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บทคัดย่ อ
การออมเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ ระบบเศรษฐกิจมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใน
อดีตนันการออมของประเทศไทยอยู
้
ใ่ นระดับต่าเนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆไม่มีนโยบาย หรื อแรงจูงใจในการ
กระตุ้ นการออมจากภาคส่ว นต่ า งๆในระบบเศรษฐกิ จ หรื อ ไม่ ไ ด้ เข้ าไปท าหน้ าที่ ใ นการระดมเงิ น ออม
ภายในประเทศอย่างเต็มที่ อีกทังรายได้
้
ของผู้ออมอยูใ่ นระดับต่า และรูปแบบการออมบางส่วนในอดีตนิยมสะสม
ในรู ปของทองคา เนื่องจากเป็ นที่นิยมในสังคมที่แสดงฐานะทางสังคม และมีสภาพคล่องสูง ภายหลัง จากที่
ประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ. 2540 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เป็ น
ต้ น มาการออมของประเทศไทยก็ เ ริ่ ม มี แ นวโน้ ม การออมที่ สูงขึน้ อย่างต่อ เนื่อ งและมี รู ป แบบการออม หรื อ
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการออมมีความหลากหลายมากขึ ้น เช่น การฝากเงินในสถาบันการเงิน การซื ้อพันธบัตร
ต่างๆ การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และการลงทุนในกองทุนรวม เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่กาหนดการออมของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ.2540 โดยการสร้ างแบบจาลองทางเศรษฐมิติในรูปแบบของ
สมการถดถอยเชิงซ้ อน (Multiple regression model) ใช้ วิธีการวิเคราะห์แบบกาลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary
Least Squares - OLS) เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรอิสระ อันประกอบด้ วย ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศหลังจากหักภาษี อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ และอัตราเงินเฟ้ อ
โดยข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) อนุกรมเวลา (Time series) เป็ นรายไตรมาส
ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2543 จนถึง ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 รวมทังสิ
้ ้น 49 ไตรมาส
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ผลการวิเคราะห์ พบว่าช่วงภายหลังวิก ฤติเศรษฐกิ จและสถาบันการเงินพ.ศ.2540 จะพบว่า มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษี ในไตรมาสก่อนหน้ า และอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย
3 เดือนของธนาคารพาณิชย์จะมีความสัมพันธ์กบั การออมของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้ อ
จะมีความสัมพันธ์กบั การออมของประเทศไทยในทิศทางตรงข้ ามกัน
คำสำคัญ : การออม / ความสัมพันธ์ / วิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ.2540

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 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.
Keywords : Saving/ Correlation/ Economic and Financial Crisis in 1997
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บทนำ
การออมถือเป็ นปั จจัยสาคัญของระบบเศรษฐกิจที่ทาให้ เกิดการลงทุน ซึ่งเป็ นรากฐานอันจะนาไปสู่
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกาหนดการลงทุนให้ เศรษฐกิจของประเทศเจริ ญเติบโต สร้ างเสถียรภาพ
และลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากการออมในระดับสูงจะทาให้ การลงทุนในประเทศไม่ต้องอาศัย
เงินทุนจากต่างประเทศมากนัก แม้ เศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพึ่งพาการออมในประเทศได้ ทาให้ สามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาวระบบเศรษฐกิจจาเป็ นที่ต้องใช้ เงินทุนเป็ นจานวนมาก เงินทุนจึงถือว่ามีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทังในด้
้ านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคมนาคม การศึกษา เป็ นต้ น แหล่ง
เงินทุนที่สาคัญของประเทศมาจากเงินออมภายในประเทศ (domestic saving) และเงินออมจากต่างประเทศ
(foreign saving) ประเทศที่ ป ระสบความสาเร็ จ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ มัก เป็ นประเทศที่ มี เ งิ น ออม
ภายในประเทศอยูใ่ นระดับสูง และเพียงพอสาหรับการลงทุนภายในประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนา ประกอบกับประเทศไทยต้ องประสบกับ
ปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 ผลกระทบจากวิกฤติ ทางเศรษฐกิจนี ้ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะหลังช่วงวิกฤติ เศรษฐกิจและสถาบันการเงินดังกล่าว ประเทศไทยยิ่งจาเป็ นที่
จะต้ องระดมเงินทุนจานวนมากเพื่อฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่กาหนดการออมของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและ
สถาบันการเงินพ.ศ. 2540
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการนาข้ อมูลและผลจากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ กบั งานวิจยั ศึกษาต่อไป
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แนวคิดและทฤษฏี ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวควำมคิดของ Keynes เรื่องกำรกำหนดรำยได้ ดุลยภำพ (ฟั งก์ ชนั ภำษี กำรบริโภค และกำรออม)1
การที่รายได้ จะอยู่ในระดับดุลยภาพได้ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับการเก็ บภาษี การใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคและการ
ออม และจะมากหรื อน้ อยล้ วนขึ ้นอยูก่ บั รายได้ ทงสิ
ั ้ ้น โดยหากรายได้ สงู ขึ ้น ค่าตัวแปรทังสามก็
้
สงู ขึ ้นด้ วย สาหรับ
ภาษี นนเป็
ั ้ นฟั งก์ชนั ของรายได้ ทงหมด(Gross
ั้
income) ในขณะเดียวกันรายจ่ายเพื่อการบริ โภค และการออมก็
เป็ นฟั งก์ชนั ของรายได้ หลังจากหักภาษี แล้ ว (Disposable income) หากพิจารณาแยกส่วนการบริ โภค และการ
ออมหลังจากหักภาระภาษี แล้ วเมื่อกาหนดให้ รายได้ หลังจากหักภาษี แบ่งออกเป็ นการบริ โภค และการออม
เท่านัน้ จากแนวคิดข้ างต้ น อาจกล่าวได้ วา่ ระดับรายได้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่กาหนดความสามารถในการออม หรื อ
การออมมีความสัมพันธ์กบั รายได้ ภายหลังหักภาษี ถ้ ารายได้ หลังหักภาษี สงู ขึ ้นความสามารถในการออมจะเพิ่ม
สูงขึ ้น
2. ทฤษฎีปริมำณเงินในรูปควำมต้ องกำรถือเงินสด (The Cash Balance Quantity Theory of Money) 2
จากแนวความคิดของ Pigou อธิบายว่า ระดับราคาก็เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการออม ถ้ าระดับราคา
สินค้ าสูงขึ ้นอานาจในการซื ้อจะลดลง นัน่ หมายถึงการใช้ จ่ายเงินจานวนเท่าเดิมจะซื ้อสินค้ าได้ น้อยลง ดังนันการ
้
ใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคที่แท้ จริ งจะลดลง อย่างไรก็ตามแม้ ว่าผู้บริ โภคจะเพิ่มการใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริ โภคเพิ่มขึ ้นกว่าเดิม การออมที่แท้ จริ งก็ยงั เพิ่มขึ ้นได้ เท่าที่การใช้ จ่ายอุปโภคบริ โภคเพิ่มขึ ้นช้ ากว่าการเพิ่มขึ ้น
ของระดับ ราคา ส่วนอี ก เหตุผลหนึ่ง คื อถ้ า ผู้บริ โภคคาดว่า ระดับ ราคาสินค้ า จะสูง ขึ น้ อย่า งถาวรเป็ นระยะ
เวลานาน ก็อาจคาดได้ ว่าในอนาคตระดับราคาสินค้ าจะยิ่งเพิ่มสูงขึ ้น จึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริ โภคในปั จจุบนั มากขึ ้น ส่งผลให้ ปริ มาณการออมลดลง
3. ทฤษฏีอตั รำดอกเบีย้ ดุลยภำพ (The Real Theory of Interest) 3
จากแนวความคิดของสานัก Classic นอกจากจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการออมกับรายได้
เป็ นหลักแล้ ว อัตราดอกเบี ้ยก็สง่ ผลต่อปริ มาณการออมได้ เช่นกัน โดยอัตราดอกเบี ้ยถูกกาหนดจากอุปสงค์และ
อุปทานของเงินทุน อุปทานของเงินทุนมาจากเงินออมของประชาชน ซึง่ จะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราดอกเบี ้ย และอุปสงค์ของเงินทุนประกอบไปด้ วยอุปสงค์ของหน่วยธุรกิจต่างๆที่ต้องการเงินทุนเพื่อนาไป
1

Branson, W.H.(1989). Macroeconomic Theory and Policy. Singapore: Harper&Row, p.38 – 39.
Pigou, A.C. (1950). The economics of welfare. London: Macmillam , p.7.
3
กัญญ์ชล วัฒนากูล. ทฤษฏีการเงิน. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 48
2
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ลงทุน ซึง่ จะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกับอัตราดอกเบี ้ย เมื่อความต้ องการจากอุปสงค์และอุปทานของ
เงินทุนเท่ากันจะทาให้ กาหนดอัตราดอกเบี ้ยขึ ้น อัตราดอกเบี ้ย ณ ระดับนี ้จะเป็ นระดับอัตราดอกเบี ้ยดุลยภาพ ซึง่
ทาให้ เงินออมเท่ากับเงินลงทุน

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วรัญญำ แสงดอกไม้ (2550) ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของประเทศ ผลการศึกษาพบว่า
ตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา 3 เดือน
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (Interest rate) จานวนผู้มีงานทา (Employment) สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลง
ของการออมสุทธิได้ ร้อยละ 99.37 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์ โดยการ
เปลี่ ย นแปลงของผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ อัต ราดอกเบี ย้ และจ านวนผู้มี ง านท า มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงการออมในทิศทางเดียวกัน และราคาผู้บริ โภคมีผลต่อการออมในทิศทางตรงกันข้ าม โดยตัวแปร
ตามทุกตัวส่งผลต่อตัวแปรอิสระที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.01 และมีระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์
นิ วัต จี นะบุ ญเรื อง (2550) ศึกษาปั จจัยที่ก าหนดการ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรระดับรายได้
ประชาชาติ อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากเฉลี่ยรายปี มูลค่าการออมโดยรวมภายในประเทศในปี ก่อนหน้ า สามารถ
อธิบายมูลค่าการออมโดยรวมภายในประเทศได้ ร้อยละ 99.78 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่
99 เปอร์ เซ็นต์ จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรมูลค่าการออมโดยรวมภายในประเทศในปี ก่อนหน้ า
และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการออมโดยรวมภายในประเทศ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอัตราดอกเบี ้ยเงินฝาก
เฉลี่ยรายปี มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับมูลค่า การออมโดยรวมภายในประเทศ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
ศศิธร ทิพย์ ชำนำญ

(2552) ศึกษาปั จจัยกาหนดการออมของครัวเรื อนในประเทศไทย

จาก

การศึกษาพบว่า รายได้ ที่แท้ จริ งต่อหัว (Y) ทรัพย์สินสุทธิ (W) ระดับเงินเฟ้ อ(INF) และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ (X5)
สามารถอธิบายปริ มาณการออมของภาคครัวเรื อนได้ ร้อยละ 94.7 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และรายได้ ที่
แท้ จริ งต่อหัว ระดับเงินเฟ้ อ ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณการออมของภาค
ครัวเรื อน และทรัพย์สินสุทธิ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับปริ มาณการออมของภาคครัวเรื อน โดยตัว
แปรตามทุกตัวส่งผลต่อตัวแปรอิสระที่ นัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 99 เปอร์ เซ็นต์
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ปำณิตำ มนตรี (2547) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของครัวเรื อนในประเทศ
ไทย จากการศึกษาพบว่า รายได้ ที่แท้ จริ งต่อหัว(Y) ทรัพย์สินถาวรสุทธิ (W) อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา 12
เดือน(R) ค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคในปี ที่ผ่านมา (EXt-1) และพฤติกรรมการออมก่อนและหลังวิกฤติ เศรษฐกิจ
(X5) สามารถอธิบายถึงปริ มาณการออมของภาคครัวเรื อนได้ ร้อยละ 95.5 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์ โดยการเปลีย่ นแปลงของรายได้ ที่แท้ จริ งต่อหัว ค่าใช้ จ่ายเพื่อการบริ โภคในปี ที่ผา่ นมา และ
พฤติกรรมการออมก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงการออมในทิศทางเดียวกัน
และทรัพย์สนิ ถาวรสุทธิมีความสัมพันธ์ ต่อการออมในทิศทางตรงกันข้ าม โดยตัวแปรตามทุกตัวส่งผลต่อตัวแปร
อิสระที่ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์ เซ็นต์
อุสำห์ แช่ มสุวรรณ (2544) ศึกษาปั จจัยกาหนดการออมของครัวเรื อนในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า
รายได้ เฉลี่ยต่อคน(Y) ค่าใช้ จ่ายในการบริ โภคในปี ที่ผ่านมา (Ct-1) และอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาที่แท้ จริ ง (r)
สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของข้ อมูลการออมของครัวเรื อนในประเทศไทยได้ ร้อยละ 82.10 และ ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 90 โดยการเปลีย่ นแปลงของรายได้ เฉลี่ยต่อคนมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการ
บริ โภคในปี ที่ผา่ นมา และอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากที่แท้ จริ ง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ าม โดยตัวแปรตามทุก
ตัวส่งผลต่อตัวแปรอิสระที่ นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์ เซ็นต์

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
1. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาการออมของประเทศไทย ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบ
อนุกรมเวลา (Time series data) รายไตรมาส ช่วงที่ศึกษา คือ ช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงินพ.ศ.
2540 โดยใช้ ข้อมูลตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 รวมทังสิ
้ ้น 49 ไตรมาส
2. วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
2.1 การรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย,
กรมเศรษฐกิจการค้ า ,กระทรวงพาณิชย์, สานักนโยบายการออมและการลงทุน ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ.
2543 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 รวมทังสิ
้ ้น 49 ไตรมาส
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative analysis) เป็ นการศึกษาปั จจัยที่กาหนดการออมของประเทศไทย
โดยการสร้ างแบบจาลองทางเศรษฐมิติในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้ อน (Multiple regression model) ด้ วย
วิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Squares - OLS) แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ

โดยกาหนดให้
Sav

=

GDP(t-1) =

ปริ มาณการออมของประเทศ หน่วยเป็ นล้ านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษี ในไตรมาสก่อนหน้ า
หน่วยเป็ นล้ านบาท

Rate3

= อัตราดอกเบี ้ย หน่วยเป็ นร้ อยละ

Infla

=

β

= ค่าสัมประสิทธิ์แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม

µ

=

อัตราเงินเฟ้ อ หน่วยเป็ นร้ อยละ
ค่าความคลาดเคลือ่ นของแบบจาลอง

โดยข้ อมูลที่นามาใช้ สาหรับปริ มาณการออมของประเทศ(Sav) คือ เงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงินที่
รั บฝากจากประชาชนและสถาบันการเงิ นอื่ น ซึ่งรวมถึงบัตรเงิ นฝากที่สถาบันการเงิ นออกจาหน่ายให้ ประชาชน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษี (GDPt-1) ในที่นี ้จะใช้ เป็ นตัวแทน (Proxy Variable) ของรายได้
หลังจากหักภาษี (Disposable Income) อัตราดอกเบี ้ย (Rate3) จะใช้ ข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3
เดือนของธนาคารพาณิชย์ คิดจากธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ( ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย
และ ธ.กรุงศรี อยุธยา )
2.3 สมมติฐานของการศึกษา
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษี (GDP) จะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับ
ปริ มาณการออมของประเทศ
2. อัตราดอกเบี ้ย (Rate3) จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริ มาณการออมของประเทศ
3. อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation) จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามกับปริ มาณการออมของประเทศ
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ผลกำรวิเครำะห์
จากการวิเคราะห์โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาส โดยนามาทดสอบหาความสัมพันธ์ เชิงเศรษฐมิติ
รู ปแบบสมการถดถอยเชิงซ้ อนและประมาณค่าโดยวิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Squares: OLS)
ปรากฏผลดังสมการต่อไปนี ้

(-0.1740)

(4.9448) *

(2.4588)**

(-2.1578)**

R-squared

=

0.9935

S.E. of Regression

=

79341.84

Adjusted R-squared

=

0.9929

Durbin – Watson stat

=

1.8721

F-statistic

=

1627.611

หมายเหตุ :

เครื่ องหมายในวงเล็บ คือค่า t-statistic
*ทดสอบที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ร้ อยละ 99
**ทดสอบที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ร้ อยละ 95

ผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปรทังหมดพบว่
้
า แบบจาลองปั จจัยที่กาหนด การออมของ
ประเทศอยูใ่ นระดับที่ดี โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความสัมพันธ์ ต่อตัวแปรตามได้ ร้อยละ 99.35 โดยมีค่า
F-statistic เท่ากับ 1627.611 และมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.8721 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่ก่อเกิ ดปั ญหา
สหสัมพันธ์ (Autocorrelation)

สรุปผลกำรศึกษำและข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของประเทศไทยในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาถึง
ปั จจัยที่กาหนดการออมของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินพ.ศ. 2540
โดยมีสมมติฐานว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษี ในไตรมาสก่อนหน้ า และอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจาเฉลีย่ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์จะมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการออมของประเทศไทย
ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราเงินเฟ้ อจะมีความสัมพันธ์ กบั ปริ มาณการออมของประเทศไทยในทิศทางตรงข้ าม
กัน ซึง่ จากการศึกษาพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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ตัวแปรผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศหลังจากหักภาษี ของไตรมาสก่ อนหน้ า (GDPt-1) จะมี
ความสัมพันธ์กบั การออมของประเทศในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 99.99
เปอร์ เซ็นต์ โดยค่าสัมประสิทธิ์มีคา่ เท่ากับ 0.4950 สามารถอธิบายได้ ว่าเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
หลังจากหักภาษี ของไตรมาสก่อนหน้ าเพิ่มขึ ้น 1 ล้ านบาท จะทาให้ การออมของประเทศเพิ่มขึ ้น 0.4950 ล้ านบาท
ตัวแปรอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาเฉลี่ย 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ (Rate3) จะมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดีย วกัน กับการออมของประเทศที่ระดับความเชื่ อมั่น 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยค่าสัมประสิทธิ์ มีค่าเท่ากับ
70704.04 สามารถอธิบายได้ วา่ เมื่ออัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาเฉลีย่ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1 จะทาให้ การออมของประเทศเพิ่มขึ ้น 70,704.04 ล้ านบาท
ตัวแปรอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation) จะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกับการออมของประเทศที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยค่าสัมประสิทธิ์มีคา่ เท่ากับ 6430.11 สามารถอธิบายได้ ว่าเมื่ออัตราเงินเฟ้ อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1 จะทาให้ การออมของประเทศลดลง 6,430.11 ล้ านบาท
2. ข้ อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุ้นเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การ
เพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลโดยการสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานในส่วนภูมิ ภาคและชนบท ปรับปรุ งมาตรการด้ าน
ภาษี เพื่อให้ ประชาชนมีรายได้ หลังจากหักภาษี เพิ่มขึ ้น เพื่อที่จะทาให้ ระดับการออมเพิ่มสูงขึ ้น
2. อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากสาหรับประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ รัฐบาลควรสนใจดูแลที่จะหามาตรการเพื่อทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินต่างๆเพิ่มสูงขึ ้นเพื่อจูงใจให้ มีการออมเพิ่มขึ ้น อาทิ การเปิ ดโอกาสให้ ธนาคารพาณิชย์ใหม่ๆ
เข้ ามาแข่งขันมากขึ ้น
3. รัฐบาลควรเข้ ามาควบคุมไม่ให้ อตั ราเงินเฟ้ ออยู่ในระดับที่สงู เกินไป รณรงค์ให้ ประชาชนรู้ จกั การ
ออม ลดความต้ องการสินค้ าฟุ่ มเฟื อย และลดการบริ โภคสินค้ าจากต่างประเทศ
4. การศึกษาการออมของประเทศไทยช่วงภายหลังวิกฤติเศรษฐกิ จและสถาบันการเงินพ.ศ. 2540
อาจจะยังมีข้อจากัดของข้ อมูลที่ยงั ไม่มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลบางอย่างเป็ นรายไตรมาส อาทิ รายได้ หลังจากหัก
ภาษี จึงอาจที่จะมีข้อบกพร่ องอยู่บ้างที่เห็นสมควรที่จะต้ องพิจารณาและปรับปรุ ง โดยเฉพาะผู้ที่สนใจที่จะ
ศึกษาต่อไป
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