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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่กําหนดการลงทุนภาคเอกชน ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะของการลงทุน สถานการณสินเชื่อ และแนวโนมสินเชื่อธนาคารพาณิชย รวมทั้งผลกระทบ
สินเชื่ อธนาคารพาณิ ชยตอการลงทุนภาคเอกชนดวยวิธีกําลังสองน อ ยที่สุด และการทดสอบ Cointegration
โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554
ผลการศึ ก ษาพบว าป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ กํ า หนดการลงทุ น ภาคเอกชน ได แ ก การลงทุ น ของภาครั ฐ
สิน เชื่ อ ธนาคารพาณิ ชย อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ นกู ยื ม และป จ จั ย อื่ น ๆ ป ญ หาที่ ทํ า ให ก ารลงทุ น ขยายตั ว ต่ํ า ได แ ก
การลงทุนของภาครัฐขยายตัวต่ํา ความเสี่ยงมากขึ้น การขาดเสถียรภาพทางการเมือง และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก ดังนั้นในการสนับสนุนการลงทุนรัฐบาลควรเพิ่มการใชจายเพื่อลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสราง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค และ
เศรษฐกิจสีเขียว สําหรับสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีแนวโนมขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญ
กับสินเชื่อรายยอยมากขึ้น มีการขยายธุรกิจทางการเงินใหครบวงจรมากขึ้น และรายไดจากคาธรรมเนียมมี
ความสําคัญกับธนาคารมากขึ้น
ผลกระทบของสิ น เชื่อ ธนาคารพาณิ ช ย ต อ การลงทุ น ภาคเอกชน จากการประมาณค า สมการ
การลงทุนภาคเอกชนพบวา ตัวแปรทุกตัวมีลักษณะหยุดนิ่ง(Stationary) ที่ First difference และมีความสัมพันธ
เชิงดุลยภาพในระยะยาว โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 93.9 ตัวแปรที่มีผลในทางบวก
ต อ การลงทุ น ภาคเอกชนอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ และการใช จ า ยของ
ภาครัฐบาล สวนตัวแปรที่มีผลในทางลบตอการลงทุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ สินเชื่อธนาคารพาณิชย อัตรา
ดอกเบี้ย และวิกฤติการเมือง การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนสินเชื่อธนาคารพาณิชยซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงตรงขามกับการลงทุนภาคเอกชน เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่ํา ทําใหธนาคาร
พาณิชยขยายสินเชื่ออุปโภคบริโภคแทน โดยการใชจายเพื่อลงทุนของภาครัฐบาลมีสวนสนับสนุนการลงทุน
ภาคเอกชนมากที่สุด
คําสําคัญ : การลงทุนภาคเอกชน สินเชื่อธนาคารพาณิชย
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Abstract
This research aimed to study about the determining factors of private investment altogether with
their problems and recommendations, situation and trend of commercial bank credit and the impact of
commercial bank credit to private sector investment by the Ordinary Least Square method and Cointegration
test. This research used the secondary data from first quarter of 2000 to fsecond quarter of 2011.
The result had been found that the major factors that determine private investment were such as:
government investment, commercial bank credit, interest loan rate and other factors. The cause of problem that
low expansion investment were such as: low growth of government investment, higher risks, unstable status of
politics and the recession of economic world. Therefore, to supporting investment that government should
increase expenditure budget for infrastructure investment, a promotion of an attractive investment
environment, retention of stability in economic and political, creative economy as well as green economy.
Commercial bank credit has expanded on economic growth, focused on lending to retail customer, extended
more comprehensive financial business, and commission fee income have more important.
The impact of commercial bank credit to private sector investment from estimation investment
equations showed that all variables had stationary qualifications at level of first difference, and had long-run
equilibrium relationship. Independent Variable explained dependent variable that 93.9 percent. The analysis
revealed that gross domestic product, government expenditure were statistically significant in positive effects
to private investment. Commercial bank credit, interest loan rate and political crisis were statistically
significant in negative effects to private investment. The change of variables followed up hypothesis except
commercial bank credit has changed as opposed to private investment because of low expansion private
investment then commercial bank has expaned to consumer credit The analysis revealed that government
expenditure had most support to private investment.
Keyword: Private investment, Commercial bank credit.
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1.บทนํา
การลงทุนของภาคเอกชนและสินเชื่อของธนาคารพาณิชยเปนตัวแปรที่มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชยถือเปนแหลงที่มาของเงินทุนเพื่อการลงทุน การให
สินเชื่อมีผลตอปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ถาธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อมากขึ้นจะทําใหปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น สงผลทําใหเศรษฐกิจขยายตัว ดังนั้นการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยจึงมีสวน
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน และการลงทุนกอใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถาการลงทุนอยูใน
ระดับต่ําหรือขยายตัวต่ํา ยอมทําใหเกิดปญหาการวางงานมากขึ้น สงผลเสียหลายดานตอทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม
สําหรับสถานการณการลงทุนของประเทศไทยในชวงกอนเกิดวิกฤติในป พ.ศ. 2536-2540 พบวา
การลงทุนขยายตัวสูงโดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ แตในชวงเกิดวิกฤติ
การลงทุนปรับลดลงอยางมากเหลือเพียงรอยละประมาณ 20 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ปญหาก็คือวิกฤติ
เศรษฐกิจการเงินไดจบลงแลว แตทําไมการลงทุนของภาคเอกชนยังขยายตัวต่ํา ทั้งที่ระบบธนาคารพาณิชย
สามารถแกปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได(Non Performing Loan : NPL) แกปญหาการขาดสภาพคลอง และ
มีความมั่นคงมากขึ้น สามารถปลอยสินเชื่อไดตามปกติ ดังนั้นจึงตองศึกษาวาสินเชื่อธนาคารพาณิชยและตัวแปร
ในระบบเศรษฐกิจสงผลกระทบตอการลงทุนอยางไร รวมทั้งศึกษาในประเด็นสําคัญ ไดแก ปจจัยสําคัญ
ที่ กํ า หนดการลงทุ น ของภาคเอกชนในประเทศไทย ป ญ หาและอุป สรรคที่ทํ า ให ก ารลงทุน ขยายตัว ต่ํ า
ขอเสนอแนะในการสนับสนุนการลงทุน รวมทั้งศึกษาสถานการณสินเชื่อ และแนวโนมสินเชื่อธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทย และจากการศึกษาของพิชิต ภัทรวิมลพรและคณะ (2551) พบวารูปแบบการออมของประชาชน
เปลี่ ย นไปคือ แทนที่จ ะฝากเงิน กับ ธนาคารเปน หลั กดั งเช น ในอดี ต แต ป ระชาชนจะกระจายเงิน ออมไปซื้ อ
สินทรัพยทางการเงินหลายประเภทมากขึ้น ทําใหธนาคารพาณิชยตองขยายธุรกิจทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ ให
ครบวงจรมากขึ้น เพื่อใหไดรับรายไดจากคาธรรมเนียมมากขึ้นชดเชยกับรายไดจากดอกเบี้ยจากการปลอยสินเชื่อ

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่กําหนดการลงทุนภาคเอกชน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
สนับสนุนการลงทุน
1.1.2 เพื่อศึกษาสถานการณสินเชื่อ และแนวโนมสินเชื่อธนาคารพาณิชย
1.1.3 เพื่อศึกษาผลกระทบของสินเชื่อธนาคารพาณิชยที่มีตอการลงทุนภาคเอกชน

1.2 สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มาจากทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีปริมาณเงินทุนใหกู และการทบทวน
งานวิจัย ดังนั้นจึงมีสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปร ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่มีตอการดัชนีลงทุนภาคเอกชน (PII)
ตัวแปร
RCRE (สินเชื่อที่แทจริงธนาคารพาณิชย)

ความสัมพันธระหวางตัวแปรและสมมติฐาน
เมื่อ RCRE เพิ่มขึน้ จะทําใหภาคเอกชนมีแหลงเงินทุนมากขึ้น จึงมีผลในทางบวกตอ PII

RMLR (อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง)

เมื่อ RMLR เพิ่มขึ้น จะทําใหภาคเอกชนมีตนทุนในการ
กูยืมเงินมาลงทุนมากขึ้น จึงมีผลในทางลบตอ PII

RGDP (ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ)

เมื่อ RGDP เพิ่มขึ้น สะทอนถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงมีสวนจูงใจใหการลงทุน
เพิ่มขึ้น และมีผลในทางบวกตอ PII

GOV (รายจายของภาครัฐบาล)

เมื่อ GOV เพิ่มขึ้น การใชจายเงินของภาครัฐยอมมีสวนจูงใจใหภาคเอกชนตัดสินใจ
ลงทุนไดงายขึ้น จึงมีผลในทางบวกตอ PII

D1 (วิกฤติการเมือง)

เมื่อ D1 เพิ่มขึ้น ทําใหการลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นสงผลเสียตอบรรยากาศและความ
เชื่อมั่นของนักลงทุน จึงมีผลในทางลบตอ PII

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแตไตร
มาสที่ 1 ของป พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 รวม 46 ไตรมาส โดยเก็บขอมูลสถิติเงิน
ใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยจากเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยไทย
16 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน) ธนาคารสแตนดารคชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
เครดิตเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด แอนด เฮาสเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ก็มี
ธนาคารที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศอีก 1 ธนาคาร และสาขาของธนาคารตางประเทศ 15 สาขา โดย
มีรายชื่อในเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
1.4.1 สินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย (RCRE) หมายถึง เงินใหสินเชื่อคงคาง
ที่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นไตรมาส ปรับลดโดยใชดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP deflator) โดยเปนยอด
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ รวมกิจการวิเทศธนกิจ (Out-in)
1.4.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมที่แทจริง (RMLR) หมายถึง ผลตอบแทนหรือจํานวนเงินที่ผูกูตอง
จ า ยชํ า ระแก ผู ใ ห กู โดยสั ญ ญาว า จะชํ า ระคื น เต็ ม มู ล ค า ในวั น ที่ ค รบกํ า หนดในอนาคตตามที่ ต กลงกั น ไว
ในการศึกษาใชอัตราดอกเบี้ย MLR ที่แทจริง ซึ่งเทากับ อัตราดอกเบี้ย MLR ที่เปนตัวเงินเฉลี่ย (อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดกับอัตราดอกเบี้ยต่ําสุด) ลบ อัตราเงินเฟอ
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1.4.3 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปนตัวแปรที่ใชแทนการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนประกอบดวย ปริมาณการจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ ปริมาณการจําหนายรถยนตเพื่อการพาณิชย
มูลคาการนําเขาสินคาทุนจากตางประเทศ พื้นที่ขออนุญาตกอสราง เปนตน
1.4.4 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเบื้องตน (RGDP) หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการขั้น
สุดทายที่ผลิตไดภายในขอบเขตของประเทศ โดยไมคํานึงวาจะผลิตโดยใชปจจัยการผลิตของชาติใด ๆ ในที่นี้ใช
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่หรือที่แทจริง

2.วิธีการศึกษา
2.1 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ศึกษาและทบทวนกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) ที่เกี่ยวของกับสินเชื่อธนาคาร
พาณิชย และการลงทุนของภาคเอกชน โดยศึกษาและวิเคราะหสถานการณปจจุบัน (Situation analysis) ตลอดจน
นโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาล แลวนําขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะหดังนี้
2.1.1 การวิเคราะหเชิงพรรณา (descriptive analysis) โดยศึกษาเอกสารทางวิชาการ รายงาน
การวิจัย บทความวิชาการ ฐานขอมูลทุติยภูมิเพื่อทบทวนกรอบแนวคิดที่ใชในการกําหนดและเลือกตัวแปร
ในแบบจําลอง และศึกษาในประเด็นสําคัญ เชน ปจจัยสําคัญที่กําหนดการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย
สถาบันและนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการลงทุน ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการลงทุนขยายตัวต่ํา
ขอเสนอแนะในการสนับสนุนการลงทุน รวมทั้งศึกษาสถานการณสินเชื่อธนาคารพาณิชย
2.1.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) โดยใชเครื่องมือวิเคราะหเชิงปริมาณ
(quantitative analytical tool) ในการประมาณคาสมการถดถอยเชิงซอน (multiple regression) ของแบบจําลอง
ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) เพื่อประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองการ
ลงทุนภาคเอกชน และทดสอบวาแบบจําลองของสมการที่ประมาณการขึ้นมีความสัมพันธระยะยาว (long-term
relationship) หรือไมโดยการทดสอบ cointegration ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบ Unit Root เพื่อตรวจสอบความหยุดนิ่งของขอมูล (stationary data)
โดยวิธีการทดสอบแบบ Augmented Dickey and Fuller Test (ADF) เพื่อพิจารณาวาตัวแปรแตละตัวที่นํา
มาศึกษามีลักษณะหยุดนิ่ง หรือ Stationary หรือไม โดยการเปรียบเทียบคาคํานวณของ ADF Statistics กับคา
สัมบูรณของ Critical Value (CV.) ของ McKinnon ถาผลการทดสอบ unit root พบวา |ADF Statistics| < |CV.|
แสดงวา non-stationary ที่ level หรือ I(0) แตถา |ADF Statistics| > |CV.| แสดงวา stationary ที่ level ถาขอมูลมี
ลักษณะไมหยุดนิ่ง (non-stationary) ก็จะตองตรวจสอบในอันดับความสัมพันธที่สูงขึ้น และปรับขอมูลที่ไมมี
ความหยุดนิ่ง (non-stationary) ใหมีความหยุดนิ่ง (stationary) โดยการทําผลตางลําดับที่หนึ่ง (first difference)
หรือ I(1)
ขั้นตอนที่ 2 ประมาณคาสมการถดถอยเชิงซอนโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least
Square : OLS) เมื่อทดสอบความหยุดนิ่งของขอมูลแลวก็นําตัวแปรมาประมาณคาสมการถดถอยเชิงซอนดวยวิธี
กําลังสองนอยที่สุดเพื่อใหไดสมการที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดดีท่ีสุด
และมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสถิติสําคัญ ๆ เชื่อถือได
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ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบ Cointegration โดยมีเงื่อนไขคือตัวแปรในแบบจําลองตองมีความหยุดนิ่ง
ในอันดับเดียวกัน และคาตัวคลาดเคลื่อน (ε) ที่ไดจากการประมาณคาของสมการในขั้นตอนที่ 2 ตองมีลักษณะ
หยุดนิ่ง โดยการทดสอบ Unit root ที่ระดับ Level แบบที่ไมตองใสคาคงที่ และ trend ถาพบวาตัวคลาดเคลื่อนมี
ความหยุดนิ่งที่ระดับ level ก็สรุปไดวา สมการถดถอยที่ประมาณขึ้นมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว
(Cointegration)

2.2 การประมาณคาสมการการลงทุนภาคเอกชนแบบพหุถดถอย
จากกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework) เพื่อวิเคราะหวาตัวแปรอิสระตาง ๆ มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามหรือไม อยางไร สามารถแสดงความสัมพันธดวยสมการถดถอยเชิงซอนโดยการ
ประมาณคาวิธีกําลังสองนอยที่สุด ดังนี้
PII
= β0 + β1RCRE – β2RMLR+ β3RGDP + β4GOV – β5D1 + ε
โดยที่ PII
= logarithm ของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
RCRE
= logarithm ของสินเชื่อที่แทจริงธนาคารพาณิชย
RMLR
= logarithm ของอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่แทจริง
RGDP
= logarithm ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาคงที่
GOV
= logarithm ของรายจายรัฐบาล
D1
= ตัวแปรหุนวิกฤติการเมือง
ε
= คาคลาดเคลื่อน
β 0, β 1, β 2, β 3, β 4, β 5
= สัมประสิทธิ์ถดถอย

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลของตัวแปรที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลแบบทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลารายไตรมาสตั้งแต
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2554 รวม 46 ไตรมาส โดยมีแหลงที่มาของขอมูล
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงแหลงที่มาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปร
RCRE

แหลงที่มาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา
คํานวณจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยตารางที่ EC_MB_013

RMLR

คํานวณจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทยตารางที่ FM_RT_001

RGDP

ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย

GOV
D1

ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
วิกฤติการเมืองมาจากขอมูลเหตุการณจริง
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3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลเชิงพรรณาโดยการทบทวนเอกสารทางวิชาการ และการวิเคราะหเชิงปริมาณ
เพื่อประมาณคาสมการการลงทุนภาคเอกชนทําใหไดผลการวิจัย ดังนี้

3.1 ปจจัยสําคัญที่กําหนดการลงทุนภาคเอกชน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
การลงทุ น ภาคเอกชนเปน กลไกหลั กที่ ทํา ให เกิ ด การเจริ ญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ อยา งต อ เนื่ อ ง
แตก็เปนตัวแปรที่มีเสถี ย รภาพนอยที่สุด ขณะที่มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ มากที่สุ ด มากกวาการบริโภค
ที่ ถึ ง แม ว า จะเป น ตั ว แปรที่ ค อ นข า งมี เ สถี ย รภาพ เนื่ อ งจากการลงทุ น ก อ ให เ กิ ด การผลิ ต สิ น ค า และบริ ก าร
เพื่ออุปโภคบริโภค ทําใหเกิดการจางงาน ประชาชนมีรายไดเพื่อการบริโภค รัฐบาลมีรายไดจากการเก็บภาษี
ของรัฐบาล เพื่อนําไปพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองทราบสัดสวนของตัวแปรแตละตัวที่ขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจ ดังภาพที่ 1

ที่มา: คํานวณจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย

ภาพที่ 1 สัดสวนองคประกอบของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
จากภาพที่ 1 สัดสวนตัวแปรแตละตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งประกอบดวย รายจาย
ในการบริโภคของภาคครัวเรือน (C) รายจายในการลงทุนของภาคธุรกิจ (I) การใชจายของภาครัฐบาล (G)
การสงออก (X) และการนําเขา (M) หรือสมการ GDP = C+ I + G + (X-M) โดยในชวงเกิดวิกฤติป พ.ศ. 2540
การลงทุนภาคเอกชนไดรับผลกระทบมากที่สุด หรือเปนตัวแปรที่มีเสถียรภาพนอยที่สุด อีกทั้งยังขยายตัวต่ํา
เฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 1.5- 2 หรือมีสัดสวนรอยละประมาณ 21 ของ GDP ขณะที่สัดสวนมูลคาการสงออก
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และมูลคานําเขาสูงถึงรอยละ 123 ของ GDP แสดงวาเศรษฐกิจไทยมีลักษณะพึ่งพาภาคตางประเทศสูง ทําใหมี
โอกาสไดรับผลกระทบจากความผันผวนจากตลาดตางประเทศโดยตรง
3.1.1 ปจจัยสําคัญที่กําหนดการลงทุนภาคเอกชน ปญหาและอุปสรรค มีดังนี้
1) การลงทุนของภาครัฐ สอดคลองกับผลการศึกษาของพิชชา และมานพ (2551) ซึ่งพบวา
การลงทุนของภาครัฐถือเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา การบริหารจัดการน้ํา เปนตน ซึ่ง
สงผลดีตอการลงทุนภาคเอกชนทั้งโดยตรงและโดยออมในแงจิตวิทยาจูงใจการลงทุน แตที่ผานมาการลงทุนของ
ภาครัฐหรือการใชจายของรัฐบาล (G) ขยายตัวต่ํา มีสัดสวนรอยละประมาณ 10 ของ GDP ดังภาพที่ 1
2) การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ถือเปนแหลงที่มาของเงินทุน ถาสภาพคลองตึงตัว ธนาคาร
พาณิชยปลอยสินเชื่อนอยลง การเขาถึงแหลงเงินทุนของภาคเอกชนทําไดยากขึ้น ยอมเปนอุปสรรคตอการลงทุน
หลังจากเกิดวิกฤติการเงินไดผานพนไปแลว ธนาคารพาณิชยก็มีแนวโนมปลอยสินเชื่อมากขึ้น ดังนั้นจึงไมใช
อุปสรรคที่ทําใหการลงทุนขยายตัวต่ํา ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 2
3) อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม สะทอนตนทุนในการกูยืมเงิน ถาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ตนทุนการกูยืม
เงินสูงขึ้น ทําใหการลงทุนลดลง แตห ลังจากเกิดวิกฤติอัตราดอกเบี้ ยมีแ นวโนมลดลง แตการลงทุนก็ไมได
ขยายตัวมากนัก ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงไมใชอุปสรรคของการลงทุน ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 4
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ตารางที่ 3 อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อของธนาคารพาณิชย และการลงทุนภาคเอกชน
ป พ.ศ.
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

อัตราดอกเบี้ย (%)
9.65
10.94
12.34
11.89
12.55
10.95
7.93
7.18
6.89
6.50
5.39
5.40
6.19
7.40
6.35
7.04
5.65
5.93

สินเชื่อธนาคาร
2,097,742
2,551,989
2,963,497
3,241,819
1,793,117
3,215,883
3,184,159
2,804,891
2,628,471
2,764,564
2,791,528
2,892,825
2,980,413
2,998,281
3,089,085
3,610,957
3,665,297
3,957,448

หนวย : ลานบาท
การลงทุน
1,011,556
1,119,687
1,278,986
1,345,523
1,050,565
516,001
559,722
623,078
639,995
678,201
769,832
868,056
979,018
899,134
953,432
1,030,545
771,157
992,520
ที่มา: ขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย

4) ปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหการลงทุนขยายตัวต่ํา ไดแก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ผลตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับจากการลงทุนลดลง เสถียรภาพทางการเมืองแยลง เปนตน ทําใหการลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น
เพราะตามปกติแลวนักลงทุนมักไมชอบความเสี่ยง (risk-averse investor)
3.1.2 ขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนใหการลงทุนขยายตัวอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีดังนี้
1) สรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพราะประเทศไทยมีคูแขงการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น
เชน เวียดนาม จีน มาเลเซีย อินเดีย ซึ่งประเทศเหลานี้พยายามสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดีโดยปรับปรุง
กฎระเบียบตางๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน ดังนั้นภาครัฐตองเปนหลักในการสรางบรรยากาศที่ดี การมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง
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ที่มา: ขอมูลจากตารางที่ 3

ภาพที่ 2 สินเชื่อธนาคารพาณิชยกับการลงทุน

ที่มา: ขอมูลจากตารางที่ 3

ภาพที่ 3 อัตราดอกเบี้ย
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2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได ซึ่งภาครัฐสามารถ
ชวยเหลือภาคเอกชนไดโดยการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การลดตนทุนการขนสง
การจัดระบบสาธารณูปโภคใหเหมาะสม เพื่อจูงใจและอํานวยความสะดวกในการลงทุน
3) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการดึงดูดการลงทุน การรักษา
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ เช น อั ต ราเงิ น เฟ อ อยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ในประเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง รวมทั้งคาเงินบาทตองมีเสถียรภาพดวย
4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการลงทุนที่ยั่งยืน เนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม การกอสราง การตัดไมทําลายปา ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรมลงอยางมาก เชนประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยอยางรุนแรงในชวงเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554
5) การหาตลาดใหมที่มีศักยภาพ เพราะประเทศที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก (เชน สหรัฐอเมริกา
ยุโรปและญี่ปุน) มีการขยายตัวของเศรษฐกิจลดลง และในบางประเทศมีปญหาหนี้สาธารณะสูง ดังนั้น ประเทศ
ไทยตองหาตลาดใหมที่ มี ศักยภาพมารองรั บ ด วย เชน จีน อินเดีย เกาหลีใต อาเซีย น รวมทั้ งการค าในแนว
ชายแดนประเทศเพื่อนบาน
6) สนับสนุนใหนักลงทุนไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้น เพื่อแสวงหาโอกาสที่
ดีจากการลงทุน และควรสนับสนุนการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยใหสิทธิพิเศษ
ทางภาษี เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

3.2 สถานการณสินเชื่อ และแนวโนมสินเชื่อธนาคารพาณิชย
สินเชื่อธนาคารพาณิชยเปนแหลงที่มาของเงินทุนสําหรับภาคเอกชน สถานการณสินเชื่อธนาคาร
พาณิชยที่ผานมา ดังภาพที่ 2 พบวาในชวงที่เกิดวิกฤติการเงิน สินเชื่อของธนาคารพาณิชยลดลงอยางมาก
แตหลังจากนั้นเปนตนมาก็มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น ตามตารางที่ 3 สําหรับแนวโนมสินเชื่อธนาคารพาณิชย
สรุปไดดังนี้
3.2.1 การขยายตัวสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในอนาคตจะลดบทบาทลง เนื่องจาก ภาคเอกชน
ขนาดใหญ นิย มระดมทุน โดยตรงผา นตลาดทุ น มากขึ้น ประกอบกั บ ตามแผนพัฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาตลาดทุนใหเจริญควบคูไปกับตลาดเงิน ทําใหภาคเอกชนลด
ตนทุนดอกเบี้ยจายไดมากกวาการกูยืมเงินผานธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยตองพึ่งพิงการปลอยสินเชื่อ
ใหลูกคารายยอยมากขึ้น
3.2.2 ธนาคารพาณิชยมีการขยายธุรกิจทางการเงินใหครบวงจรมากขึ้น ไดแก การประกันภัยหรือ
ประกั น ชี วิ ต การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ ทํ า ธุ ร กรรมในตลาดทุ น และแสวงหาผลตอบแทนจากตลาดทุ น
โดยเสนอขายหนวยลงทุนใหกับนักลงทุน
3.2.3 รายไดจากคาธรรมเนียมมีความสําคัญกับธนาคารมากขึ้น เมื่อแนวโนมการขยายตัวของ
สินเชื่อลดลง การแขงขันมากขึ้นในตลาดเงิน กําไรสวนตางจากการปลอยสินเชื่อลดลง ธนาคารพาณิชย
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มีแนวโนมแสวงหาผลตอบแทนจากคาธรรมเนียมมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเต็มศิริ (2550) ที่ได
ขอสรุปวาธนาคารพาณิชยเนนการสรางรายไดที่มิใชดอกเบี้ยมากขึ้น
3.2.4 ธนาคารพาณิชยจะปรับตัวในหลายดาน เพื่อรองรับจากการเปลี่ยนแปลง โดยบริหารความ
เสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ การมีนวัตกรรมทางเงินใหม เนนการปลอยสินเชื่อใหแกลูกคารายยอย ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมหรือสินเชื่อ SME เพราะตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหลักเกณฑ Basel II
ใหแรงจูงใจในการปลอยสินเชื่อสําหรับลูกคารายยอยมากขึ้น

3.3 ผลกระทบของสินเชื่อตอการลงทุนภาคเอกชนจากการประมาณคาสมการการลงทุนการลงทุน
ผลกระทบของสินเชื่อธนาคารพาณิชยตอการลงทุนภาคเอกชนโดยการประมาณคาสมการถดถอย
เชิงซอน ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้
3.3.1 ผลการทดสอบ unit root จากตารางที่ 4 พบวาตัวแปรที่ใชในแบบจําลองมีลักษณะ
non-Stationary ที่ level เนื่องจาก |ADF Statistics| < |CV.|

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ Stationary ของตัวแปร ที่อันดับของขอมูล ที่ Level
ตัวแปร
PII
RCRE
RMLR
RealGDP
GOV

Lag
9
9
9
9
9

ADF-Statistics
-1.714990
-1.333115
-2.415224
-1.752725
-2.010873

CV. (5%)
-3.513075
-3.518090
-3.513075
-3.526601
-3.515523

Status
Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary
ที่มา : คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

จากนั้นนําตัวแปรที่มีลักษณะไมหยุดนิ่ง (Non-stationary) ที่ Level มาแปลงใหเปนขอมูลในรูป
ของ First difference แลวทดสอบ Stationary ที่ Level ดวยวิธี Unit root ซึ่งไดผลการทดสอบดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบ Stationary ของตัวแปร ที่อันดับของขอมูล ที่ First difference
ตัวแปร
PII
RCRE
RMLR
RGDP
GOV

Lag
9
9
9
9
9

ADF-Statistics
-5.252370
-10.41696
-6.772353
-4.144922
-3.717620

CV. (5%)
-3.515523
-3.518090
-3.515523
-3.526609
-3.523623

Status
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
ที่มา : คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

จากตารางที่ 5 พบวาตัวแปรทุกตัวที่ใชในแบบจําลองมีลักษณะหยุดนิ่ง (Stationary) ที่ First
difference หรือ I(1) เนื่องจาก |ADF Statistics| > |CV.|
3.3.2 ผลการประมาณคาสมการการลงทุนภาคเอกชนโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) และ
take logarithm ในสมการไดผล ดังนี้
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PII = -12.88 – 0.31RCRE**– 0.19RMLR**+ 0.71RGDP** + 0.99GOV** - 0.11D1*
(-10.17) (-2.84)
(-2.59)
(3.33)
(4.09)
(-1.92)
R2 = 0.946
adjusted R2 = 0.939
S.E. = 0.053
F-Statistic = 141.515
Durbin – Watson stat = 1.417
กําหนดใหคา t- Statistic คือคาในวงเล็บ
* มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95
** มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
จากการประมาณคาสมการพบวา คา adjusted R2 = 0.939 สามารถอธิบายไดวาตัวแปรอิสระ ซึ่ง
ประกอบดวย สินเชื่อที่แทจริงธนาคารพาณิชย (RCRE) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (RMLR) ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (RGDP) การใชจายของภาครัฐบาล (GOV) และวิกฤติการเมือง (D1) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามคือการลงทุนภาคเอกชน (PII) ไดสูงถึงรอยละ 93.9 ไมเกิดปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) โดยตัวแปรอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (RMLR) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (RGDP) การใช
จายของภาครัฐบาล (GOV) และวิกฤติการเมืองสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการลงทุนภาคเอกชนไดตาม
สมมติฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ตามลําดับ สวนตัวแปรสินเชื่อที่แทจริงธนาคาร
พาณิชย (RCRE) มีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงตรงขามกับการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากในชวงที่ผานมาการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่ํา ทําใหธนาคารพาณิชยหันไป
ปลอยสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค (เชน บัตรเครดิต ซื้อรถ ซื้อที่อยูอาศัย) แทน
3.3.3 ผลการทดสอบ Cointegration โดยการทดสอบ unit root ของคาคลาดเคลื่อน (εt) วามี
ลักษณะหยุดนิ่ง (stationary) ที่ระดับ level หรือไม แสดงผลดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบ Stationary ของคาคลาดเคลื่อน ที่อันดับของขอมูล ที่ Level
ตัวแปร
εt

Lag
9

ADF-Statistics
-4.853423

CV. (5%)
-1.948313

status
stationary
ที่มา : คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

จากตารางที่ 6 พบวาคาคลาดเคลื่อนในแบบจําลองมีลักษณะ stationary ที่ level เนื่องจาก
|ADF statistics| > |CV.| จึงสามารถสรุปไดวาสมการการลงทุนภาคเอกชนเปนสมการที่แสดงความสัมพันธ
เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหวางตัวแปร PII กับตัวแปร RCRE RMLR RGDP GOV และ D1

4. สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวต่ํา โดยที่สินเชื่อธนาคารพาณิชยและอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
ไมไดเปนอุปสรรคตอการลงทุน เนื่องจากธนาคารพาณิชยมีแนวโนมปลอยสินเชื่อมากขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมไมไดสูงมากจนเปนอุปสรรคตอการลงทุน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับในชวงกอนเกิดวิกฤติแมวาอัตรา
ดอกเบี้ยอยูในระดับสูง แตการลงทุนก็สูงเชนกัน ดังนั้นปจจัยที่ทําใหการลงทุนขยายตัวต่ําคือการลงทุนหรือการ
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ใชจายของภาครัฐบาลที่ขยายตัวต่ํา และปจจัยอื่น ๆ ไมวาจะเปนการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ตองเผชิญ
กับความเสี่ยงมากขึ้นทั้งดานราคาน้ํามัน เสถียรภาพทางการเมือง ภัยพิบัติธรรมชาติ และการลงทุนในประเทศ
เกิดใหมที่มีคาจางแรงงานถูกกวา และมีบรรยากาศการลงทุนดีกวา
4.2 สินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีแนวโนมขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ในชวงที่เกิดวิกฤติการเงิน
สินเชื่อธนาคารพาณิชยปรับลดลงอยางมาก เมื่อวิกฤติไดผานพนไปธนาคารพาณิชยก็สามารถปลอยสินเชื่อได
ตามปกติ แตเนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่ํา ทําใหธนาคารพาณิชยหันไปปลอยสินเชื่อเพื่ออุปโภค
บริโภคมากขึ้น ประกอบกับภาคธุรกิจขนาดใหญมีแนวโนมหันไประดมทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพยมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อรักษาความเปนผูนําในตลาดการเงิน ธนาคารพาณิชยจึงขยายธุรกิจการเงินใหครบวงจรมากขึ้น และให
ความสําคัญกับรายไดจากคาธรรมเนียมมากขึ้น
4.3 ผลกระทบของสินเชื่อธนาคารพาณิชยตอการลงทุนภาคเอกชน พบวาสมการการลงทุน
ภาคเอกชนเปนสมการที่แสดงความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ระหวางตัวแปร PII กับ
ตัวแปร RCRE RMLR RGDP GOV และ D1 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระในสมการการลงทุน
พบวามีคาสัมประสิทธิ์นอยกวารอยละ 1 อยางเชน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (RGDP) มีคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 0.71 หมายความวา ถาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (RGDP) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหการลงทุนเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.71 แสดงวาการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยคอนขางมีลักษณะยืดหยุนต่ํา เมื่อเปรียบเทียบ
คาสัมประสิทธิ์ของทุกตัวแปรแลว พบวาการใชจายของภาครัฐบาล (GOV) มีคาสัมประสิทธิ์มากกวาตัวแปรอื่น
ดังนั้นจึงมีสวนสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไดมากกวา
การลงทุ น ภาคเอกชนเป นตั วแปรที่ คอ นขา งมี ค วามยื ด หยุ นต่ํ า ต อ การเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
ดอกเบี้ ย จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี น โยบายสนั บ สนุ น การลงทุ น ภาคเอกชนโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การลงทุ น ของ
ภาครัฐบาลในโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่ยังขาดแคลนหรือยังไมมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม การใชจายของ
รัฐบาลหรือนโยบายการคลังแบบขาดดุลงบประมาณ อาจนํามาซึ่งปญหาเงินเฟอ เนื่องจากเปนการเพิ่มปริมาณ
เงินและกระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลจะตองระมัดระวัง โดยการควบคุมวินัยทางการคลัง เพื่อไมใหเกิดปญหาหนี้
สาธารณะ ทิศทางหรือแนวทางสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนควรเปนไปในลักษณะที่คํานึงถึงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม และการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ โดยสนับสนุนใหการลงทุนผลิตสินคาและบริการของ
ภาคเอกชนเปนลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy)โดยใหความสําคัญกับความคิด
สรางสรรค ซึ่งนํามาจากรากฐานทางวัฒนธรรม การสรางสมภูมิปญญา ผนวกเขากับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
สมัยใหม ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) ซึ่งใหความสําคัญกับการผลิตที่กอใหเกิด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด เพื่อทําใหเกิดการลงทุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน พรอมรองรับการเปนประชาชา
คมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
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