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บทคัดย่อ
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สภาพคล่องสูง ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบัน การเงินพ.ศ.
2540 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมาการออมของประเทศไทยก็เริม่ มีแนวโน้มการออมที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีรปู แบบการออม หรือ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการออมมีความหลากหลายมากขึน้ เช่น
การฝากเงินในสถาบันการเงิน การซื้อพันธบัตรต่างๆ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ และ
การลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น
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ABSTRACT
Saving is one of the most important thing which causes the economic growth
continuously. In the past, saving was at low level due to many financial institutions had no
policy or motivation to activate saving from various sectors in the economic system or did not
extremely collect domestic saving . Besides, the savers’ income were at low level and some of
the pattern of saving in the past favorably keep in the form of gold. Since gold was sign of
great social status and high liquidity . After Thailand was affected from the economic and
financial crisis in 1997. From 2010, trend of saving in Thailand seem to be gradually higher and
the pattern of saving or there are more alternative method of saving also such as deposit
money in the financial institutions , buying various bonds , buying life insurance and investing in
the mutual fund.
The objective of this research is to study the factors affecting saving in Thailand
especially after the economic and financial crisis in 1997 by creating Multiple regression model
and Ordinary Least Squares(OLS) to estimate the coefficients of independent variables
including Gross Domestic Product after tax , commercial banks’ average interest rate per

ง

quarter for time deposit and inflation rate . The data in this research is secondary data . This
study uses time series every quarters from first quarter in 2000 to first quarter in 2012, total 49
quarters.
The study finds that after the economic and financial crisis in 1997, Gross Domestic
Product after tax in the past quarter and commercial banks’ average interest rate per quarter for
time deposit have correlation with saving in Thailand in the same direction, but the inflation rate
has correlation with saving in Thailand in the opposite direction.
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมสำคัญของปัญหำ
การออมถือ เป็ นปจั จัยสาคัญ ของระบบเศรษฐกิจที่ทาให้เ กิด การลงทุนซึ่ง เป็ นรากฐานอันจะ
นาไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกาหนดการลงทุนให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต สร้าง
เสถียรภาพ และลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากการออมในระดับสูงจะทาให้การลงทุนใน
ประเทศไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก แม้เศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพึง่ พาการออมใน
ประเทศได้ทาให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง1
ในระยะยาวระบบเศรษฐกิจจาเป็ นที่ต้องใช้เงินทุนเป็ นจานวนมาก เงินทุนจึงถือ ว่ามีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทัง้ ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคม การศึกษา
เป็ นต้น แหล่งเงินทุนทีส่ าคัญของประเทศมาจากเงินออมภายในประเทศ (domestic saving) และเงิน
ออมจากต่างประเทศ (foreign saving) ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจมักเป็ น
ประเทศทีม่ เี งินออมภายในประเทศอยูใ่ นระดับสูงและเพียงพอสาหรับการลงทุนภายในประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา ประกอบกับประเทศไทยต้องประสบ
กับปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ผลกระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจนี้ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินดังกล่าว
ประเทศไทยยิง่ จาเป็นทีจ่ ะต้องระดมเงินทุนจานวนมากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

1

รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม. 2549. “กำรออมของไทย และวิ กฤติ ในอนำคต”. ประชาชาติธุรกิจ, 2 กันยายน
2554, http://www.sarut-homesite.net
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สาหรับการพัฒนาประเทศในช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจนัน้ ปริมาณเงินออมภายในประเทศมี
มูลค่าต่ากว่าการลงทุนภายในประเทศ ทาให้เงินออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนา
ประเทศ อันเป็ นสาเหตุให้ภาครัฐบาลและเอกชนจาเป็ นต้องหาแหล่งนาเข้าเงินทุนจากต่างประเทศ เพื่อ
ลดช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน นอกจากการนาเข้าเงินทุนจากต่างประเทศแล้วรัฐบาลได้ออก
มาตรการในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจอีกหลายมาตรการด้ วยกัน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยลง ทัง้ ใน
ส่วนของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากและอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ แต่มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยนี้ก็มคี วามเสี่ยง
เนื่องมาจากหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินทีย่ งั คงเพิม่ สูงขึน้ และจากความล่าช้าในการปรับ
โครงสร้างหนี้ของภาคเอกชน ดังจะเห็นได้ว่าเงินออมนัน้ ถือว่ามีส่วนสาคัญในการช่วยฟื้ นตัวของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง การศึกษาปจั จัยทีก่ าหนดการออมของประเทศไทยในช่วงภายหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ. 2540 จึงเป็ นประเด็นทีน่ ่ าสนใจและมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ นอกจากนี้ จ ากผลการศึก ษาที่ไ ด้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ พัฒ นาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอย่างยังยื
่ น โดยการวางแผนกระตุน้ การออมของประเทศในอนาคตต่อไป
จากการทบทวนงานศึ ก ษาที่เ กี่ ย วข้ อ งในอดีต เรื่อ งป จั จัย ที่ก าหนดการออมของประเทศ
โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ. 2540 พบว่ายังไม่มผี ู้ทาการศึกษาแต่
การศึกษาจะเป็ นเพียงการศึกษาโดยภาพกว้างเท่านัน้ เช่น งานศึกษาของวรัญญา แสงดอกไม้ (2550)
นิวตั จีนะบุญเรือง (2550) ศศิธร ทิพย์ชานาญ (2548) และงานศึกษาของปณิตา มนตรี (2546) โดยงาน
ศึกษาครัง้ นี้มงุ่ ทีจ่ ะศึกษาปจั จัยทีก่ าหนดการออมของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
และสถาบันการเงินพ.ศ. 2540 ซึง่ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจนัน้ เป็ นช่วงทีป่ ระเทศต้องการระดมเงินทุน
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่ได้รบั จากวิกฤติ เศรษฐกิจทัง้ ในด้านการเงินและการ
ลงทุน เนื่องจากผูล้ งทุนชะลอการตัดสินใจลงทุนเพิม่ ในประเทศไทย อีกทัง้ ธนาคารพาณิชย์ได้เพิม่ ความ
ระมัดระวังในการปล่ อยสินเชื่อ ส่ งผลให้ช่องว่างระหว่างการลงทุนและการออมในช่วงภายหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจสูงขึ้นและค่อยๆปรับลดลงเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจฟื้ นตัวขึ้น การออมจึงถือได้ว่ามีส่วน
สาคัญในการฟื้ นฟู เศรษฐกิจในช่ วงภายหลังวิกฤติเ ศรษฐกิจและสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 โดยตรง
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ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อน
หน้า อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาเฉลี่ย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์และอัตราเงินเฟ้อ โดยข้อมูลทีใ่ ช้ใน
การศึกษาเป็นข้อมูลรายไตรมาส
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อ ศึก ษาถึง ปจั จัยที่ก าหนดการออมของประเทศไทย

โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติ

เศรษฐกิจ และสถาบันการเงินพ.ศ. 2540
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ท่สี นใจศึกษาหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูล และผลจาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้กบั งานวิจยั ศึกษาต่อไป
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาการออมของประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data)
แบบอนุ กรมเวลา (Time series data) รายไตรมาส ช่วงที่ศึกษา คือ ช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและ
สถาบันการเงินพ.ศ. 2540 โดยใช้ขอ้ มูลตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี
พ.ศ. 2555 รวมทัง้ สิน้ 49 ไตรมาส
1.4 สมมติ ฐำนของกำรศึกษำ
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลัง จากหักภาษี (GDP) จะมีค วามสัม พัน ธ์ใ นทิศ ทาง
เดียวกันกับปริมาณการออมของประเทศ
2. อัตราดอกเบีย้ (Rate3) จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการออมของประเทศ
3. อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณการออมของประเทศ
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1.5 วิ ธีกำรดำเนิ นกำรศึกษำ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็ นการศึกษาปจั จัยทีก่ าหนดการออมของ
ประเทศไทย โดยการสร้ า งแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ ใ นรู ป แบบของสมการถดถอยเชิ ง ซ้ อ น
(Multiple regression model) ด้วยวิธกี าลังสองน้อยทีส่ ุด (Ordinary Least Squares - OLS)
แบบจาลองทีใ่ ช้ในการศึกษา
กาหนดให้

โดยกาหนดให้
Sav

=

GDP(t-1) =

ปริมาณการออมของประเทศ หน่วยเป็นล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้า
หน่วยเป็นล้านบาท

Rate3

=

อัตราดอกเบีย้ หน่วยเป็ นร้อยละ

Infla

=

อัตราเงินเฟ้อ หน่ วยเป็ นร้อยละ

β

=

ค่าสัมประสิทธิ ์แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม

µ

=

ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจาลอง

โดยข้อมูลที่นามาใช้ส าหรับปริมาณการออมของประเทศ (Sav) คือ เงินฝากทุกประเภทของ
สถาบันการเงินทีร่ บั ฝากจากประชาชนและสถาบันการเงินอื่น ซึง่ รวมถึงบัตรเงินฝากทีส่ ถาบันการเงิน
ออกจาหน่ ายให้ประชาชน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลัง จากหักภาษี (GDPt-1) ในทีน่ ้ีจะใช้
เป็ นตัวแทน (Proxy Variable) ของรายได้หลังจากหักภาษี (Disposable Income) อัตราดอกเบีย้ (Rate3)
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จะใช้ขอ้ มูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลีย่ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ คิดจากธนาคารพาณิชย์ 5
แห่ง (ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา)
1.6 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรศึกษำ
1. เพื่อ ทราบถึง ป จั จัย ที่ก าหนดการออมของประเทศไทย โดยเฉพาะช่ ว งภายหลัง วิก ฤติ
เศรษฐกิจและสถาบันการเงิน พ.ศ. 2543 – 2555
2. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ ส่ี นใจศึกษาหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการนาข้อมูล และผลทีไ่ ด้
จากการศึกษาไปประยุกต์ แก้ไขเพื่อใช้กบั งานวิจยั ศึกษาต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฏี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิ ด และทฤษฏี
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีทฤษฏี แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. แนวความคิดของ Keynes เรือ่ งการกาหนดรายได้ดุลยภาพ
2. ทฤษฎีปริมาณเงินในรูปความต้องการถือเงินสด (The Cash Balance Quantity Theory of Money)
3. ทฤษฏีอตั ราดอกเบีย้ ดุลยภาพ (The real Theory of interest)
แนวความคิดของ Keynes ในระยะสัน้ Keynes ได้ตงั ้ สมมติฐานว่ารายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ แต่ละครัง้ จะ
ทาให้ค่าใช้จ่ายในการบริโภค และการออมสูงขึน้ ไปพร้อมๆกัน แต่ค่าใช้จ่ายในการบริโภคที่เพิม่ ขึน้ นัน้
จะเพิม่ ขึน้ เป็นอัตราส่วนทีน่ ้อยกว่ารายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากสมมติฐานดังกล่าวสามารถตีความได้ว่า การออม
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างรายได้กบั ค่าใช้จา่ ยในการบริโภค2
2.1.1 แนวความคิดของ Keynes เรือ่ งการกาหนดรายได้ดุลยภาพ (ฟงั ก์ชนั ภาษี การบริโภคและการออม)3
การที่รายได้จะอยู่ในระดับดุลยภาพได้นัน้ ขึ้นอยู่กบั การเก็บภาษี การใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
และการออม และจะมากหรือน้อยล้วนขึน้ อยู่กบั รายได้ทงั ้ สิน้ โดยหากรายได้สูงขึน้ ค่าตัวแปรทัง้ สามก็
สูงขึน้ ด้วย สาหรับภาษีนนั ้ เป็ นฟงั ก์ชนั ของรายได้ทงั ้ หมด (Gross income) คือ y สามารถเขียนฟงั ก์ชนั
ภาษีได้ดงั นี้
t

=

t (y)

,

t' > 0

(1)

2

นิวตั จีนะบุญเรือ , ปัจจัยที่กำหนดกำรออม (กรุงเทพฯ: 2550), หน้า 6.

3

Branson, W.H.(1989). Macroeconomic Theory and Policy. Singapore: Harper&Row, p.38 – 39.
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ขณะเดียวกันรายจ่ายเพื่อการบริโภค และการออม ก็เป็ นฟงั ก์ชนั ของรายได้หลังจากหักภาษี
แล้ว (Disposable income) สามารถเขียนฟงั ก์ชนั ได้ ดังนี้
c

=

c ( y - t(y) )

; c'

>

0

(2)

s

=

s ( y – t (y) ) : s'

>

0

(3)

จากสมการที่ (2) และ (3) เป็นการพิจารณาแยกส่วนการบริโภคและการออมหลังจากหักภาระ
ภาษีแล้ว เมือ่ กาหนดให้รายได้หลังจากหักภาษีแบ่งออกเป็นการบริโภคและการออมเท่านัน้ นันคื
่ อ
(y – t (y) )
ค่า c' +

=
s'

c +
=

s
1

จากแนวคิดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ระดับรายได้เป็ นปจั จัยสาคัญทีก่ าหนดความสามารถในการ
ออม หรือการออมมีความสัมพันธ์กบั รายได้ภายหลังหักภาษี ถ้ารายได้หลังหักภาษีสูงขึน้ ความสามารถ
ในการออมจะเพิม่ สูงขึน้
2.1.2 ทฤษฎีปริมาณเงินในรูปความต้องการถือเงินสด (The Cash Balance Quantity Theory of Money) 4
จากแนวความคิดของ Pigou อธิบายว่า ระดับราคาก็เป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการออม ถ้าระดับ
ราคาสินค้าสูงขึ้นอ านาจในการซื้อจะลดลง นัน่ หมายถึงการใช้จ่ายเงินจานวนเท่าเดิมจะซื้อสินค้าได้
น้อยลง ดังนัน้ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคที่แท้จริงจะลดลง อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้บริโภคจะเพิม่
การใช้จ่ายเพื่อ การอุ ปโภคบริโภคเพิม่ ขึ้นกว่าเดิม การออมที่แท้จริงก็ยงั เพิ่มขึ้นได้เ ท่าที่การใช้จ่าย
อุปโภคบริโภคเพิม่ ขึน้ ช้ากว่าการเพิม่ ขึน้ ของระดับราคา ส่วนอีกเหตุผลหนึ่ง คือถ้าผูบ้ ริโภคคาดว่าระดับ
ราคาสินค้าจะสูงขึน้ อย่างถาวรเป็ นระยะเวลานาน ก็อาจคาดได้ว่าในอนาคตระดับราคาสินค้าจะยิง่ เพิม่
สูงขึน้ จึงทาให้ผบู้ ริโภคใช้จา่ ยเพื่อการอุปโภคบริโภคในปจั จุบนั มากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณการออมลดลง

4

Pigou, A.C. (1950). The economics of welfare. London: Macmillam , p.7.
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2.1.3 ทฤษฏีอตั ราดอกเบีย้ ดุลยภาพ (The real Theory of interest) 5
จากแนวความคิดของสานัก Classic นอกจากจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับ
รายได้เป็ นหลักแล้ว อัตราดอกเบีย้ ก็ส่งผลต่อปริมาณการออมได้เช่นกัน โดยอัตราดอกเบี้ยถูกกาหนด
จากอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของเงิน ทุ น อุ ป ทานของเงิน ทุ น มาจากเงิน ออมของประชาชน

ซึ่ง จะมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย และอุปสงค์ของเงินทุนประกอบไปด้วยอุปสงค์ของ
หน่ วยธุรกิจต่างๆที่ต้องการเงินทุนเพื่อนาไปลงทุน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตรา
ดอกเบีย้
เส้นการลงทุนมีลกั ษณะทอดลาดลงมาจากซ้ายไปขวาโดย ณ ระดับอัตราดอกเบีย้ ต่างๆหน่วย
ธุรกิจมีความต้องการทีจ่ ะลงทุน ส่วนเส้นการออมมีลกั ษณะทอดขึน้ จากซ้ายไปขวา คืออัตราดอกเบีย้ ที่
ยิง่ สูงเงินออมก็จะมีมากกว่าในกรณีทอ่ี ตั ราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับต่า

i
S

io

S,I

รูปที่ 1 การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ในระบบคลาสสิก
จากรูปแสดงให้เห็นว่าเส้นอุปสงค์ของเงินทุน ตัดกับเส้นอุปทานของเงินทุน (เส้นการออม) ทีจ่ ดุ
i0 จะกาหนดอัตราดอกเบีย้ ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ณ ระดับนี้จะเป็ นระดับอัตราดอกเบีย้ ดุลยภาพ ซึง่ ทาให้
เงินออมเท่ากับเงินลงทุน
5

กัญญ์ชล วัฒนากูล. ทฤษฏีกำรเงิ น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 48
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2.2 งำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วรัญญำ แสงดอกไม้ (2550) งานศึกษาเรื่องปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการออมของประเทศไทย
โดยข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data) แบบอนุ กรมเวลา (Time series data) ช่วงทีศ่ กึ ษา
คือระหว่างปี พ.ศ. 2525 – 2548 เป็นระยะเวลา 24 ปี จากการศึกษาพบว่า
Log(S) = -3.193 + 1.820 Log(GDP) – 2.557 Log(CPI) +0.072Log(INT) + 1.733 Log(EM)
ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.9937 อธิบายได้ว่า ตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ดัชนีราคาผู้บริโภคทัวไป
่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือนเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์
(Interest rate) จานวนผูม้ งี านทา (Employment) สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของการออมสุทธิได้
ร้อยละ 99.37 โดยมีค่า F-statistic = 754.06 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99
เปอร์เซ็นต์ และค่า Durbin –Watson = 2.0093 อยู่ในช่วงที่ไม่มปี ญั หา Autocorrelation โดยการ
เปลีย่ นแปลงของตัวแปรตาม คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบีย้ และจานวนผูม้ งี านทา
มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงการออมในทิศทางเดียวกัน และราคาผูบ้ ริโภคมีผลต่อการออมในทิศทางตรงกัน
ข้าม โดยตัวแปรตามทุกตัวส่งผลต่อตัวแปรอิสระทีน่ ัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และมีระดับความเชื่อมัน่ 99
เปอร์เซ็นต์
นิ วตั จีนะบุญเรือง (2550) งานศึกษาเรื่อง ปจั จัยที่กาหนดการออม โดยข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูล
ทุตยิ ภูม ิ (Secondary data) แบบอนุ กรมเวลา (Time series data) เป็ นรายปี ช่วงทีศ่ กึ ษา คือระหว่างปี
พ.ศ. 2523 – 2548 เป็นระยะเวลา 26 ปี จากการศึกษาพบว่า
S = -409.06 + 0.28 St-1 + 0.5 GDP + 3.29 r
ตัว แปรระดับ รายได้ประชาชาติ อัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากเฉลี่ย รายปี มูล ค่ าการออมโดยรวม
ภายในประเทศในปีก่อนหน้า สามารถอธิบายมูลค่าการออมโดยรวมภายในประเทศได้ รอ้ ยละ 99.78 ค่า
R-squared = 0.9978 โดยมีค่า F-statistic = 3173.33 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99
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เปอร์เซ็นต์ และค่า Durbin –Watson = 2.235 จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรมูลค่าการออม
โดยรวมภายในประเทศในปีก่อนหน้า และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับมูลค่าการออมโดยรวมภายในประเทศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 99
เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยรายปี มคี วามสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับมูลค่าการออมโดยรวมภายในประเทศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 95
เปอร์เซ็นต์
ศศิ ธร ทิ พย์ชำนำญ (2552) งานศึกษาเรื่อง ปจั จัยกาหนดการออมของครัวเรือนในประเทศไทย
พ.ศ. 2534-2548 โดยข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data) แบบอนุ กรมเวลา (Time series
data) เป็ นไตรมาส ช่วงทีศ่ กึ ษา คือระหว่างปี พ.ศ. 2534-2548 เป็ นระยะเวลา 15 ปี จากการศึกษา
พบว่า
S = 613.007 + 0.002Y - 0.031W + 3.477INF + 22.791X5
ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.947 อธิบายได้ว่า รายได้ท่แี ท้จริงต่อหัว (Y) ทรัพย์สนิ สุทธิ(W)
ระดับเงินเฟ้อ(INF) และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ (X5) สามารถอธิบายปริมาณการออมของภาคครัวเรือนได้
ร้อยละ 94.7 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และรายได้ท่แี ท้จริงต่อหัว ระดับเงินเฟ้อ ภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการออมของภาคครัวเรือน และทรัพย์สนิ สุทธิ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณการออมของภาคครัวเรือน โดยตัวแปรตามทุกตัวส่งผลต่อ
ตัวแปรอิสระที่ นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ณ ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 99 เปอร์เซ็นต์
ปำณิ ตำ มนตรี (2547) งานศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อการออมของ
ครัวเรือนในประเทศไทย โดยข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data) แบบอนุ กรมเวลา (Time
series data) เป็ นรายปี ช่วงที่ศึกษา คือระหว่างปี พ.ศ.2537–พ.ศ.2546 ระยะเวลา 10 ปี จาก
การศึกษา พบว่า
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S = 603.107 + 0.048Y – 0.196W - 20.273R – 1.060EXt-1 + 205.172X5
ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.955 อธิบายได้ว่ารายได้ทแ่ี ท้จริงต่อหัว(Y) ทรัพย์สนิ ถาวรสุทธิ(W)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน(R) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในปี ท่ผี ่านมา (EXt-1)

และ

พฤติกรรมการออมก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ (X5) สามารถอธิบายถึงปริมาณการออมของภาค
ครัวเรือนได้ร้อยละ 95.5 ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่า
F-statistic = 16.89 และค่า Durbin–Watson = 2.936 อยู่ในช่วงทีไ่ ม่มปี ญั หา Autocorrelation โดยการ
เปลี่ยนแปลงของตัว แปรตาม คือ รายได้ท่แี ท้จริงต่อ หัว ค่ าใช้จ่ายเพื่อ การบริโภคในปี ท่ผี ่ านมา และ
พฤติกรรมการออมก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ต่อการเปลีย่ นแปลงการออมในทิศทาง
เดียวกัน และทรัพย์สนิ ถาวรสุทธิมคี วามสัมพันธ์ต่อการออมในทิศทางตรงกันข้าม โดยตัวแปรตามทุกตัว
ส่งผลต่อตัวแปรอิสระที่ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95 เปอร์เซ็นต์
อุสำห์ แช่มสุวรรณ (2544) งานศึกษาเรือ่ งปจั จัยกาหนดการออมของครัวเรือนในประเทศ โดย
ข้อมูลทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data) แบบอนุ กรมเวลา (Time series data) เป็ นรายปี ช่วงที่
ศึกษา คือระหว่างปี พ.ศ. 2527-2541 ระยะเวลา 15 ปี จากการศึกษา พบว่า
S

=

287325.80 + 7.92 Y - 0.33 Ct-1 - 12010 r

ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.821 อธิบายว่า รายได้เฉลี่ยต่อคน(Y) ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคในปีทผ่ี ่านมา (Ct-1) และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาทีแ่ ท้จริง (r) สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลง
ของข้อ มูล การออมของครัว เรือ นในประเทศไทยได้ร้อ ยละ 82.10

และ ณ ระดับความเชื่อ มัน่ 90

เปอร์เซ็นต์ ค่า F-statistic เท่ากับ 22.463 เมื่อพิจารณาค่า Durbin –Watson = 2.936 อยู่ในช่วงทีไ่ ม่
มีปญั หา Autocorrelation โดยการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตาม คือ รายได้เฉลีย่ ต่อคนมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ค่าใช้จา่ ยในการบริโภคในปีทผ่ี ่านมา และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีแ่ ท้จริง มีความสัมพันธ์
ในทิศทางตรงกันข้าม โดยตัวแปรตามทุกตัวส่งผลต่อตัวแปรอิสระที่ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีระดับ
ความเชื่อมันที
่ ่ 95 เปอร์เซ็นต์
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บทที่ 3
กำรออมของประเทศไทย

3.1 กำรออมกับกำรพัฒนำประเทศ
การออมถือ เป็ นปจั จัยที่ส าคัญ ที่สุ ด ปจั จัยหนึ่ ง ของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการออมเป็ นสิ่ง
ก าหนดความสามารถในการลงทุ น และการผลิต ของประเทศ ซึ่ง จะเร่ ง ให้ร ะบบเศรษฐกิ จ มีก าร
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั มีหลายประเทศรวมทัง้
ประเทศไทยการลงทุนในประเทศด้านต่างๆส่งผลให้ความต้องการด้านการบริโภค การผลิต และการ
ลงทุนของประเทศเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีเ่ งินลงทุนอยูใ่ นระดับต่ า ซึง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญรุดหน้ าจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องการเงินจานวนมากมาลงทุน เพื่อพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลจะต้อง
ลงทุ น ในโครงสร้า งพื้น ฐาน ซึ่ง เป็ น สิ่ง อ านวยความสะดวกในการผลิต และการพัฒ นา ในขณะที่
ภาคเอกชนต้องการเงินเพื่อการลงทุนในด้านการผลิต ทัง้ ในภาคเกษตร และอุตสาหกรรม แหล่งเงินทุนที่
สาคัญของประเทศมาจาก 2 แหล่ง คือ เงินออมภายในประเทศ และเงินออมจากต่างประเทศ ในภาวะ
เศรษฐกิจที่ปริมาณเงินออมในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการลงทุนของประเทศ จะก่อให้เกิด
ภาระหนี้สนิ และแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้ว่าประเทศทีป่ ระสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาประเทศนัน้ มักจะมีการออมภายในประเทศอยู่ในระดับสูง และพึง่ พาเงินทุนจาก
ต่างประเทศต่ า ดังนัน้ ถ้าการลงทุนในประเทศมีการพึง่ พาปริมาณเงินออมภายในประเทศอย่างเพียงพอ
และมีการลงทุนในทิศทางทีถ่ ูกต้องก็จะทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ
ในกรณีของประเทศไทย การลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วทาให้ประเทศ
ต้องอาศัยเงินทุนจานวนมาก จนอาจจะก่อให้เกิดช่องว่างการออมและการลงทุน (Saving-investment gap)
และอาจจะต้อ งอาศัย เงินกู้ยมื จากต่ างประเทศ การกระทาในลัก ษณะนี้ถือเป็ นอุ ปสรรคต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เนื่องจากการอาศัยเงินออมหรือทรัพยากรจากต่างประเทศเข้ามา
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ชดเชยช่องว่างระหว่างความต้องการเงินลงทุนกับความสามารถในการออมของประชาชนในประเทศ หรือ
การนาทรัพยากรจากต่างประเทศมาใช้ในสัดส่วนทีส่ ูงมาก เมื่อเทียบกับความสามารถในการสร้างรายได้
ของประเทศย่อ มส่ ง ผลให้ก ารพัฒ นาประเทศเป็ นไปอย่า งขาดเสถีย รภาพ จึง มีค วามจ าเป็ น ที่ต้อ ง
ตระหนักถึงการเพิม่ ระดับการออมภายในประเทศให้มากขึน้ เพื่อลดการพึง่ พาเงินออมจากต่างประเทศ
เนื่องจากการพึง่ พาเงินออมจากต่างประเทศมีประโยชน์ในด้านการเป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับการลงทุน ใน
ขณะเดีย วกัน การพึ่ง พาเงิน ออมจากต่ า งประเทศนัน้ เป็ น การลดอัต ราการออมภายในประเทศลง
เนื่องจากเป็นเหตุให้มกี ารลดแรงจูงใจให้เกิดการออมภายในประเทศลง นอกจากนี้การพึง่ พาเงินออมจาก
ต่างประเทศจะทาให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึน้ และประเทศไทยมีแนวโน้ มในการขาดดุลบัญ ชี
เดินสะพัดที่รุนแรงขึ้น ดังนัน้ การพึ่งพาเงินออมจากต่างประเทศจึงไม่ก่อ ให้เกิดการเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง
3.2 สำเหตุของกำรขำดแคลนเงิ นออม 6
สาเหตุของการขาดแคลนเงินออมของประเทศไทย มีสาเหตุ เช่นเดียวกันกับประเทศที่กาลัง
พัฒนาอื่นๆที่ประสบปญั หาการขาดแคลนเงินออม แม้ในช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องพึ่งพา
เงินทุนจากต่างประเทศซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ในระยะยาวประเทศที่จะประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้นนั ้ จาเป็ นต้องลดการพึง่ พาเงินออมจากต่างประเทศ หรือการกู้เงินจาก
ต่างประเทศ และหันมาระดมเงินทุนจากแหล่งเงินภายในประเทศแทน สาเหตุของการขาดแคลนเงินออม
สามารถแบ่งออกได้ 2 ประการ ดังนี้

6

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2550). แผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ

ฉบับที่ 1-10. สืบค้นเมื่อ 7 ต.ค. 2555, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62

14

1. เกิดการขยายตัว ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีการลงทุนในกิจกรรมต่ างๆเพิ่มขึ้นทัง้
ภาครัฐภาคเอกชน และจากต่างประเทศ อันเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะพัฒนาประเทศให้ทดั เทียม
กับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ในแถบเอเชีย รัฐบาลจึงต้อ งแก้ปญั หาโดยการขยายการลงทุนในบริการขัน้
พืน้ ฐานต่างๆ สาหรับภาคเอกชนยังคงดาเนินกิจการด้านการลงทุนในโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทัง้
ลงทุนในกิจการใหม่และขยายกิจการเดิมเพิม่ ขึน้ ซึง่ การลงทุนทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเป็ น
การกูเ้ งินจากต่างประเทศ เพราะเป็นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ตอ้ งใช้เงินลงทุนเป็นจานวนมาก
2. เกิดจากการขยายตัวของเงินออมภายในประเทศอยูใ่ นอัตราทีต่ ่า ทัง้ ในภาครัฐ และภาคเอกชน
1) ภาครัฐ เกิดจากการขยายตัว อย่างรวดเร็ว ของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ทาให้
รายได้ของประชาชน และรัฐบาลสูงขึน้ แต่ช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุนก็กว้างขึน้ ด้วย เพราะ
ความต้องการด้านเงินลงทุนที่เพิม่ มากขึน้ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจการสะสมเงินออมในประเทศมีน้อย
มาก เนื่องจากผลการดาเนินงานขาดทุนอย่างต่อ เนื่อ ง โดยเฉพาะช่ว งภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและ
สถาบันการเงินพ.ศ. 2540 จนเป็ นภาระแก่รฐั บาลทีต่ ้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยให้เงินอุดหนุ น
เพื่อให้สามารถดาเนินงานต่อไปได้ ก่อให้เกิดผลเสียต่อฐานะการคลังของรัฐบาล
2) ภาคเอกชน ซึ่ง ประกอบด้ว ย การออมภาคธุ ร กิจ และภาคครัว เรือ น โดยการออม
ภาคเอกชนยังอยูใ่ นระดับต่า และภายหลังช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ. 2540 การออม
ภาคธุรกิจมีแนวโน้ มสูงขึน้ จนถึงปจั จุบนั ส่วนการออมภาคครัวเรือนมีการออมทีม่ ดี ุลการออมเกินดุลไม่
มากนักหรืออยูใ่ นอัตราทีต่ ่าเมือ่ เทียบกับการออมโดยรวม เนื่องจากประชาชนมีรายได้น้อย ค่านิยม และ
วัฒนธรรมของสังคมไทยส่ ว นใหญ่ไ ม่เอื้อ อานวยต่ อ การเก็บออม และผลตอบแทนที่ได้จากสถาบัน
การเงินไม่สูงพอที่จะเป็ นแรงจูงใจให้ภาคครัวเรือนลดการใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นลง และหันมาเก็บออมแทน
ได้มากนัก
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3.3 รูปแบบของกำรออม
การออมเงินสามารถทาได้หลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั จานวนเงิน ระยะเวลาในการออม และความ
เสีย่ งในการสูญเสียเงินออม มีดงั นี้ 7
1. เงินฝากเป็ นการฝากเงินไว้กบั สถาบันทางการเงินทัง้ ของภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารพาณิชย์ สาหรับผูอ้ อมทีท่ างานอยู่ในสถาบันขนาดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ ทร่ี บั ราชการ หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจแหล่งเงินออมทีส่ าคัญอีกแห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
2. การลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารทางการเงินมีหลายประเภทสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1) พันธบัตร (Government Bond) คือ พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็ นตรา
สารทางการเงินทีอ่ อกโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจทีม่ หี รือไม่มรี ฐั บาลค้าประกัน เป็ นการกู้เงินระยะยาว
เกินกว่า 1 ปี ผลตอบแทนจะอยูใ่ นรูปของดอกเบีย้ ตามทีก่ าหนด โดยมีอตั ราผลตอบแทน และระยะเวลา
ทีแ่ น่ นอน เนื่องจากพันธบัตรเป็ นตราสารทางการเงินที่ไม่มคี วามเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชาระเงิน
คืนเงินต้นและให้ผลตอบแทนคงที่ ทาให้ระดับผลตอบแทนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับตราสารอื่นๆ จะมี
เพียงความเสี่ยงจากผลตอบแทนทีค่ งที่ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั คงที่ ทาให้เสียโอกาสหากอัตรา
ดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ นอกจากนี้พนั ธบัตรสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการกูย้ มื เงินได้
2) ตั ๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) มีลกั ษณะคล้ายกับการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์
ซึ่งผู้ออกตั ๋วเป็ นบริษทั เงินทุน และบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ทาหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชนทัวไป
่
ภายในตั ๋วสัญญาใช้เงินจะระบุอตั ราดอกเบีย้ และวันครบกาหนดไถ่ถอน โดยอัตราดอกเบีย้ ทีจ่ ะได้รบั จะ
สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ จึงได้รบั ความนิยมจากผูอ้ อมทีม่ เี งินเป็นจานวนมาก
3) สลากออมสิน เป็นตราสารทางการเงินอีกประเภทหนึ่งทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ชาระคืนเงินต้น
เมือ่ ถึงกาหนดไถ่ถอน และได้รบั ดอกเบีย้ เพียงเล็กน้อย แต่จะได้รบั ผลตอบแทนจากการถูกรางวัลตลอด
7

นวพร เรืองสกุล.(2549). ออมก่อนรวยกว่ำ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย, หน้า 37-40
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ช่วงเวลาทีถ่ อื ครอง นอกจากนี้สลากออมสินยังสามารถใช้ค้าประกันเงินกูไ้ ด้
4) ตราสารหนี้ (Fixed Income Security) คือ ตราสารเพื่อการกู้ยมื เงิน มีทงั ้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว โดยผู้กู้ หรือผู้ออกตราสารจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย และมีกาหนดการจ่ายชาระ
คืนเงินต้นทีแ่ น่นอน ผูถ้ อื ตราสารจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการทีอ่ อกตราสารนัน้
5) หุน้ กู้ (Corporate Debenture) คือ ตราสารทางการเงินที่บริษทั และสถาบันการเงิน
ต่างๆออกเพื่อกู้เงินในระยะยาว กล่าวคือ มากกว่า 1 ปี โดยบริษทั ผูอ้ อกหุ้นกู้จะจ่ายผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ยตามระยะเวลา และอัตราที่กาหนด ซึ่งดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะแตกต่างกันตามฐานะของกิจการผู้
ออกและข้อเสนอต่างๆที่ตกลงพร้อมกับหุ้นกู้ ในการออกหุ้นกู้นัน้ จะมีทงั ้ แบบมีหลักประกันและไม่ม ี
หลักประกัน แต่โดยทัวไปมั
่ กจะเป็ นการกูเ้ งินทีไ่ ม่มหี ลักประกัน
6) กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ โครงการลงทุนที่ถูกจัดตัง้ และบริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม มีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยโดยการขายหน่ วย
ลงทุน แล้วนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ อาจแยกเป็ นกองทุนหุน้ ซึง่ จะนาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
หุ้น กองทุน ตราสารหนี้ ซึ่งจะนาเงินส่ว นใหญ่ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี คี วามเสี่ยงต่ า ดังนัน้ อัต รา
ผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ ก็จะอยู่ในระดับต่ าด้วย เช่น พันธบัตร หุน้ กู้ และตั ๋วเงิน ลักษณะของกองทุน
รวมมีทงั ้ กองทุนแบบเปิด และกองทุนแบบปิดแตกต่างกันตามลักษณะของกองทุน กล่าวคือกองทุนแบบ
ปิด จะกาหนดอายุของกองทุน และจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายไว้แน่ นอน รวมทัง้ ไม่รบั ไถ่ถอนหน่ วย
ลงทุนคืนก่อนสิ้นสุดอายุของกองทุน ส่วนกองทุนแบบเปิ ดเป็ นกองทุนรวมที่ไม่กาหนดอายุ และขนาด
ของกองทุนไว้แน่ นอน ขนาดของกองทุนสามารถขยายหรือลดลงได้ ตลอดจนสามารถขายหน่ วยลงทุน
คืนให้แก่ผอู้ อกกองทุนได้ตลอดระยะเวลาการลงทุน
7) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (Government Pension Fund) คือ กองทุนนิตบิ ุคคล
จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
หลักประกันการจ่ายบาเหน็จบานาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ขา้ ราชการเมื่อพ้นจาก
ราชการ เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการและประโยชน์อ่นื ๆให้แก่สมาชิกซึ่งเป็ น

17

ข้าราชการ โดยหักเงินจากเงินเดือนเป็ นรายเดือนสะสมไว้ เมื่อครบเกษียณอายุราชการ จะได้รบั เงิ น
บาเหน็จบานาญจากงบประมาณ และเงินจานวนหนึ่งทีอ่ อมไว้กบั กองทุนบาเหน็จบานาญ
8) กรมธรรม์ประกันชีว ิต แบบสะสมทรัพย์ เป็ นตราสารการออมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งการ
ประกันชีวติ ลักษณะนี้เป็ นทัง้ การออม และการสร้างหลักประกันชีวติ ไปพร้อมๆกัน โดยผูท้ าประกันชีวติ
จะได้รบั ความคุม้ ครองตามสัญญาทีท่ าไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ และสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาได้
9) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็ นการออมของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั ซึ่ง
ฝา่ ยนายจ้าง และลูกจ้างต่างสมัครใจทีจ่ ะจัดตัง้ กองทุนนี้ คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยตัวแทนฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้างมาทาหน้าทีร่ ว่ มกันกากับดูแลการบริหารงานของกองทุน โดยรัฐวิสาหกิจหรือบริษทั ที่
เป็นนายจ้างจะออกเงินสมทบให้ส่วนหนึ่ง และลูกจ้างจะออมเงินจากเงินเดือนของตนเองอีกส่วนหนึ่ง ซึง่
เงินออมนี้ลกู จ้างจะได้รบั เมือ่ ลาออกจากงาน และสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลธรรมดาได้
10) กองทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ(Retirement Mutual Fund)

คือ กองทุนรวมที่บริษทั จัดการ

กองทุนจัดตัง้ ขึน้ โดยผูท้ ซ่ี อ้ื หน่วยลงทุนจะได้รบั สิทธิทางภาษีเช่นเดียวกับเงินทีส่ ะสมเข้ากองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ เป็ นโครงการทีร่ ฐั บาลส่งเสริมสาหรับให้ผู้ทป่ี ระกอบอาชีพอิสระให้มที อ่ี อมผูท้ ่สี ะสมสมเงินอยู่ในกองทุน
สารองเลีย้ งชีพแล้ว และต้องการสะสมเพิม่ เพื่อให้ได้สทิ ธิทางภาษีเต็มทีก่ ส็ ามารถซือ้ หน่วยลงทุนนี้ได้
3.4 แหล่งที่มำของเงิ นออมในประเทศไทย
แหล่ ง ที่ม าของเงิน ออม แบ่ ง ออกเป็ น แหล่ ง เงิน ออมภายในประเทศกับ แหล่ ง เงิน ออมจาก
ต่างประเทศ เงินออมภายในประเทศ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ เงินออมจากภาคเอกชน และเงิน
ออมจากภาครัฐบาล สาหรับเงินออมจากต่างประเทศประกอบด้วย รายได้จากการส่งออก การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ และการกู้เงินจากต่างประเทศ รวมถึงเงินช่วยเหลือ เงินโอน เงินอุดหนุ นใน
รูปแบบต่างๆจากต่างประเทศซึง่ ในทีน่ ้จี ะกล่าวถึงเงินออมภายในประเทศ โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
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1. เงินออมของภาคเอกชน ประกอบไปด้ว ยเงิน ออม 2 ส่ ว นใหญ่ ๆ คือ เงิน ออมของภาค
ครัวเรือน และเงินออมของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเงินออมของภาคครัวเรือนนับได้ว่าเป็ นส่วนประกอบที่
ใหญ่ทส่ี ุดของเงินออมภาคเอกชน และเงินออมของภาคธุรกิจเอกชน เช่น เงินออมของสถาบันทีต่ งั ้ อยู่ใน
รูปบริษัท ซึ่งออมอยู่ในรูปของก าไรที่มไิ ด้จดั สรรและเงินสารองค่ าเสื่อ มราคา สาเหตุ ท่เี งินออมของ
สถาบันทีต่ งั ้ อยู่ในรูปบริษทั ค่อนข้างน้อย เนื่องจากกิจการส่วนใหญ่มขี นาดเล็ก เงินออมภาคเอกชนส่วน
ใหญ่จงึ เป็ นเงินออมของภาคครัวเรือน ดังนัน้ ในการระดมเงินทุน เพื่อใช้สาหรับพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาล
ต้องให้ความสาคัญกับเงินออมของครัวเรือนและจะต้องกาหนดมาตรการต่างๆทีช่ ่วยระดมเงินออมของ
ภาคครัวเรือนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เงินออมของภาครัฐบาล ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ คือ เงินออมของรัฐบาลส่วนกลางและเงิน
ออมของรัฐวิสาหกิจ เงินออมของรัฐบาลส่วนกลาง หมายถึง ส่วนของรายได้ทส่ี ูงกว่ารายจ่ายเดินสะพัด
ได้แก่ รายจ่ายในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนรายจ่ายในการป้องกันประเทศและสร้างความ
สงบเรียบร้อยในประเทศ อัตราการออมของรัฐบาลจะต่ ากว่าการออมของภาคเอกชน แต่ไม่ได้สะท้อนว่า
การลงทุนของรัฐบาลจะต่ าด้วย เพราะแหล่งทีม่ าของเงินทุนของรัฐบาลไม่ได้มาจากเงินออมของรัฐบาล
เท่านัน้ แต่ ยงั ได้มาจากการกู้ยมื นอกจากนี้เงินออมของรัฐวิสาหกิจสามารถนาไปลงทุนขยายกิจการ
ต่อไปได้ หรือเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาล
3.5 มำตรกำรส่งเสริ มกำรออมภำครัฐบำล 8
ตามทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ การออมขึน้ อยู่กบั รายได้ กล่าวคือ การตัดสินใจว่าจะออมมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กบั รายได้เป็ นสาคัญ นอกจากนี้ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการออมก็เป็ นสิง่ จูงใจให้ทาการ
8

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (2550). แผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติ

ฉบับที่ 1-10. สืบค้นเมื่อ 7 ต.ค. 2555, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62
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ออมมากขึน้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากมีแรงจูงใจทีม่ ากพอผูอ้ อมจะลดการบริโภค ณ เวลาหนึ่งในอนาคต
ลงและหันมาออมเพิม่ ขึน้ โดยผลตอบแทนที่ผู้ออมได้รบั จะอยู่ในรูปของอัตราดอกเบี้ย และเงินปนั ผล
ดังนัน้ แนวทางในการแก้ไขปญั หาการขาดแคลนเงินออมจึงควรเร่งระดมเงินออมภายในประเทศทัง้ ใน
ส่วนของภาครัฐบาล และภาคเอกชน โดยอาจมีมาตรการกระตุน้ การออม ดังนี้
1. มาตรการทัวไปในการระดมเงิ
่
นออมภาคเอกชน ได้แก่
1) การใช้มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อบังคับการออม โดยเน้นการเก็บภาษีทางตรงเน้น
การจัดเก็บภาษีการใช้จา่ ย และการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย และการขยายฐานภาษี
2) การใช้มาตรการเพิม่ อัตราดอกเบีย้ และผลตอบแทนเพื่อจูงใจให้เกิดการออมมากขึน้
3) พัฒ นาสถาบัน การเงิน และระบบการเงิน เพื่อ ระดมเงิน ออมให้ท วั ่ ถึง มากขึ้น การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการเงิน โดยการปรับปรุงพัฒนาสถาบันการเงินให้มปี ระสิทธิภาพ
สนับสนุนการควบคุมกิจการเพื่อสร้างความเชื่อมันในระบบสถาบั
่
นการเงิน
4) รณรงค์เ พื่อสร้างเงินออมระดับประเทศ ซึ่งการระดมเงินออมเป็ นสิง่ ที่ต้องตระหนัก
และรณรงค์ใ ห้เ ก็บ ออมตัง้ แต่ ร ะดับ บุ ค คลขึ้น ไป ด้ว ยการสร้า งอุ ป นิ ส ัย รู้จ กั ใช้เ งิน อย่า งประหยัด มี
ประสิทธิภาพและให้ต ระหนัก ถึงความส าคัญ ของเงินออมต่ อ การพัฒนาประเทศ การรณรงค์จงึ เป็ น
นโยบายของรัฐ บาลในการดาเนิ น การ โดยท าการรวบรวมข้อ มูล จากแหล่ ง ที่ม ีก ารสารวจเกี่ย วกับ
พฤติกรรมการออมในปจั จุบนั แล้วประเมินผลเพื่อให้ทราบอุ ปนิสยั เกี่ยวกับการจัดสรรรายรับรายจ่าย
ของภาคเอกชน ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการออมสินทรัพย์ ตราสารและวิธกี ารออมทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม อุปสรรคเกี่ยวกับ
การออม ตลอดจนข้อคิดเห็นอื่นๆเกีย่ วกับพฤติกรรมการออม และการก่อหนี้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสาคัญของเงินออม และปญั หาการใช้จ่ายเกินตัว และเสนอแนะรัฐบาล
เพื่อให้ส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบ ดาเนินมาตรการและหาวิธกี ารเพื่อให้บงั เกิดผลต่อการระดมเงินออมเข้า
สู่ระบบการเงินของประเทศมากขึน้
5) การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ต่างๆในตลาดเงินให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ใ นการออม แก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ท่ยี งั เป็ นอุ ปสรรคต่ อการใช้
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นโยบายอัตราดอกเบีย้ ยืดหยุ่น ทัง้ นี้เพื่อให้อตั ราดอกเบีย้ มีความยืดหยุ่นพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั โดยให้ส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ ของสถาบันการเงิน
ต่างๆติดตามภาวะการเงิน และปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ ให้ทนั สถานการณ์อยูเ่ สมอ
6) ดาเนินการให้มตี ราสารเงินฝากเปลีย่ นมือ เพื่อให้ตราสารเงินฝากเปลีย่ นมือได้โดยผูร้ บั
โอนได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย และในการดาเนินการเกี่ยวกับตราสารเปลีย่ นมือนัน้ จะกาหนดให้
มีอ ัต ราดอกเบี้ยที่สูงหรือ เคลื่อ นไหวโดยเสรีเ พื่อ ที่จะแข่งขันระดมเงินออมกับตลาดนอกระบบ และ
สามารถปรับให้ท นั กับภาวะอัต ราดอกเบี้ยต่างประเทศอันเป็ นการช่ว ยปรับสภาพคล่ อ งของสถาบัน
การเงินให้ดขี น้ึ
7) ส่งเสริมการออมระยะยาวด้วยการประกันชีวติ ธุรกิจประกันชีวติ นอกจากสร้างนิสยั การ
ประหยัด สร้างเงินออมไว้เพื่ออนาคตแล้วยังเป็ นสวัสดิการให้แก่ประชาชนทัวไป
่ โดยให้กระทรวงพาณิชย์
เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การประกั น ชี ว ิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั ว่ ไป และให้
กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุความรูเ้ กี่ยวกับการประกันชีวติ ไว้ในหลักสูตรการศึกษาตัง้ แต่ประถมศึกษา
หรือมัธยมศึกษาด้วย และเพื่อสนับสนุนกิจการประกันชีวติ ให้เจริญเติบโตอย่างมันคง
่ รัฐ บาลควรอนุ ญาต
ให้ขยายสาขาได้มากขึ้น รวมทัง้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์วธิ ีการควบคุมกิจการประกันชีวติ ของกระทรวง
พาณิชย์ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับการพัฒนาด้านอื่นๆ
8) ส่งเสริมนิติบุคคลเพื่อการออม โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย ดาเนินนโยบาย
เพื่อเร่งรัดให้นิติบุค คลเพิ่มทุนเป็ นสัดส่ ว นกับการเจริญเติบโตของกิจการ โดยพิจารณากาหนดให้ม ี
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ หมาะสม และจูงใจด้วยมาตรการด้านภาษี
9) ส่งเสริมบริษทั จากัด หรือห้างหุ้นส่วนกันทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงานเพื่อเป็ นการ
สร้างเงินออมในเชิงบังคับและเป็นการสร้างสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วย
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10) การดาเนินการเพื่อให้มกี ารจัดตัง้ สถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ เพื่อสนับสนุ นการระดมเงิน
ออม และเสริมสร้างประสิทธิภาพและการกระจายทรัพยากรให้ทดั เทียมมากขึน้ ตลอดจนพัฒนาตลาดเงิน
ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
2. มาตรการทัวไปในการระดมเงิ
่
นออมในภาครัฐบาล ได้แก่
1) การใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อเพิม่ รายได้ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐบาล หรือเพื่อ
ลดการขาดดุล งบประมาณ ทัง้ นี้อาจจะทาโดยการเพิม่ อัต ราภาษีท่มี กี ารจัดเก็บอยู่แล้ว การหาแหล่ ง
รายได้ในการจัดเก็บภาษีแหล่งใหม่ การบริหารการจัดเก็บภาษีให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั
2) การเพิม่ การออมในรัฐวิสาหกิจ โดยการปรับปรุงลักษณะการบริหารรัฐวิสาหกิจให้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ การปฏิรปู รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพเพื่อลดภาระของรัฐบาล
3.6 กำรพัฒนำสถำบันกำรเงิ น และสถำบันกำรออม 9
เพื่อให้สถาบันการเงินต่างๆทีอ่ ยู่นอกระบบ สามารถระดมเงินออมภายในประเทศให้เข้าสู่ระบบ
การเงินมากขึน้ และจัดสรรเงินออมดังกล่าวไปลงทุนในสาขาหรือ กิจกรรมทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ จึงเห็นควรทีจ่ ะกาหนดแนวทาง และมาตรการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบัน
การเงินต่างๆดังนี้
1. ด้านธนาคารพาณิชย์
1) อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยคานึงถึงอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาดโลก ทัง้ นี้เพื่อกระตุน้ ให้มกี ารใช้เงินภายในประเทศมากขึน้
2) สนับสนุ นให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อในระยะปานกลาง และระยะยาวมากขึน้ เพื่อ
ลดความเสีย่ งให้แก่กจิ การทีม่ ผี ลการดาเนินงานดี แต่มรี ะยะเวลาการทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทนคืนยาวนาน
9
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2. ด้านบริษทั เงินทุน
1) พัฒนารูปแบบ และวิธกี ารดาเนินงานของบริษทั ให้มคี วามมันคง
่ และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2) ขยายบทบาทของบริษทั เงินทุนในการปล่อยสินเชื่อกูย้ มื ระยะปานกลาง และระยะยาวเพิม่ ขึน้
3) ขยายขอบเขตการดาเนินธุรกิจของบริษัทเงินทุนให้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้
ค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน
3. ด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ขยายการให้บริการสินเชื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเน้นการปล่อยสินเชื่อระยะสัน้ แก่เกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร โดยให้มกี ารเก็บสถิตขิ อ้ มูลของการชาระเงินคืน เพื่อเป็นองค์ประกอบในการให้สนิ เชื่อ
ในครัง้ ต่อไป เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียในระบบ
1) พัฒ นาและก าหนดรูป แบบการด าเนิ น สิน เชื่อ การเกษตรให้เ หมาะสม เพื่อ เสริม กับ
นโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร และการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร
เพื่อ การส่ ง ออก ทัง้ ในด้า นการเพิ่ม ผลผลิต การตลาด ตลอดจนเสถีย รภาพของราคาผลผลิต ทาง
การเกษตร โดยเน้นถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นสาคัญ
2) ขยายขอบเขตการดาเนินงานสินเชื่อในรูปโครงการพัฒนาการเกษตรสมบูรณ์แบบให้
มากขึน้ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ธนาคารพาณิชย์ และภาคเอกชน ในด้านการส่งเสริม
และนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทนั สมัยควบคู่กบั การให้สนิ เชื่อการเกษตร ทั ง้ นี้จะเน้ นให้บริการที่
จาเป็นเหล่านี้กระจายไปสู่เกษตรกรขนาดเล็กมากทีส่ ุด และเป็นไปอย่างทัวถึ
่ ง
3) ดาเนินมาตรการเร่งระดมเงินออมจากภาคชนบท เพื่อสนับสนุ น และเพิม่ แหล่งเงินทุน
การดาเนินงานธนาคาร รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกษตรกรรูจ้ กั ประหยัด และมีนิสยั รักการออมทรัพย์ และเก็บ
ออมอย่างถูกวิธ ี
4) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของธนาคาร โดยเฉพาะการติดตามเงินกู้คา้ งชาระ และ
การดูแลการใช้เงินกูเ้ กษตรกรให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
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5) สนับสนุ น และส่ งเสริมกิจการของสถาบันเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเน้ นการให้ส ินเชื่อ และ
สนับสนุ นการรวมกลุ่มของผูผ้ ลิต และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภคมากขึน้ ให้คาแนะนา
ในการผลิต และการดาเนินงานต่างๆในการประสานหน่ วยงานที่มสี ่วนเกี่ยวข้องจัดอบรบความรูใ้ ห้กบั
เกษตรกร เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกันอย่างครบวงจร
4. ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์
1) ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทาหน้าทีเ่ ป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการให้บริการเงินทุน
ระยะยาวเพื่อพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่การเคหะแห่งชาติ และภาคเอกชน
2) จัดสรรเงินกู้ระยะยาวเพื่อให้ประชาชนมีท่อี ยู่อาศัยเป็ นของตัวเอง และเน้นให้แก่ผู้ซ้อื
ทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัยตามโครงการของการเคหะแห่งชาติ
3) ส่งเสริม และขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงบริษทั ประกันชีวติ และ
กองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ ในการสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก่ ธ นาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อ เพิ่ม เงิน ทุ น
หมุนเวียน เช่น การลงทุนในพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ และฝากเงินประจา เป็นต้น
4) ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์พยายามรักษาดอกเบีย้ ให้กู้ยมื แก่ประชาชนในอัตราต่ าทีส่ ุด
ทัง้ นี้จะต้องสอดคล้องกับดอกเบีย้ ในตลาด
5. ด้านสถาบันประกันชีวติ และประกันวินาศภัย
1) พัฒนาบริษัทประกันชีวติ และบริษัทประกันวินาศภัยให้มคี วามมันคง
่ เพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางการเงิน ทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและเพื่อให้ระดมเงินออมระยะยาวได้มากยิง่ ขึน้
2) เพิม่ มาตรการในการควบคุมโดยการประกันรับเสีย่ งภัย พิจารณาตามฐานะการเงินของบริษทั
3) พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์ ข้อบังคับเพื่อให้บริษทั ประกันภัยนาเบีย้ ประกันไปประกัน
ต่ อกับบริษัทภายในประเทศตามจานวน หรือสัด ส่ว นที่ก าหนดไว้ เพื่อ ป้อ งกันเงินออมไหลออกนอก
ประเทศ
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6. ด้านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
1) เร่งรัดให้มกี ารขยายขอบเขตการดาเนินงานด้านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ โดยให้ครบคลุม
ถึงกิจการต่างๆนอกเหนือจากบริษทั จากัด และห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎกระทรวง
2) ให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะให้มกี ารยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนที่
เป็ นดอกผลของเงินสมทบ รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมในสิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีอากรแก่นายจ้าง
ลูกจ้างทีเ่ ข้าร่วมจัดตัง้ กองทุน โดยมีระยะเวลาจากัด
3.7 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรส่งเสริ มกำรออม 10
การออมโดยรวมของประเทศไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ แม้ว่ามี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด แต่การเพิม่ ขึน้ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของการออมภาคเอกชนโดย
เฉพาะการออมภาคครัวเรือน ในขณะที่การออมรวมภาครัฐบาลเพิม่ ขึน้ แต่มมี ลู ค่าน้อยกว่าภาคเอกชน
เนื่องจากการออมภาครัฐวิสาหกิจมีสดั ส่วนการออมทีน่ ้อยมาก และในบางปีมกี ารออมติดลบ ในอนาคต
การออมของภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจมีขอ้ จากัดมากขึน้ จากแนวโน้มการใช้จ่ายของภาครัฐบาลคาด
ว่าจะขยายตัว มากขึ้นจากโครงการพื้นฐานต่ างๆที่สาคัญ ในขณะที่การขยายตัว ของรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีมไี ม่เพียงพอกับการใช้จ่ายภาครัฐบาล ดังนัน้ การเพิม่ อัตราการออมจึงต้องเน้นการเพิม่ การ
ออมของภาคเอกชน โดยเฉพาะการออมของภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจเป็ นสาคัญ จากที่กล่าวมา
ข้างต้นเห็นว่าการส่งเสริมการออมจึงเป็ นนโยบายสาคัญ และเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการพัฒนาประเทศที่
ยังยื
่ นในระยะยาว อย่างไรก็ตามการที่ระดับเงินออมภายในประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ลงทุนเนื่องจากมีขอ้ จากัดหลายประการ
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1. ข้อจากัดด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1) ด้านรายได้ พบว่า ปจั จัยสาคัญที่ส่งผลต่ออัตราการออมของประเทศ คือสัดส่วนรายได้
ถ้ารายได้ของประเทศเพิ่มมากขึ้นเร็ว กว่า การขยายตัว ของระบบเศรษฐกิจ หรือ การลงทุนจะทาให้
ความสามารถในการออมเพิม่ ขึน้ ซึง่ เมื่อพิจารณาในภาคเศรษฐกิจจริงแล้วพบว่าการทีร่ ายได้จะเพิม่ ขึน้
เร็วกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจนัน้ มียงั ความเป็นไปได้น้อย
2) ผลตอบแทนจากการออม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินฝากมีการปรับตัวไม่เหมาะสม
และไม่เป็นไปตามกลไกตลาด โดยอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาของธนาคารพาณิชย์ระยะเวลา 3 , 6 และ
12 เดือ น มีแ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึง ท าให้ข าดแรงจู ง ใจในการออม และหัน ไปออมในรู ป
อสังหาริมทรัพย์ ของมีค่าต่างๆ ซึง่ การออมประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
3) ทางเลือ กในการออม หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งได้ด าเนิ น การพัฒ นาตราสารและเพิ่ม
ั หา
ทางเลือ กช่ อ งทางการออมให้แ ก่ ผู้ม ีเ งิน ออมด้ว ยการแก้ไ ขกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแก้ ไ ขป ญ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาตราสารทางการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินสามารถออก
ตราสารเพื่อเป็ นการระดมเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และรายได้ของกลุ่มผูอ้ อมแต่ละกลุ่มได้
โดยเฉพาะรูปแบบการออมสาหรับกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อย และมีอาชีพอิสระ
2. ข้อจากัดด้านกฎหมาย และระเบียบ กฎเกณฑ์
1) ข้อจากัดในการเปิ ดสาขาของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะบริษัทเงินทุนมีข้อจากัดทาง
กฎหมาย กาหนดให้บริษทั เงินทุนจะสามารถเปิดสาขาได้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
ทีผ่ ่านมาทางการสนับสนุ นให้บริษทั เงินทุนเปิ ดสานักงานอานวยสินเชื่อในต่างจังหวัดได้ แต่สานักงาน
อานวยสินเชื่อมีขอบเขตการดาเนินการอย่างจากัด และไม่สามารถระดมเงินฝากได้เช่นเดียวกับสาขา
2) ขาดกฎหมายรองรับที่เกี่ยวกับเครื่องมือ และรูปแบบการออมประเภทใหม่ๆ ทาให้การ
พัฒนาเครื่องมือ และรูปแบบการออมประเภทใหม่ๆยังไม่สามารถกระทาได้ เช่น กฎหมายรองรับหุ้นกู้
นอกจากนี้จาเป็นต้องมีกฎหมายรองรับการจัดตัง้ องค์กรใหม่ๆในตลาดการเงินให้บริการแก่ผอู้ อม
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3. ข้อจากัดด้านพฤติกรรมการออมของผูอ้ อม
1) ขาดความรูค้ วามเข้าใจถึงเครือ่ งมือ และรูปแบบการออมประเภทใหม่ๆ ทาให้ผอู้ อมนิยม
ที่จะทาการออม และเลือกใช้เครื่องมือการออมเพียงระยะสัน้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการลงทุนของระบบเศรษฐกิจทีต่ อ้ งอาศัยเงินลงทุนจานวนมากในระยะยาว
2) ประชาชนไม่เห็นความสาคัญของการออม และมีพฤติกรรมในการอุปโภค บริโภคสินค้า
ฟุ่ มเฟื อ ยมากขึ้น โดยสาเหตุ มาจากหลายปจั จัย อัน ประกอบด้ว ย รายได้ถ าวรของครัว เรือ นสูงขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็ นภาคอุ ตสาหกรรม ทาให้ภาค
ครัวเรือนให้ความสาคัญต่อการออมน้อยลง ขณะที่ประเทศไทยมีการเปิ ดการค้าเสรีทาให้ธุรกิจมีการ
แข่งขันมากขึน้ สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทาการแข่งขันกับ สินค้าในประเทศได้สะดวก โดยใช้กลยุทธ์
ราคาทีถ่ ูกกว่า จึงเพิม่ ทางเลือกให้มกี ารอุปโภคบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึน้
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บทที่ 4

ผลกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี้เ พื่อต้องการศึกษาถึงปจั จัยที่กาหนดการออมของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 โดยใช้การวิเคราะห์ใน
รูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อนโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Eviews เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ของ
ปจั จัยต่างๆ อันประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีของไตร
มาสก่อนหน้า อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาเฉลีย่ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ และอัตราเงินเฟ้อ โดยข้อมูล
ทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data) อนุ กรมเวลา (Time series) รายไตรมาส ตัง้ แต่
ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2543 จนถึง ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 รวมทัง้ สิน้ 49 ไตรมาส
แบบจาลองทีใ่ ช้ในการศึกษา
กาหนดให้

(-0.1740)
R-squared

(4.9448) *

(2.4588)**

(-2.1578)**

=

0.9935

S.E. of Regression =

79341.84

Adjusted R-squared =

0.9929

Durbin – Watson stat =

1.8721

F-statistic

1627.611

หมายเหตุ :

=

เครือ่ งหมายในวงเล็บ คือค่า t-statistic
*ทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ ร้อยละ 99
**ทดสอบทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ ร้อยละ 95
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โดยที่
Sav

= ปริมาณการออมของประเทศ หน่วยเป็นล้านบาท

GDP(t-1) = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลัง จากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้า
หน่วยเป็นล้านบาท
Rate3 = อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาเฉลีย่ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ หน่วยเป็นร้อยละ
Infla

= อัตราเงินเฟ้อ หน่วยเป็นร้อยละ

จากการศึกษาพบว่าค่ า R-squared

มีค่ าเท่ากับ 0.9935 อธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3
เดือ นของธนาคารพาณิชย์ และอัตราเงินเฟ้ อ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการออม
ภายในประเทศที่ระดับความเชื่อมัน่ 99.35 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่ า F-statistic เท่ากับ 1627.611
นัยสาคัญทางสถิติ ร้อยละ 99.99 และค่า Durbin – Watson stat เท่ากับ 1.8721

ซึ่งมี

เมื่อพิจารณา

ความสามารถในการอธิบายตัวแปรอิสระแต่ละตัวทีม่ ตี ่อปรมาณการออมของประเทศไทยพบว่าอยู่ในช่วง
ที่ไม่มปี ญั หาสหสัมพันธ์(Autocorrelation) และจากการศึกษาค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรทุกตัว พบว่า
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดงั นี้
ตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้า(GDPt-1) จะมี
ความสัมพันธ์กบั ปริมาณการออมของประเทศในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99.99 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าสัมประสิทธิ ์มีค่าเท่ากับ 0.4950 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้าเพิม่ ขึน้ 1 ล้านบาท จะทาให้ปริมาณการ
ออมของประเทศเพิม่ ขึน้ 0.4950 ล้านบาท
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ตัว แปรอัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากประจ าเฉลี่ย 3 เดือ นของธนาคารพาณิช ย์ (Rate3)

จะมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการออมของประเทศทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
ค่าสัมประสิทธิ ์มีค่าเท่ากับ 70704.04 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3
เดือนของธนาคารพาณิชย์เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณการออมของประเทศเพิม่ ขึ้น 70,704.04
ล้านบาท
ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับปริมาณการออมของ
ประเทศทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าสัมประสิทธิ ์มีค่าเท่ากับ 6430.11 สามารถอธิบายได้
ว่าเมือ่ อัตราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณการออมของประเทศลดลง 6,430.11 ล้านบาท
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
1. การออมเป็ นปจั จัยที่สาคัญที่สุดปจั จัยหนึ่งที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ในอดีตนัน้ การออมของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆไม่มนี โยบาย
หรือแรงจูงใจในการกระตุ้นการออมจากภาคส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจ หรือไม่ได้เข้าไปทาหน้าที่ใน
การระดมเงินออมภายในประเทศอย่างเต็มที่ อีกทัง้ รายได้ของผูอ้ อมอยู่ในระดับต่ า และรูปแบบการออม
บางส่วนในอดีตนิยมสะสมในรูปของทองคา เนื่องจากเป็ นที่นิยมในสังคมทีแ่ สดงฐานะทางสังคม และมี
สภาพคล่ องสูง ภายหลัง จากที่ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากวิกฤติ เ ศรษฐกิจและสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2540 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมาการออมของประเทศไทยก็เริม่ มีแนวโน้มการออมที่
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และมีรปู แบบการออมหรือผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการออมมีความหลากหลายมากขึน้
เช่น การฝากเงินในสถาบันการเงิน การซื้อพันธบัตรต่างๆ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์
และการลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น
2. การศึกษาเรือ่ งปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการออมของประเทศไทยในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะ
ศึกษาถึงปจั จัยทีก่ าหนดการออมของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบัน
การเงินพ.ศ. 2540 การศึกษาเริม่ จากการรวบรวมข้อมูลของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมการ
แบบจาลอง คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้ า อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3 เดือ นของธนาคารพาณิชย์แ ละอัต ราเงินเฟ้ อ นามาวิเ คราะห์โดยมี
สมมติฐานว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้ าและอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ จะมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณการออมของ
ประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อจะมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณการออมของประเทศไทย
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ในทิศทางตรงข้ามกัน ในการศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษาโดยการวิเคราะห์เพื่ออธิบายถึงปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การออมของประเทศไทย ด้วยการสร้างแบบจาลองทางเศรษฐมิติใ นรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อ น
(Multiple Regression Model) และใช้การวิเคราะห์วธิ กี าลังสองน้อยทีส่ ุด (Ordinary Least Squares OLS) ทาการกะประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Eviews ทดสอบตัว
แปรอิสระจานวน 3 ตัวแปรดังกล่าว โดยข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลทุตยิ ภูมแิ บบอนุ กรมเวลา รายไตรมาส
ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ.2543 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 รวมทัง้ สิ้น 49 ไตรมาส ซึง่ ได้
ข้อสรุปของผลการศึกษาดังนี้ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาส
ก่อนหน้ าและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ จะมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณการออมของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อจะมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณการ
ออมของประเทศไทยในทิศทางตรงข้ามกัน
2) ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 0.9935 อธิบายได้ว่าการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้ า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือนของธนาคาร
พาณิชย์ และอัตราเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการออมภายในประเทศ ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99.35 เปอร์เซ็นต์ และค่า Durbin – Watson stat เท่ากับ 1.8721 เมื่อพิจารณาความสามารถ
ั หา
ในการอธิบ ายตัว แปรอิส ระแต่ ล ะตัว ที่ม ีต่ อ การออมของประเทศไทย พบว่ า อยู่ใ นช่ ว งที่ไ ม่ม ีป ญ
สหสัมพันธ์ทางสถิติ หรือ ปญั หา Autocorrelation สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดงั นี้
ตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้า(GDPt-1) จะมี
ความสัมพันธ์กบั ปริมาณการออมของประเทศในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99.99 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าสัมประสิทธิ ์มีค่าเท่ากับ 0.4950 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษีในไตรมาสก่อนหน้าเพิม่ ขึน้ 1 ล้านบาท จะทาให้ปริมาณการ
ออมของประเทศเพิม่ ขึน้ 0.4950 ล้านบาท
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ตัว แปรอัต ราดอกเบี้ย เงิน ฝากประจ าเฉลี่ย 3 เดือ นของธนาคารพาณิช ย์ (Rate3)

จะมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการออมของประเทศทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดย
ค่าสัมประสิทธิ ์มีค่าเท่ากับ 70704.04 สามารถอธิบายได้ว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3
เดือนของธนาคารพาณิชย์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณการออมของประเทศเพิม่ ขึ้น 70,704.04
ล้านบาท
ตัวแปรอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกันกับปริมาณการออมของ
ประเทศทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าสัมประสิทธิ ์มีค่าเท่ากับ 6430.11 สามารถอธิบายได้
ว่า เมือ่ อัตราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จะทาให้ปริมาณการออมของประเทศลดลง 6,430.11 ล้านบาท
แม้ว่าในปจั จุบนั โดยเฉพาะหลังช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
จะมีสดั ส่วนการออมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้องการการลงทุนภายในประเทศ เนื่องจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นทีจ่ บั ตาของนักลงทุน
ทัง้ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ การขยายตัว ด้า นการลงทุ น เป็ น ไปอย่า งรวดเร็ว โดยป จั จัย ที่
กาหนดการออมภายในประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบีย้ และอัตรา
เงินเฟ้อ ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการทางการเงิน เพื่อกระตุ้นการออมภายในประเทศอยู่เป็ นระยะตาม
ความเหมาะสมของทิศทางเศรษฐกิจ
5.2 ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุน้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
การเพิม่ รายจ่ายของรัฐบาลโดยการสร้างสาธารณู ปโภคพื้นฐานในส่วนภูมภิ าคและชนบท ปรับปรุง
มาตรการด้านภาษีเพื่อให้ประชาชนมีรายได้หลังจากหักภาษีเพิม่ ขึน้ เพื่อที่จะทาให้ระดับการออมเพิม่
สูงขึน้
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2. อัตราดอกเบีย้ เงินฝากสาหรับประเทศไทยยังอยู่ในระดับทีต่ ่ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเทียบ
กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รัฐบาลควรสนใจดูแลที่จะหามาตรการเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆเพิม่ สูงขึน้ เพื่อจูงใจให้มกี ารออมเพิ่ มขึน้ อาทิ การเปิดโอกาส
ให้ธนาคารพาณิชย์ใหม่ๆเข้ามาแข่งขันมากขึน้
3. รัฐบาลควรเข้ามาควบคุมไม่ให้อตั ราเงินเฟ้ออยูใ่ นระดับทีส่ งู เกินไป รณรงค์ให้ประชาชนรูจ้ กั
การออม ลดความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย และลดการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
4. การศึกษาการออมของประเทศไทยช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ.
2540 อาจจะยังมีข้อจากัดของข้อมูลที่ยงั ไม่มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเป็ นรายไตรมาส อาทิ
รายได้หลังจากหักภาษี จึงอาจที่จะมีข้อ บกพร่องอยู่บ้างที่เ ห็นสมควรที่จะต้องพิจารณาและปรับปรุง
โดยเฉพาะผูท้ ส่ี นใจทีจ่ ะศึกษาต่อไป
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ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ตารางแสดงการลงทุนและการออมภายในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2551
หน่วย : พันล้านบาท
ปี

การลงทุนในประเทศ

การออมเบือ้ งต้นในประเทศ

การออม - การลงทุน

2540
2541

1,614.45
943.67

1,574.22
1,535.84

(40.22)
592.17

2542

966.27

1,373.10

406.83

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551

1,129.69
1,235.36
1,312.24
1,505.37
1,785.96
2,316.36
2,269.15
2,314.09
2,739.92

1,501.20
1,461.70
1,514.47
1,702.64
1,886.09
2,013.87
2,353.70
2,853.80
2,807.30

371.51
226.34
202.22
197.28
100.13
(302.49 )
84.55
539.70
67.38

ทีม่ า : สานักนโยบายการออมและการลงทุน กระทรวงการคลัง เข้าถึงได้จาก http://www.fpo.go.th
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ข้อมูลที่ใช้ทำกำรศึกษำควำมสัมพันธ์
ปี พ.ศ.

Sav
(ล้ านบาท)

GDP
(ล้ านบาท)

TAX
(ล้ านบาท)

GDP - Tax
(ล้ านบาท)

Rate3
(ร้ อยละ)

Inflation
(ร้ อยละ)

2543Q1

4,680,736

764,339

90,653.67

673,685.33

3.5

0.97

2543Q2

4,706,790

727,229

96,156.12

631,072.88

3.5

1.711

2543Q3

4,797,917

731,689

99,857.52

631,831.48

3.2

2.12

2543Q4

4,883,259

785,144

100,915.18

684,228.82

3

1.746

2544Q1

4,956,093

777,523

108,256.06

669,266.94

2.7

1

2544Q2

5,013,075

743,138

152,822.38

590,315.62

2.5

2.52

2544Q3

5,016,910

746,884

137,639.51

609,244.49

2.5

1.67

2544Q4

5,083,980

806,056

105,349.47

700,706.53

2.4

1.072

2545Q1

5,200,497

812,458

116,522.60

695,935.40

2.1

0.566

2545Q2

5,283,168

780,037

170,377.82

609,659.18

2

0.233

2545Q3

5,269,021

789,845

151,881.41

637,963.59

2

0.266

2545Q4

5,193,544

854,702

115,353.25

739,348.75

1.8

1.4

2546Q1

5,242,481

868,512

145,096.89

723,415.11

1.7

1.933

2546Q2

5,303,054

831,715

195,927.80

635,787.20

1.4

1.733

2546Q3

5,346,377

842,416

181,128.36

661,287.64

1.3

1.9

2546Q4

5,436,517

925,523

141,687.95

783,835.05

1

1.6

2547Q1

5,623,404

926,696

160,148.64

766,547.36

1

1.9

2547Q2

5,739,667

886,437

245,810.25

640,626.75

1

2.633

2547Q3

5,753,807

895,134

224,589.57

670,544.43

1

3.266

2547Q4

5,785,210

979,922

169,679.25

810,242.76

1

3.133

2548Q1

5,885,540

959,975

187,995.76

771,979.24

1

2.8

2548Q2

5,904,749

928,361

294,225.43

634,135.58

1.3

3.7

2548Q3

6,101,986

944,173

285,249.04

658,923.96

2.1

5.63

2548Q4

6,239,892

1,025,510

195,439.02

830,070.99

2.7

5.966
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ปี พ.ศ.

Sav
(ล้ านบาท)

GDP
(ล้ านบาท)

TAX
(ล้ านบาท)

GDP - Tax
(ล้ านบาท)

Rate3
(ร้ อยละ)

Inflation
(ร้ อยละ)

2549Q1

6,528,802

1,018,621

213,533.86

805,087.14

3.8

5.733

2549Q2

6,662,157

975,690

340,044.20

635,645.81

4.4

6.033

2549Q3

6,714,819

989,089

308,309.75

680,779.25

4.7

3.633

2549Q4

6,714,013

1,071,104

209,793.57

861,310.43

4.8

3.266

2550Q1

6,783,157

1,065,589

222,057.80

843,531.20

4.2

2.433

2550Q2

6,849,374

1,020,773

366,775.90

653,997.10

2.7

1.866

2550Q3

6,865,297

1,043,868

320,646.24

723,221.76

2.3

1.633

2550Q4

6,783,305

1,128,796

231,959.65

896,836.36

2.3

2.9

2551Q1

6,887,876

1,132,889

249,995.21

882,893.79

2.3

5

2551Q2

6,919,940

1,073,963

417,654.32

656,308.68

2.4

7.566

2551Q3

6,777,764

1,075,757

376,578.52

699,178.48

2.7

7.2

2551Q4

7,023,082

1,082,224

227,076.94

855,147.06

2.4

2.166

2552Q1

7,203,232

1,053,066

221,022.42

832,043.58

1.3

-0.233

2552Q2

7,144,576

1,018,647

377,012.27

641,634.73

0.8

-1.533

2552Q3

6,962,279

1,045,615

313,453.27

732,161.73

0.8

-2.133

2552Q4

7,062,375

1,145,811

230,251.04

915,559.96

0.8

1.933

2553Q1

7,137,462

1,179,635

246,681.49

932,953.51

0.8

3.733

2553Q2

7,223,962

1,112,764

401,031.86

711,732.15

0.8

3.266

2553Q3

7,141,805

1,114,342

386,880.90

727,461.11

1

3.23

2553Q4

7,348,554

1,189,371

261,822.71

927,548.29

1.1

2.866

2554Q1

7,605,449

1,217,024

284,861.69

932,162.31

1.5

3

2554Q2

7,641,047

1,143,132

515,296.31

627,835.69

2

4.1

2554Q3

7,699,700

1,155,750

454,129.28

701,620.72

2.2

4.133

2554Q4

7,933,173

1,083,749

278,559.61

805,189.39

2.3

3.966

2555Q1

8,107,460

1,220,138

323,171.49

896,966.52

3

3.366
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ภำคผนวก ข
ผลการทดสอบ Regression Analysis
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ผลการทดสอบ Regression Analysis

Dependent Variable: SAV
Method: Least Squares
Date: 10/21/12 Time: 22:33
Sample (adjusted): 2543Q3 2555Q1
Included observations: 47 after adjustments
Convergence achieved after 69 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
GDP1(-1)
RATE3
INFLA
AR(1)

-18608805
0.495011
70704.04
-6430.111
1.002964

1.06E+08
0.100107
28754.66
2979.897
0.012912

-0.174930
4.944811
2.458872
-2.157830
77.67637

0.8620
0.0000
0.0181
0.0367
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Inverted AR Roots

ที่มำ : จำกกำรคำนวน

0.993590
0.992980
79341.84
2.64E+11
-594.2784
1.872126

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1.00
Estimated AR process is nonstationary

6314485.
946945.6
25.50121
25.69803
1627.611
0.000000
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