตามลาํดบั พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการออม 
(lnSAVE) เป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุน (lnINV) เน่ืองจากปฏิเสธสมมุติฐาน
หลกั (H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 ดงันั้น การเปล่ียนแปลงอตัราการลงทุนไม่เป็นสาเหตุ
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ของการเปล่ียนแปลงอัตราการออม แต่การเปล่ียนแปลงอัตราการออมเป็นสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุน 
  

กรณคีวามสัมพนัธ์ของตัวแปรอืน่ๆ ทีมี่ต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ (lnGDP) 
 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnIMP does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 

ของ dlnGDPและ dlnIMPจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 2 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการนาํเขา้ (lnIMP) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของอตัราการ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 90  

 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : lnNX does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 

ของ dlnGDPและ lnNXจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 11 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการนาํเขา้สุทธิ (lnNX) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของอตัรา
การการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnDEBT does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด 

Lag ของ dlnGDPและ dlnDEBTจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 10 
ตามลาํดบั พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการหน้ีต่างประเทศ (lnDEBT) ไม่เป็นสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั 
(H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnINF does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 

ของ dlnGDPและ dlnINFจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 10 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการเงินเฟ้อ (INF) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของอตัราการ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 90 
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ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : lnFDI does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 
ของ dlnGDPและ dlnINFจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 11 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (lnFDI) ไม่เป็นสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั 
(H0) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : lnLAB does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 

ของ dlnGDPและ lnLABจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 1 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัรากาํลงัแรงงาน (lnLAB) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของอตัรา
การการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnK does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 

ของ dlnGDPและ dlnKจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 17 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการสะสมทุนภาคเอกชน (lnK) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลง
ของอตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

 
ในการทดสอบสมมติฐานหลกั H0 : dlnG does not Granger Cause dlnGDP กาํหนด Lag 

ของ dlnGDPและ dlnGจากการหาสมการท่ีดีท่ีสุด (AIC ตํ่าสุด) ไดเ้ท่ากบั 1 และ 17 ตามลาํดบั 
พบว่า การเปล่ียนแปลงของอตัราการใชจ่้ายของรัฐบาล (lnG) ไม่เป็นสาเหตุการเปล่ียนแปลงของ
อตัราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lnGDP) เน่ืองจากยอมรับสมมุติฐานหลกั (H0) ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ ร้อยละ 90 

 
จากผลการทดสอบ Granger Causalityสามารถนาํความสัมพนัธ์ของตวัแปรมาสร้างสมการ

การ ไดด้งัน้ี 
 
สมการการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 

ln GDP ln EXPO  
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จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถนาํมาเขียนเป็นรูปสมการทางเศรษฐมิติได ้คือ 
 

ln GDP β β ln EXPO ε     (4.1) 
  

สมการอตัราการออม 
 

ln SAVE ln GDP , ln EXPO  
 
จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถนาํมาเขียนเป็นรูปสมการทางเศรษฐมิติได ้คือ 
 

ln SAVE β β ln GDP β ln EXPO ε    (4.2) 
  

สมการอตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ 
 

dln INV dln GDP , dln SAVE  
 

จากความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถนาํมาเขียนเป็นรูปสมการทางเศรษฐมิติได ้คือ 
 

dln INV β β d ln GDP β dln SAVE ε    (4.3) 
 
 หลงัจากท่ีจดัรูปแบบความสัมพนัธ์ตามผลการทดสอบ Granger Causality จะทาํให้เรา
ทราบว่าตวัแปรใดเป็นสาเหตุ และตวัแปรใดเป็นผล ตามรูปแบบสมการท่ีแสดงไปแลว้ขา้งตน้ 
ขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทราบขนาดและทิศทางของความสัมพนัธ์ดังกล่าว จะทาํการประมาณค่า
สมการถดถอยดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

 
3. ผลการประมาณค่าโดยวธีิกาํลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Stage Least Square: OLS) 
  

ในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางสถิติจากขอ้มูลอนุกรมเวลา โดยการประมาณ
ค่าโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Stage Least Square: OLS) เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตามสมการทางเศรษฐมิติท่ีไดจ้ากผลการทดสอบ Granger Causalityไดเ้ป็น ดงัน้ี 
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สมการการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
 

lnGDPt = 7.5287244 +0.444777lnEXPOt    (4.4) 

                 (24.32333)***    (28.94701)*** 

R – squared = 0.92785  Adjusted R – squared  = 0.926289 D.W. = 1.722 

F-statistic = 591.6242  Prob(F-statistic) = 0.0000 

หมายเหตุ: ค่าใน ( ) หมายถึง ค่า t-Statistic 
   *  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
   **  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
   ***  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 
พิจารณาจากสมการ พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิแห่งการกาํหนดท่ีปรับค่าแลว้ (adjust coefficient 

of determination : adjust R2) มีค่าเท่ากบั 0.926289 แสดงวา่ ตวัแปรอธิบายทางขวามือ คือ อตัราการ
ส่งออก สามารถท่ีจะอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ การอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได ้ไดป้ระมาณร้อยละ 92.63ส่วนท่ีเหลือ สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืนๆ โดยมีค่าF-
statistic เท่ากบั591.6242 (probFเท่ากบั 0.000) ณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
เม่ือตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยวิธี Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test  

ท่ี Lag เท่ากบั 1 โดยพิจารณาจากค่า Probability ของ ค่า Obs*R-squaredพบว่าไม่มีปัญหา 
Autocorrelation หมายความวา่ตวัคลาดเคล่ือนมีการกระจายท่ีเป็นอิสระต่อกนั  

 
เม่ือตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticityด้วยวิธีการ White’s Heteroskedasticityโดย

พิจารณาจากค่า Probability ของ ค่า Obs*R-squaredพบว่าไม่มีปัญหา Heteroskedasticity 
หมายความวา่ตวัคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
ผลการทดสอบค่านัยสําคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปรแต่ละค่าท่ี พบว่าค่า

สัมประสิทธ์ิของอตัราการส่งออกมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.444777 แสดงว่า 
หากกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี เม่ือการเปล่ียนแปลงของอตัราการส่งออกเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1
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จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ 
0.444777นัน่คือ เม่ือประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมมากข้ึนจะทาํให้เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน  

 
สมการอตัราการออม 

lnSAVEt = -28.57104-0.910458lnEXPOt+3.901531lnGDPt   (4.5) 

       (-0.944913)    (-0.504255)       (0.997763) 

 

R – squared = 0.079538  Adjusted R – squared  = 0.038628 D.W. = 0.462340 

F-statistic = 1.944240  Prob(F-statistic) = 0.154930 

หมายเหตุ: ค่าใน ( ) หมายถึง ค่า t-Statistic 
   *  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
   **  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
   ***  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 
พิจารณาจากสมการ พบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิแห่งการกาํหนดท่ีปรับค่าแลว้ (adjust coefficient 

of determination : adjust R2) มีค่าเท่ากบั 0.038628 แสดงวา่ ตวัแปรอธิบายทางขวามือ คือ อตัราการ
ส่งออก และอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถท่ีจะอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
ตาม คือ การอตัราการออมได ้ไดป้ระมาณร้อยละ 3.9ส่วนท่ีเหลือ สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปร
อ่ืนๆ โดยมีค่าF-statistic เท่ากบั1.944240 (prob F เท่ากบั0.154930) ณระดบัความเช่ือมัน่ไม่ถึงร้อย
ละ 90 

 
เม่ือตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยวิธี Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test 

โดยพิจารณาจากค่าProbability ของ ค่า Obs*R-squaredพบว่ามีปัญหา Autocorrelation หมายความ
ว่าตวัคลาดเคล่ือนมีการกระจายท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนัจึงทาํการแกปั้ญหาโดยใชว้ิธีการใชล้าํดบัท่ี4
ของAutoregressive modelคือเพิ่มเทอมAR(1) AR(2) AR(3) AR(4) เขา้ไปแลว้ ไดผ้ลดงัน้ี 
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lnSAVEt = -40.26415+0.874409lnEXPOt+2.901788lnGDPt   (4.6) 

          (0.0546)*     (0.7936)  (1.508097) 

R – squared = 0.695362  Adjusted R – squared  = 0.645961 D.W. = 2.017525 

F-statistic = 14.37591  Prob(F-statistic) = 0.0000 

หมายเหตุ: ค่าใน ( ) หมายถึง ค่า t-Statistic 
   *  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
   **  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
   ***  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 
เม่ือแกปั้ญหา Autocorrelation ทาํให้Durbin-Watson statistic ค่า adjust R2 และค่าF-

statistic ดีข้ึน โดย adjust R2  มีค่าเท่ากบั 0.645961แสดงว่า ตวัแปรอธิบายทางขวามือ คือ อตัราการ
ส่งออก และอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถท่ีจะอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
ตาม คือ การอตัราการออมได ้ไดป้ระมาณร้อยละ 64.6ส่วนท่ีเหลือ สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปร
อ่ืนๆ โดยมีค่าF-statistic เท่ากบั14.37591 (prob F เท่ากบั0.0000) ณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
เม่ือตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticityด้วยวิธีการ White’s Heteroskedasticityโดย

พิจารณาจากค่า Probability ของค่า Obs*R-squaredพบว่าไม่มีปัญหา Heteroskedasticity 
หมายความวา่ตวัคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิหนา้ตวัแปรแต่ละค่า พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราการส่งออกมี

ค่าเท่ากบั 0.874409แสดงว่า หากกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี เม่ืออตัราการส่งออกเปล่ียนแปลงไป
ร้อยละ 1 จะทาํให้การอตัราการออมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ 0.874409ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ไม่ถึงร้อยละ 90 นัน่คือ เม่ือมีอตัราการส่งออกเพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลให้อตัราการออม
เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก เม่ือมีการส่งออกเพ่ิมมากข้ึนนั้น จะส่งผลใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เม่ือเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตมากข้ึน นาํมาซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน ทาํใหอ้ตัราการออมเพ่ิมข้ึน 

 
เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีค่าเท่ากบั 2.901788

แสดงวา่ หากกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี เม่ืออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อย
ละ 1 จะทาํให้การอตัราการออมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ 2.901788 ท่ีระดบัความ
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เช่ือมัน่ไม่ถึงร้อยละ 90 นัน่คือ เม่ือเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตมากข้ึนนั้น จะส่งผลอตัราการออม
ภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอตัราการส่งออก 

 
สมการอตัราการลงทุนการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ 

 
dlnINVt = 0.912606 +0.955746dlnSAVEt-1.119608dlnGDPt   (4.7) 

   (0.430578) (21.50469)***  (0.0767)* 

R – squared = 0.917338  Adjusted R – squared  = 0.913580 D.W. = 2.734862 

F-statistic = 244.1431  Prob(F-statistic) = 0.0000 

หมายเหตุ: ค่าใน ( ) หมายถึง ค่า t-Statistic 
   *  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
   **  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
   ***  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 
พิจารณาจากสมการ  พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิแห่งการกําหนดท่ีปรับค่าแล้ว  (Adjust 

coefficient of determination : adjust R2) มีค่าเท่ากบั 0.913580 แสดงว่า ตวัแปรอธิบายทางขวามือ 
คือ การเปล่ียนแปลงของอัตราการออม และการเปล่ียนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสามารถท่ีจะอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ การเปล่ียนแปลงของการอตัรา
ลงทุนได ้ประมาณร้อยละ 91.36 ส่วนท่ีเหลือ สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืนๆ โดยมีค่าF-statistic 
เท่ากบั244.1431(prob F เท่ากบั0.0000) ณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
เม่ือตรวจสอบปัญหา Autocorrelation ดว้ยวิธี Breush-Godfrey Serial Correlation LM Test 

โดยพิจารณาจากค่าProbability ของ ค่า Obs*R-squaredพบว่ามีปัญหา Autocorrelation หมายความ
ว่าตวัคลาดเคล่ือนมีการกระจายท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนัจึงทาํการแกปั้ญหาโดยใชว้ิธีการใชล้าํดบัท่ี1
ของAutoregressive modelคือเพิ่มเทอมAR(1)เขา้ไปแลว้ ไดผ้ลดงัน้ี 
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dlnINVt = 0.016419 +0.958967dlnSAVEt-1.016419dlnGDPt  (4.8) 

     (0.794323)  (25.28771)***      (-2.332108)** 

R – squared = 0.929408  Adjusted R – squared  = 0.924366 D.W. = 2.168932 

F-statistic = 184.3240  Prob(F-statistic) = 0.0000 

หมายเหตุ: ค่าใน ( ) หมายถึง ค่า t-Statistic 
   *  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
   **  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
   ***  หมายถึง มีนยัสาํคญัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
 
เม่ือแกปั้ญหา Autocorrelation ทาํให้ Durbin-Watson statistic ค่า adjust R2 และค่า F-

statistic ดีข้ึน โดย adjust R2 มีค่าเท่ากบั0.924366แสดงว่า ตวัแปรอธิบายทางขวามือ คือ การ
เปล่ียนแปลงของอตัราการออมและการเปล่ียนแปลงอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถท่ี
จะอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม คือ การเปล่ียนแปลงของการอตัราการลงทุนการลงทุน
ภาคเอกชนภายในประเทศไดป้ระมาณร้อยละ 92.44ส่วนท่ีเหลือ สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืนๆ 
โดยมีค่าF-statistic เท่ากบั184.3240 (prob F เท่ากบั0.0000) ณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
เม่ือตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticityด้วยวิธีการ White’s Heteroskedasticityโดย

พิจารณาจากค่า Probability ของ ค่า Obs*R-squaredพบว่าไม่มีปัญหา Heteroskedasticity 
หมายความวา่ตวัคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีณระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของการเปล่ียนแปลงของอตัราการออม พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิมี

ค่าเท่ากบั 0.958967แสดงว่า หากกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี เม่ือการเปล่ียนแปลงของอตัราการออม
เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จะทาํให้การเปล่ียนแปลงของการอตัราการลงทุนในทิศทางเดียวกนั ร้อย
ละ 0.955746อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99นั่นคือ เม่ือการเปล่ียนแปลง
ของอตัราการออมเพ่ิมมากข้ึน จะทาํให้การเปล่ียนแปลงอตัราการลงทุนเปล่ียนแปลงในทิศทาง
เดียวกนั ซ่ึงการลงทุนดงักล่าวคือ การลงทุนภายในประเทศ แสดงใหเ้ป็นว่าการออมภายในประเทศ
เป็นปัจจัยสําคญัอย่างหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดการลงทุนภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน และหากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการออมมีการลดลง ก็จะทาํให้การเปล่ียนแปลงอตัราการลงทุนการลงทุน
ภาคเอกชนภายในประเทศลดลงเช่นกนั 
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เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของการเปล่ียนแปลงของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ี
มีต่อการเปล่ียนแปลงอตัราการลงทุน มีค่าเท่ากบั-1.016419แสดงว่า หากกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆคงท่ี 
เม่ือการเปล่ียนแปลงของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 การ
เปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุนจะเปล่ียนไปในทิศทางตรงขา้ม ร้อยละ -1.016419อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 นัน่คือ เม่ือการเปล่ียนแปลงของอตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพิ่มข้ึน จะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงของอตัราลงทุนลดลง จากการท่ีประเทศไทยมีอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีพึงพิงอตัราการส่งออกเป็นหลกั ซ่ึงการส่งออกของประเทศไทยนั้นเป็น
สินคา้ท่ีมีการนาํเขา้มาเพื่อประกอบในประเทศไทยและส่งออกไปต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือการส่งออกมี
อัตราเพิ่มมากข้ึน เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตมากข้ึน จึงอาจส่งผลให้การลงทุนการลงทุน
ภาคเอกชนภายในประเทศลดลง เพราะเนน้การส่งออกเป็นปัจจยัหลกั 
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ประเทศไทย เป็นหน่ึงในประเทศกําลังพฒันา ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหเ้กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จาํเป็นตอ้งอาศยัเงินทุนจาํนวนมาก ซ่ึงแหล่งท่ีมา
ของเงินทุนนั้น มีทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ สาํหรับการออมภายในประเทศถือเป็นแหล่ง
เงินทุนภายในท่ีสาํคญั เม่ือพิจาณาปริมาณการออมรวมของประเทศพบว่า มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน แต่
เม่ือพิจารณาปริมาณการออมต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ พบว่ามีแนวโนม้ลดลง ทั้งท่ีการออม
นั้นเป็นปัจจัยท่ีทาํให้เกิดการขยายตวัในการลงทุนภายในประเทศ  ซ่ึงแนวโน้มการลดลงของ
ปริมาณการออมต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จาก
วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาคร้ังน้ี คือการศึกษาผลของอตัราการออมต่ออตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบว่าอตัราการออมไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย แต่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลบัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการ
ออม เม่ือเศรษฐกิจมีการขยายตวั หรือมีอตัราการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราการ
ออมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.9 นอกจากอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัมีอตัราการส่งออก ท่ีเป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลบวกต่ออตัราการออมภายในประเทศ เพราะการขยายตวัของเศรษฐกิจ และการ
ส่งออกท่ีเพิ่มมากข้ึน อาจนาํมาซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการออมเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี จากการท่ี
อตัราการออมไม่มีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจมีสาเหตุมาจาก การท่ีปริมาณการ
ออมภายในประเทศอาจจะมีไม่เพียงพอสาํหรับการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  ประกอบกบั
การท่ีการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  ยงัไม่สามารถแข่งขนักบัการลงทุนจากต่างชาติได ้และ
จากการศึกษาพบว่าอตัราการส่งออกเป็นปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เม่ืออตัราการส่งออกมีการขยายตวัร้อยละ 1 จะทาํให้อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.44 แสดงให้เห็นว่า การท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยจะสามารถ
เจริญเติบโตไดน้ั้น ตอ้งอาศยัภาคต่างประเทศเป็นหลกั ซ่ึงจากการศึกษาในบทสภาพทัว่ไปนั้นพบวา่ 
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศและปริมาณการส่งออกนั้นมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั และเม่ือ
โลกเผชิญกบัวิกฤตทางการเงิน ไดส่้งผลกระทบต่อการส่งออก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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ทาํให้การส่งออกลดลงและเกิดการหดตวัของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทาํให้เห็นไดว้่าประเทศ
ไทยนั้น มีการพึ่งพาตลาดโลกอยา่งมาก จึงทาํใหไ้ดรั้บผลกระทบดงักล่าว 

 
นอกจากน้ี การศึกษายงัพบอีกวา่การเปล่ียนแปลงของอตัราการออมภายในประเทศนั้นเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการเติบโตของการออมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงของอตัรา
การเติบโตของการลงทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.96  แสดงใหเ้ห็นว่าการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  
จะเพิ่มข้ึนไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการออมซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายในประเทศเป็นปัจจยัสาํคญั ถึงแมก้าร
ลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  ยงัไม่ใช่ปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เกิดการเจริญเติบโต นั้น 
อาจจะเป็นเพราะประเทศไทยมีการพึ่งพิงการส่งออกเป็นปัจจยัสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ซ่ึงการท่ีมีนกัลงทุนต่างชาติ
เขา้มาลงทุน และใชท้รัพยากรของประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อนกัลงทุนในประเทศ ทาํใหไ้ม่
อาจขยายการผลิตเพื่อแข่งขนักบันกัลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศได ้การลงทุนภายในประเทศจึง
ไม่มีพลงัมากพอท่ีจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เกิดการเจริญเติบโตได ้รวมทั้งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจนั้นยงัส่งผลกระทบในดา้นลบต่ออตัราการลงทุนภายในประเทศ สาเหตุหน่ึง อาจมาจาก
ในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกมีการขยายตวั รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการขยายตวัการลงทุนของ
ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยมากข้ึน  อาจเกิดการแย่งชิงทรัพยากรจนทําให้การลงทุน
ภายในประเทศนั้นหดตวัลง อีกทั้งประเทศไทยนั้นมีนโยบายท่ีสนบัสนุนการส่งออก เพื่อผลกัดนัให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจทาํใหก้ารช่วยเหลือภาคส่งออกมากเกินไป จนละเลยภาคการ
ลงทุนภายในประเทศอยา่งธุรกิจขนานเลก็ และขนาดกลาง 

 
โดยสรุปจะเห็นไดว้า่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น เกิดจากการส่งออก 

ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพึ่งพิงภาคต่างประเทศเป็นหลกั นอกจากนั้นการออมของประเทศมี
จาํกดัไม่เพียงพอต่อการลงทุนภายในประเทศ ทาํให้เกิดการกูเ้งินจากต่างประเทศเพ่ือการลงทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  การพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินลงทุนจากต่างประเทศน้ี ทาํให้ประเทศไทยไม่
สามารถพึ่ งพาตนเองได้ ดังนั้น การท่ีประเทศไทยจะสามารถพ่ึงพาตนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีควรให้
ความสาํคญั เพื่อให้ประเทศสามารถพฒันาและเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน มีการพึ่งพิงภาคต่างประเทศ
นอ้ยลง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า แหล่งเงินทุนภายในประเทศอย่างเงินออมนั้น เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงทุนภายในประเทศ ดงันั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน และ
สามารถพึ่งพาตนเองได ้อตัราการออมภายในประเทศยงัคงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีไม่สามารถมองขา้มได ้
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ข้อเสนอแนะ	
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

จากการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดจากอตัราการ
ส่งออก และการเจริญเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนนั้น ส่งผลให้เกิดการออมภายในประเทศ 
และการออมนั้ น ส่งผลไปยงัการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน แต่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น กลับส่งผลลบต่อการลงทุนในประเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรตระหนกัถึง การศึกษาคร้ังน้ี จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
1. จากการท่ีอตัราการส่งออก เป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

ซ่ึงปัจจุบนัภาครัฐไดมี้การดาํเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการส่งออก นั้น ภาครัฐยงัควรส่งเสริมการ
ส่งออกอย่างต่อเน่ือง แต่ควรพิจารณาในเร่ืองการเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจในภาคการลงทุนใน
ประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบันกัลงทุนจากต่างประเทศ ไดอ้ยา่งเท่าเทียม อีกทั้งภาคธุรกิจ
ควรมีการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจไทยใน
ตลาดโลก  

 
2. จากการท่ีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนนั้นจะทาํใหอ้ตัราการลงทุนใน

ประเทศลดลง ซ่ึงไดก้ล่าวไปแลว้วา่สาเหตุนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีเศรษฐกิจขยายตวั อาจมีการ
ลงทุนจากภาคต่างประเทศในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงธุรกิจในประเทศอาจมีความเสียเปรียบ ดงันั้น 
ภาครัฐควรให้ความสําคัญและสนับการลงทุนในประเทศให้มากข้ึน ส่งเสริมสินค้าท่ีผลิต
ภายในประเทศโดยคนในประเทศ เพื่อใหธุ้รกิจในประเทศมีความเขม้แขง็และทาํให้ประเทศพึงพา
ภาคต่างประเทศนอ้ยลงหนัมาพึงพาการลงทุนภายในประเทศมากข้ึน 

 
3. จากการท่ีอตัราการออมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  

ภาครัฐควรส่งเสริมการออมภายในประเทศใหมี้มากข้ึนเพื่อใหเ้พียงพอต่อการลงทุนภายในประเทศ 
และส่งเสริมใหมี้การกระตุน้การออมเงินของธนาคารพาณิชยจ์ะเป็นการเพิ่มปริมาณเงินทุน เพื่อให้
เพียงพอสาํหรับการลงทุนภายในประเทศ ช่วยลดการพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศ เพื่อใหป้ระเทศไทย
สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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4. เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเจริญเติบโต ไดอ้ย่างมัน่คง ลดผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีแมว้า่จะมีการหดตวัของภาวะเศรษฐกิจโลก แต่ประเทศไทยก็ยงัสามารถอยูไ่ด้
ดว้ยตนเองและสามารถลดผลกระทบจากภาวะดงักล่าวให้นอ้ยลง การให้ความสาํคญักบัการพึ่งพา
ตนเองจึงเป็นเร่ืองท่ีภาครัฐควรตระหนัก และหันมาให้ความสนใจมากข้ึน โดยอาจเร่ิมจากการ
ส่งเสริมออมภายในประเทศ การสนับสนุนให้เห็นความสําคญัของการออม เพื่อให้การลงทุน
ภายในประเทศสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนภายในประเทศไดใ้นปริมาณท่ีเพียงพอ ลดการเขา้หา
แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ อีกทั้ง ยงัควรสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ธุรกิจ
ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัธุรกิจจากต่างชาติไดเ้ท่า
เทียม และทาํใหก้ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมัน่คงต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป การศึกษาอตัราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรศึกษาเชิงลึก
เก่ียวกับการส่งออกของประเทศไทยซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ว่าการเจริญเติบโตนั้น เป็นผลมาจากการส่งออกจากกลุ่มสินคา้ใดเป็นหลกั 
เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการวางแผน ส่งเสริมหรือปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจจริง 

 
2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  

ว่านอกจากการออมภายในประเทศแลว้ มีแหล่งเงินใดบา้งท่ีมีความสําคญั เพื่อเป็นในทางในการ
สนบัการลงทุนในประเทศต่อไป 

 

3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาผลของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีมีต่อการ
ลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ  และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการลงทุนภายในประเทศ 
เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถวางแนวทางในการป้องกนัปัญหาท่ี
อาจเกิดได ้
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ตารางภาคผนวกที ่1 ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnGDP 
 
Null Hypothesis: D(LNGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.323462  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNGDP,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/01/15   Time: 18:11   
Sample (adjusted): 2546Q1 2556Q4  
Included observations: 44 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LNGDP(-1)) -2.027611 0.320649 -6.323462 0.0000
D(LNGDP(-1),2) 0.703845 0.232409 3.028481 0.0043
D(LNGDP(-2),2) 0.295321 0.150307 1.964778 0.0564

C 0.035515 0.008035 4.419948 0.0001

R-squared 0.667878     Mean dependent var -0.000682
Adjusted R-squared 0.642969     S.D. dependent var 0.062260
S.E. of regression 0.037201     Akaike info criterion -3.658429
Sum squared resid 0.055358     Schwarz criterion -3.496230
Log likelihood 84.48544     Hannan-Quinn criter. -3.598278
F-statistic 26.81254     Durbin-Watson stat 1.944775
Prob(F-statistic) 0.000000    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่2  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnSAVE 
 
Null Hypothesis: D(LNSAVE) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 6 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.233109  0.0093 
Test critical values: 1% level  -4.205004  

 5% level  -3.526609  
 10% level  -3.194611  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNSAVE,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/02/15   Time: 18:48   
Sample (adjusted): 2547Q1 2556Q4  
Included observations: 40 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LNSAVE(-1)) -3.838600 0.906804 -4.233109 0.0002
D(LNSAVE(-1),2) 2.616719 0.820015 3.191061 0.0032
D(LNSAVE(-2),2) 2.601254 0.734525 3.541411 0.0013
D(LNSAVE(-3),2) 2.102318 0.645520 3.256781 0.0027
D(LNSAVE(-4),2) 1.246455 0.526315 2.368268 0.0243
D(LNSAVE(-5),2) 0.925668 0.406588 2.276673 0.0299
D(LNSAVE(-6),2) 0.689708 0.259862 2.654128 0.0124

C -0.755876 0.343306 -2.201755 0.0353
@TREND(2545Q1) 0.031887 0.012920 2.468026 0.0193

R-squared 0.681809     Mean dependent var 0.009000
Adjusted R-squared 0.599695     S.D. dependent var 1.012719
S.E. of regression 0.640744     Akaike info criterion 2.142734
Sum squared resid 12.72714     Schwarz criterion 2.522732
Log likelihood -33.85468     Hannan-Quinn criter. 2.280129
F-statistic 8.303201     Durbin-Watson stat 1.984286
Prob(F-statistic) 0.000006    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่3  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnEXPO 

 
Null Hypothesis: D(LNEXPO) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.368289  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNEXPO,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/02/15   Time: 17:15   
Sample (adjusted): 2546Q1 2556Q4  
Included observations: 44 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LNEXPO(-1)) -1.918309 0.301228 -6.368289 0.0000
D(LNEXPO(-1),2) 0.629315 0.228015 2.759969 0.0087
D(LNEXPO(-2),2) 0.368834 0.148443 2.484687 0.0172

C 0.039316 0.012398 3.171015 0.0029

R-squared 0.660014     Mean dependent var -0.001364
Adjusted R-squared 0.634515     S.D. dependent var 0.116571
S.E. of regression 0.070473     Akaike info criterion -2.380656
Sum squared resid 0.198660     Schwarz criterion -2.218457
Log likelihood 56.37443     Hannan-Quinn criter. -2.320504
F-statistic 25.88400     Durbin-Watson stat 1.947350
Prob(F-statistic) 0.000000    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่4  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnIMP 

 
Null Hypothesis: D(LNIMP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.158268  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  
 10% level  -3.186854  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNIMP,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/02/15   Time: 17:09   
Sample (adjusted): 2545Q4 2556Q4  
Included observations: 45 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LNIMP(-1)) -1.224328 0.198810 -6.158268 0.0000
D(LNIMP(-1),2) 0.336183 0.146918 2.288242 0.0274

C 0.044239 0.028269 1.564950 0.1253
@TREND(2545Q1) -0.000714 0.000974 -0.733037 0.4677

R-squared 0.520041     Mean dependent var -0.001333
Adjusted R-squared 0.484922     S.D. dependent var 0.117214
S.E. of regression 0.084123     Akaike info criterion -2.028382
Sum squared resid 0.290145     Schwarz criterion -1.867790
Log likelihood 49.63860     Hannan-Quinn criter. -1.968515
F-statistic 14.80798     Durbin-Watson stat 2.102286
Prob(F-statistic) 0.000001    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่5  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnNX 
 
Null Hypothesis: LNNX has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.219676  0.0016 
Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNNX)   
Method: Least Squares   
Date: 04/02/15   Time: 19:01   
Sample (adjusted): 2545Q2 2556Q4  
Included observations: 47 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNNX(-1) -0.557590 0.132141 -4.219676 0.0001
C 5.874623 1.403303 4.186282 0.0001

R-squared 0.283504    Mean dependent var -0.014142
Adjusted R-squared 0.267582    S.D. dependent var 1.180125
S.E. of regression 1.009968    Akaike info criterion 2.899335
Sum squared resid 45.90158    Schwarz criterion 2.978065
Log likelihood -66.13438    Hannan-Quinn criter. 2.928962
F-statistic 17.80567    Durbin-Watson stat 2.005130
Prob(F-statistic) 0.000117    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่6  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร INF 
 
Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.505858  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(INF,2)   
Method: Least Squares   
Date: 04/02/15   Time: 17:12   
Sample (adjusted): 2545Q3 2556Q4  
Included observations: 46 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(INF(-1)) -0.804592 0.146134 -5.505858 0.0000

R-squared 0.402503     Mean dependent var -0.008478
Adjusted R-squared 0.402503     S.D. dependent var 4.219867
S.E. of regression 3.261870     Akaike info criterion 5.223978
Sum squared resid 478.7910     Schwarz criterion 5.263731
Log likelihood -119.1515     Hannan-Quinn criter. 5.238870
Durbin-Watson stat 1.981142    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่7  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnINV 
 
Null Hypothesis: D(LNINV) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 7 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.847223  0.0019 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNINV,2)  
Method: Least Squares   
Date: 04/02/15   Time: 18:51   
Sample (adjusted): 2547Q2 2556Q4  
Included observations: 39 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LNINV(-1)) -4.926070 1.016266 -4.847223 0.0000
D(LNINV(-1),2) 3.654120 0.938012 3.895602 0.0005
D(LNINV(-2),2) 3.789875 0.863373 4.389615 0.0001
D(LNINV(-3),2) 3.299403 0.793447 4.158316 0.0003
D(LNINV(-4),2) 2.218429 0.718537 3.087425 0.0044
D(LNINV(-5),2) 1.963366 0.624531 3.143747 0.0038
D(LNINV(-6),2) 1.991911 0.535238 3.721544 0.0008
D(LNINV(-7),2) 1.081143 0.430062 2.513926 0.0177

C -0.810021 0.323254 -2.505837 0.0181
@TREND(2545Q1) 0.034129 0.012119 2.816151 0.0087

R-squared 0.790684     Mean dependent var 0.025128
Adjusted R-squared 0.725724     S.D. dependent var 0.999215
S.E. of regression 0.523303     Akaike info criterion 1.759242
Sum squared resid 7.941532     Schwarz criterion 2.185796
Log likelihood -24.30522     Hannan-Quinn criter. 1.912286
F-statistic 12.17182     Durbin-Watson stat 2.000870
Prob(F-statistic) 0.000000    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่8  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnLAB 
 
Null Hypothesis: LNLAB has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.988417  0.0438 
Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNLAB)   
Method: Least Squares   
Date: 04/01/15   Time: 18:15   
Sample (adjusted): 2546Q1 2556Q4  
Included observations: 44 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNLAB(-1) -0.086021 0.028785 -2.988417 0.0048
D(LNLAB(-1)) -0.451584 0.134399 -3.360017 0.0018
D(LNLAB(-2)) -0.856326 0.057512 -14.88939 0.0000
D(LNLAB(-3)) -0.433861 0.128751 -3.369754 0.0017

C 0.914114 0.302650 3.020369 0.0044

R-squared 0.860623     Mean dependent var 0.003182
Adjusted R-squared 0.846328     S.D. dependent var 0.023504
S.E. of regression 0.009214     Akaike info criterion -6.429591
Sum squared resid 0.003311     Schwarz criterion -6.226843
Log likelihood 146.4510     Hannan-Quinn criter. -6.354402
F-statistic 60.20397     Durbin-Watson stat 1.975348
Prob(F-statistic) 0.000000    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่9  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnG 
 
Null Hypothesis: D(LNG) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 3 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.341328  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNG,2)   
Method: Least Squares   
Date: 04/06/15   Time: 15:53   
Sample (adjusted): 2546Q2 2556Q4  
Included observations: 43 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LNG(-1)) -1.806836 0.338275 -5.341328 0.0000
D(LNG(-1),2) 0.701228 0.301459 2.326112 0.0253
D(LNG(-2),2) 0.647398 0.250033 2.589247 0.0135
D(LNG(-3),2) 0.545590 0.176913 3.083946 0.0037

R-squared 0.651608     Mean dependent var 0.027355
Adjusted R-squared 0.624808     S.D. dependent var 1.114249
S.E. of regression 0.682510     Akaike info criterion 2.162328
Sum squared resid 18.16697     Schwarz criterion 2.326161
Log likelihood -42.49006     Hannan-Quinn criter. 2.222745
Durbin-Watson stat 2.099862    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่10  ผลการทดสอบ Unit Root Test ของตวัแปร lnCONS 
 
Null Hypothesis: D(LNCONS,2) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 8 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.451561  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.628961  

 5% level  -1.950117  
 10% level  -1.611339  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LNCONS,3)  
Method: Least Squares   
Date: 04/01/15   Time: 18:07   
Sample (adjusted): 2547Q4 2556Q4  
Included observations: 37 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LNCONS(-1),2) -11.04711 2.481626 -4.451561 0.0001
D(LNCONS(-1),3) 8.821257 2.383940 3.700286 0.0009
D(LNCONS(-2),3) 7.549620 2.170475 3.478326 0.0017
D(LNCONS(-3),3) 6.231755 1.909435 3.263664 0.0029
D(LNCONS(-4),3) 4.940188 1.607448 3.073311 0.0047
D(LNCONS(-5),3) 3.628225 1.281204 2.831888 0.0085
D(LNCONS(-6),3) 2.237830 0.908505 2.463201 0.0202
D(LNCONS(-7),3) 1.017924 0.557391 1.826230 0.0785
D(LNCONS(-8),3) 0.464292 0.241450 1.922936 0.0647

R-squared 0.980040    Mean dependent var 0.004054
Adjusted R-squared 0.974337    S.D. dependent var 0.128289
S.E. of regression 0.020551    Akaike info criterion -4.724003
Sum squared resid 0.011826    Schwarz criterion -4.332158
Log likelihood 96.39406    Hannan-Quinn criter. -4.585860
Durbin-Watson stat 2.051869    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่11 สมการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
Dependent Variable: LNGDP   
Method: Least Squares   
Date: 04/16/15   Time: 15:46   
Sample: 2545Q1 2556Q4   
Included observations: 48   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNEXPO 0.444777 0.018286 24.32333 0.0000
C 7.528724 0.260086 28.94701 0.0000

R-squared 0.927857     Mean dependent var 13.85354
Adjusted R-squared 0.926289     S.D. dependent var 0.137090
S.E. of regression 0.037220     Akaike info criterion -3.703191
Sum squared resid 0.063724     Schwarz criterion -3.625224
Log likelihood 90.87659     Hannan-Quinn criter. -3.673727
F-statistic 591.6242     Durbin-Watson stat 1.722055
Prob(F-statistic) 0.000000    

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

 

ตารางภาคผนวกที ่12  สมการอตัราการออม 
 
Dependent Variable: LNSAVE   
Method: Least Squares   
Date: 04/18/15   Time: 22:20   
Sample: 2545Q1 2556Q4   
Included observations: 48   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNEXPO -0.910458 1.805549 -0.504255 0.6165
LNGDP 3.901531 3.910280 0.997763 0.3237

C -28.57104 30.23669 -0.944913 0.3497

R-squared 0.079538     Mean dependent var 12.53208
Adjusted R-squared 0.038628     S.D. dependent var 1.006728
S.E. of regression 0.987093     Akaike info criterion 2.872356
Sum squared resid 43.84584     Schwarz criterion 2.989306
Log likelihood -65.93654     Hannan-Quinn criter. 2.916552
F-statistic 1.944240     Durbin-Watson stat 0.462340
Prob(F-statistic) 0.154930    

ท่ีมา: จากการคาํนวน 
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ตารางภาคผนวกที ่13 สมการอตัราการออมหลงัแกปั้ญหา Autocorrelation 
 
Dependent Variable: LNSAVE   
Method: Least Squares   
Date: 04/18/15   Time: 22:23   
Sample (adjusted): 2546Q1 2556Q4  
Included observations: 44 after adjustments  
Convergence achieved after 10 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LNEXPO 0.874409 1.101773 0.793638 0.4325
LNGDP 2.901788 1.924139 1.508097 0.1400

C -40.26415 20.28666 -1.984760 0.0546
AR(1) 0.903479 0.163984 5.509571 0.0000
AR(2) -0.060687 0.218713 -0.277473 0.7830
AR(3) -0.228036 0.218050 -1.045796 0.3024
AR(4) 0.009338 0.158301 0.058989 0.9533

R-squared 0.695362     Mean dependent var 12.48545
Adjusted R-squared 0.645961     S.D. dependent var 1.039728
S.E. of regression 0.618651     Akaike info criterion 2.022358
Sum squared resid 14.16097     Schwarz criterion 2.306207
Log likelihood -37.49189     Hannan-Quinn criter. 2.127623
F-statistic 14.07591     Durbin-Watson stat 2.017525
Prob(F-statistic) 0.000000    

Inverted AR Roots  .64-.38i      .64+.38i         .04             -.41  

ท่ีมา:จากการคาํนวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่14  สมการอตัราการลงทุน 
 
Dependent Variable: DLNINV   
Method: Least Squares   
Date: 04/04/15   Time: 23:30   
Sample (adjusted): 2545Q2 2556Q4  
Included observations: 47 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLNGDP -1.119608 0.617646 -1.812702 0.0767
DLNSAVE 0.955746 0.044444 21.50469 0.0000

C 0.012606 0.029278 0.430578 0.6689

R-squared 0.917338 Mean dependent var -0.004894
Adjusted R-squared 0.913580 S.D. dependent var 0.666920
S.E. of regression 0.196056 Akaike info criterion -0.359132
Sum squared resid 1.691268 Schwarz criterion -0.241038
Log likelihood 11.43961 Hannan-Quinn criter. -0.314692
F-statistic 244.1431 Durbin-Watson stat 2.734862
Prob(F-statistic) 0.000000    

ท่ีมา:จากการคาํนวณ 

 

ตารางภาคผนวกที ่15  สมการอตัราการลงทุนหลงัแกปั้ญหา Autocorrelation 
 
Dependent Variable: DLNINV   
Method: Least Squares   
Date: 04/19/15   Time: 00:10   
Sample (adjusted): 2545Q3 2556Q4  
Included observations: 46 after adjustments  
Convergence achieved after 6 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLNSAVE 0.958967 0.037922 25.28771 0.0000
DLNGDP -1.306531 0.560236 -2.332108 0.0246
C 0.016419 0.020671 0.794323 0.4315
AR(1) -0.381523 0.143963 -2.650145 0.0113

R-squared 0.929408  Mean dependent var -0.005000
Adjusted R-squared 0.924366 S.D. dependent var 0.674289
S.E. of regression 0.185440 Akaike info criterion -0.449227
Sum squared resid 1.444300 Schwarz criterion -0.290215
Log likelihood 14.33222 Hannan-Quinn criter. -0.389660
F-statistic 184.3240 Durbin-Watson stat 2.168932
Prob(F-statistic) 0.000000    

Inverted AR Roots      -.38   

ท่ีมา: จากการคาํนวน 
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ประวตักิารศึกษา และการทาํงาน 
 
ช่ือ – นามสกลุ     นางสาวณฐัวดี  พรหมหิตาทร 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ    วนัท่ี 24 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2529 
สถานทีเ่กดิ     จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประวตัิการศึกษา     วิทยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
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