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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น
ภาคเอกชน วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชน โดยตัวแปรอิสระ เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ มูลค่าการส่งออก (EX)
มูลค่าการน�ำเข้า (IM) เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ) (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านผู้ประกอบการ (BCI) ดัชนีความเชื่อมั่น
ด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และอัตราดอกเบี้ย (MRR) ส่วนตัวแปรตาม คือ ดัชนีการ
ลงทุ น ภาคเอกชน (PI) การวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่างๆ โดยใช้แบบจ�ำลองสมการถดถอยพหุคูณ
ข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2557 จากการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ มูลค่าการน�ำเข้า เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิ
จากต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ) ดัชนีความเชื่อมั่น
ด้านการส่งออก ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ได้รบั การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการ เพือ่ พยากรณ์ตวั แปร
ตาม กล่าวคือตัวแปรอิสระ consumer price index (CPI) (β7 =0.472) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากกว่า
ตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ ล�ำดับรองลงมา คือ value of import (IM) (β2=0.340) และ the export confidence
index (ExCI) (β6-0.227) และ exchange rate (FX) (β4=-0.226) และ net foreign investment (FI)
(β3=0.091) ตามล�ำดับ ตัวแปรอิสระที่มีผลในทิศทางเดียวกันกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ได้แก่ IM FI
CPI ส่วนปัจจัยที่มีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับกับดัชนีการลงทุนภาคเอกชน คือ FX และ ExCI จากการ
ทดสอบโดยประมาณด้วยค่าสถิตินั้น R-Squares = 0.918 Adjust R-Squares = 0.909 แสดงให้เห็นว่า
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ตัวแปรอิสระที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 ตัวแปร เข้าสมการ เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตามสามารถอธิบาย
การเคลื่อนไหวของตัวแปรตามได้ร้อยละ 91.8
ค�ำส�ำคัญ : การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, การลงทุนภาคเอกชน
ABSTRACT
The Study of Thailand’s Economic Growth by Private Investment aims to examine a
significant factor to the growth of Thai economy with reference to the private investment. The
explanatory variables use to explore the variation of private investment index are all vital economic
factors including value of export (EX) and import (IM), net foreign investment (FI), exchange rate
(Baht per USD), business confidence index (BCI), export confidence index (ExCI), consumer price
index (CPI) and interest rate. Multiple regression analysis is used to test a signification of the
explanatory variables which use a secondary data collected from January 2008 to December
2014. We found that there are only five explanatory variables significantly explained the variation
of the private investment index which are the import value, the net foreign investment, the exchange
rate (Baht per USD), the export confidence index and the consumer price index. These variables
are used to construct a predictive model. Considering the degree of influence for each significant
variable, we found that the consumer price index (β7 =0.472) is highly impactful with the private
investment index. For the other significant explanatory variables, the import value (β2=0.340),
the export confidence index (β6 =0.227), the exchange rate (β4 =0.226) and the net foreign
investment (β3=0.091) are ranked with different degree of influence respectively. The variables
that positively explained the variation of the private investment index are IM, FI and CPI. On the
other hand, FX and ExCI negatively explained the variation. The predictive model generated
R-Square of 0.918 which can be implied that 91.8% of the variation of the private investment
index can be explained by 5 significant variables which is considerably constructive.
Keywords : Economic Growth , Private Investment
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บทน�ำ
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม หรือ
ว่าบริษัทต่างๆที่ดึงดูดให้นักลงทุนมาร่วมลงทุน
ถือเป็นสิ่งส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจของ แต่ละ
ประเทศ โดยเหตุจงู ใจแก่นกั ลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ นักลงทุนต่างประเทศ คือ การทีผ่ ลู้ งทุน
เห็ น ความเจริ ญ เติบโต และความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ ยิ่งมีมากก็จะยิ่งเข้ามาลงทุนกันมากขึ้น
การลงทุ น จึ ง มี ความส�ำคัญกับ ระบบเศรษฐกิจ
อย่างมาก ซึง่ จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อประเทศ
โดยเฉพาะท�ำให้เศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง หรือมีความ
คล่องตัว จะเห็นได้ว่า บทบาทการลงทุน มีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน ประเทศ
ใดมี ก ารลงทุ น ไม่ ว ่ า จะมาจากในประเทศ หรื อ
มาจากต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจก็จะค่อยๆ
เจริญเติบโตและมีการขยายตัวมากขึ้น กล่าวคือ
ประเทศจะพั ฒ นาได้ นั้ น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ค นใน
ประเทศลงทุนกันเอง เท่านัน้ แต่จะต้องประกอบไป
ด้วยการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนใน
ประเทศของตนด้วย เพื่อให้เกิดการลงทุนที่กว้าง
ขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศ หรือ
ที่ความร่วมมือกันกับต่างประเทศก็ย่อมมีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยกันทั้งนั้น อีกทั้ง
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในปัจจุบัน
ธุรกิจ ควรเพิ่มบทบาทเชิงรุกสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ร่ ว มกั น ลงทุ น ส่ ง เสริ ม การน� ำ เข้ า และส่ ง ออก
โครงการลงทุ น ภายในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจะสามารถกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจได้อีก
ทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ตามหลั ก ทฤษฎี ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจของมาร์กซ์ (Marx Theory) (Anucha,
2010) กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจว่าเป็นส่วนหนึง่
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ของการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คม คื อ
การลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐบาล
หรื อ ภาคเอกชน มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ เพราะ หากมีการลงทุนภายในประเทศแล้ว
ไม่วา่ เจ้าของกิจการจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
ท� ำ ให้ ป ระเทศมี ก ารจ้ า งงานเพิ่ ม มากขึ้ น ท� ำ ให้
ประชาชนมีงานท�ำ มีรายได้และมีเงินมาใช้จ่าย
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ท�ำให้เศรษฐกิจมี
ความเจริญเติบโต และรัฐบาลยังได้รับเงินภาษีได้
ในรูปแบบต่างๆ ท�ำให้รัฐบาลมีเงินมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ จะท�ำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะ การลงทุนของภาค
รัฐบาล หรือภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นการ ลงทุนที่
มีมูลค่า ในการลงทุนสูง เพื่อหวังผลก�ำไรในระยะ
ยาว ในภาพรวมแล้ว จะท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศดีขนึ้ จะส่งผลต่อรายได้ประชาชาติที่แท้จริง
ของประเทศเพิ่มขึ้นในระยะยาว รายได้ต่อบุคคล
สู ง ขึ้ น คุ ณ ภาพชี วิ ต จะดี ขึ้ น ความเป็ น อยู ่ ข อง
ประชาชนในประเทศนั้นดีขึ้น โดยดูได้จากการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชน ดังนั้น การลงทุน
จึงส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาหลายๆ ด้าน เช่น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความเป็นอยู่ หรือ
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นวัฎจักร
อาจเป็นการดึงดูดความน่าสนใจในการลงทุนของ
ชาวต่างชาติ จึงท�ำให้มีการเคลื่อนย้ายตัวเงินของ
ชาวต่างชาติ เพื่อที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศ
นั้นมีมากขึ้นตามไปด้วยจึงท�ำให้ระบบเศรษฐกิจ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้ง
จากทฤษฎี อั ต ราดอกเบี้ ย ของส� ำ นั ก คลาสสิ ค
(Plernpis,2011:p136-137)กล่าวถึง อัตราดอกเบีย้
มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการตั ด สิ น ใจของการลงทุ น
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงประกอบด้วยปัจจัย
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หลายๆอย่าง ส�ำหรับการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่จะสามารถท�ำให้ประเทศพัฒนาไปได้ ซึ่งหาก
การที่ รั ฐ บาลไม่ ส ามารถมี ป ั จ จั ย หรื อ เงิ น ทุ น
มากพอที่ จ ะสามารถพั ฒ นาประเทศได้ ท� ำ ให้
รัฐบาลต้องพึ่งพาการลงทุนของทางภาคเอกชน
เป็นตัวช่วยอีกทาง ทีจ่ ะสามารถท�ำให้ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ตามหลัก
ทฤษฎีของ มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman)
ที่สรุปว่า ปริมาณ เงินมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
มากกว่านโยบายการคลัง กล่าวคือ นโยบายการเงิน
ของภาครัฐควรสนองตอบต่อปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจอย่างเหมาะสม จะส่งผลให้เศรษฐกิจ
มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ (Nunlinee,2015)
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจวิ จั ย เรื่ อ งศึ ก ษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชน เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ สามารถทราบ
ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน
อีกทั้ง หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะ
ได้ด�ำเนินการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งหากในประเทศมีการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
จะท�ำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดย
มีเหตุผลในการเลือกตัวแปรดังกล่าว ดังนี้

มูลค่าการส่งออก เป็นกลไกส�ำคัญหนึ่ง
ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศมี อั ต ราการ
ขยายตั ว อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ผลั ก ดั น ในด้ า นการ
ขยายการลงทุนและสร้างความต้องการแรงงาน
มูลค่าการน�ำเข้า มีผลกระทบระดับมหภาค
โดยผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่น กระทบต่อ
การขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน
ภายในประเทศ
เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
การจ้างงาน
อัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ (บาท : ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าเงินบาทอ่อน และ
ค่าเงินบาทแข็ง ส่งผลต่อดุลการค้าและดุลกาช�ำระ
เงินภายในประเทศ
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ด้ า นผู ้ ป ระกอบการ
สะท้อนถึงมุมมองของผู้ประกอบการที่มีต่อผลการ
ลงทุน ผลตอบแทน และการต่อเนื่องของธุรกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก สะท้อน
ถึงมุมมองของผูป้ ระกอบการทีม่ ตี อ่ ผลการจ�ำหน่าย
สินค้า ค�ำสัง่ ซือ้ ของประเทศคูค่ า้ ซึง่ นัน่ หมายถึงการ
มีเงินไหลเข้าประเทศ จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค จะวัดค่าการเปลีย่ นแปลง
ในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของ
ผู้บริโภคดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่ส�ำคัญที่ มีผลกระทบ
ที่มีต่อปริมาณเงินและการลงทุน
อัตราดอกเบี้ย ตามหลักทฤษฎีของเคนส์
(Varade,2001)กล่าวถึง ระดับการลงทุนแปรผัน
ในทางตรงกันข้ามกับระดับอัตราดอกเบี้ย
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ตั ว แปรตาม คื อ ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาค
เอกชน
การวิเคราะห์คา่ ตัวแปรทางสถิตติ า่ งๆ โดย
ใช้แบบจ�ำลองสมการถดถอยพหุคูณ
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ใช้ ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดื อ น มกราคม พ.ศ. 2551 ถึ ง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
การด�ำเนินการวิจัย
ศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค
เอกชน เป็ น การวิ จั ย เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์
ของตัวแปรต่าง ข้อมูลทีใ่ ช้ในการค้นคว้าเป็นข้อมูล
ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ใช้ ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่
เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2557 โดยเก็บรวบรวมมาจากรายงานการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายงานเศรษฐกิ จ รายเดื อ นของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และข้อมูลจากส�ำนักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าจ�ำนวน 84 เดือน
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (Independent
Variable) คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ย (MRR), เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจาก
ต่างประเทศ (FI), มูลค่าการส่งออก (EX), มูลค่า
การน�ำเข้า (IM), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนี
ความเชื่อมั่น (BCI และ ExCI), อัตราแลกเปลี่ยน
เงินสกุลบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (FX) และตัวแปร
ตาม ได้แก่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยพิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาค
เอกชน (PI) แบบจ�ำลองในการศึกษาครั้งนี้ ด้วย
การวิเคราะห์ค่าตัวแปรทางสถิติต่าง ๆ โดยใช้แบบ
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จ�ำลองสมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis) ซึ่งมีแบบจ�ำลอง ดังนี้
PI =
β 0 + β1 EX + β 2 IM + β3 FI + β 4 FX + β5 BCI + β 6 ExCI + β 7CPI + β8 MRR

โดยที่
β0 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงที่

β1, β2,...,β7 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอย

ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
PI หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(Private Investment)
EX หมายถึง มูลค่าการส่งออก
IM หมายถึง มูลค่าการน�ำเข้า
FI หมายถึง เงินลงทุนโดยน�ำเข้าสุทธิจาก
ต่างประเทศ
FX หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุล
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ)
BCI (The confidence index) หมายถึง
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านผู้ประกอบการ
ExCI (The confidence index) หมายถึง
ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก
CPI หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค
MRR หมายถึง อัตราดอกเบี้ย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยโดย พิ จ ารณา
ด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชน ซึ่งตัวแปรอิสระส่วน
มากเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ EX, IM, FI, FX,
BCI, ExCI, CPI และ MRR โดยปัจจัยหรือตัวแปร
ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการน�ำมาสร้างแบบ
จ�ำลอง ซึ่งการสร้างแบบจ�ำลองเป็นกระบวนการ
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หาความสัมพันธ์ของตัวแปร ที่แสดงออกมาใน
รู ป ของสมการถดถอย โดยการใช้ แ บบจ� ำ ลอง
สมการถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) เป็ น การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ข อง
ตั ว แปรตาม (PI) กั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งการทดสอบสมมติฐานมี
ค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ที่ไม่เท่ากันหรือมี

ค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ที่ไม่เท่ากับศูนย์
ดังนี้
H 0 : β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
β=
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
H1 : β 0 ≠ β1 ≠ β 2 ≠ β3 ≠ β 4 ≠ β5 ≠ β 6 ≠ β 7 ≠ β8 ≠ 0

(มีค่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 คู่ ที่ไม่เท่ากับศูนย์)

ตารางที่ 1 แสดงการสรุปรูปแบบ
Model

R

R Square

1

.958

.918

Adjust
R Square
.909

Std.Error of the
Estimate
8.85023

Durbin-Watson
.000

a Predictors : ค่าคงที่ มูลค่าการน�ำเข้า (IM) เงินลงทุน โดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI)
			 อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
b Dependent Variable : การลงทุนภาคเอกชน
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูล (เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน: ANOVA)
Model
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ทั้งหมด

Sum of
Squares
65866.027
5874.489

df

Mean Square

F

Sig

8
75

8233.253
78.327

105.115

.000

71740.515

83

a Predictors : ค่าคงที่ มูลค่าการน�ำเข้า (IM) เงินลงทุน โดยน�ำเข้าสุทธิจากต่างประเทศ (FI)
			 อัตราแลกเปลี่ยน (FX) ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการส่งออก (ExCI) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
b Dependent Variable : การลงทุนภาคเอกชน
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จากตาราง ANOVA เป็นการตรวจสอบ
ความสั มพั น ธ์ เ ชิ ง เส้นระหว่างตัวแปรอิส ระ กับ
ตัวแปรตาม จะเห็นได้วา่ ค่า Sig มีคา่ น้อยกว่าระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 โดยค่า F test เท่ากับ 105.115 แปล
ว่า ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน
เป็นเส้นตรงสามารถใช้ตัวแปรอิสระที่คัดเลือกเข้า
สมการนีม้ าพยากรณ์ตวั แปรตามได้คา่ βi แสดงค่า
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สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
พร้อมทั้งค่าคงที่ตาม Model จะได้ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอย (βi ) ของตัวแปรอิสระเพื่อน�ำมาใช้ใน
การสร้างสมการพยากรณ์ ดังนี้
PI = (9.70E-005) IM + ( 0.003 ) FI +
(-4.228 ) FX + (-0.995) ExCI + (2.636) CPI

ตารางที่ 3 แสดงความมีนัยส�ำคัญของค่าคงที่และสัมประสิทธิ์แต่ละตัว

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
T
Std.
Beta
Beta
Error
ค่าคงที่
5.654
54.676
.103
มูลค่าการส่งออก
2.51E-005 .000
.063
.858
มูลค่าการนำ�เข้า
9.70E-005 .000
.340
3.844
เงินลงทุนจากต่างประเทศ
.003
.001
.091
2.587
อัตราแลกเปลี่ยน
-4.228
1.018
-.226
-4.155
ดัชนีความเชื่อมัน่ ด้ านผู้ประกอบการ
.847
.677
.111
1.252
ดัชนีความเชื่อมัน่ ด้ านส่งออก
-.995
.323
-.227
-3.083
ดัชนีราคาผู้บริโภค
2.636
.479
.472
5.505
อัตราดอกเบี ้ย
1.652
4.283
.036
.386
จากตาราง แสดงความมีนัยส�ำคัญของ
ค่าคงที่และสัมประสิทธิ์แต่ละตัว พบว่า ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ IM, FI, FX, ExCI และ CPI ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อ
พยากรณ์ตัวแปรตาม (Y) (เนื่องจากค่า Sig. มีค่า

Sig
.918
.394
.000
.012
.000
.215
.003
.000
.701

น้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)
จึงยอมรับสมมติฐาน H1 (ตัวแปรอิสระมีผลกระทบ
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชนการลงทุน
ลงทุนภาคเอกชนและปฏิเสธสมมติฐาน H0(
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ส่วนตัวแปรอิสระ EX, BCI, MRR และ
ค่าคงที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์
เข้าสมการเพือ่ พยากรณ์ตวั แปรตาม (Y) (เนือ่ งจาก
ค่า Sig. มีค่ามากกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน H0 (ตัวแปรอิสระ
ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาค
เอกชน) และปฏิเสธสมมติฐาน H1
Beta แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอย
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปคะแนนมาตรฐาน
ส�ำหรับการสร้างสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนน
มาตรฐานค่า Beta สามารถบอกได้วา่ ตัวแปรอิสระ
ตัวใดมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตามมากหรือน้อยกว่ากัน
ถ้า Beta ของตัวแปรอิสระใดมีค่ามากกว่า (โดย
ไม่คิดเครื่องหมาย) แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามมาก กล่าวคือ ตัวแปรอิสระ
CPI (β7= 0.472) มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Y)
มากกว่าตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เนื่องมาจาก หากนักลงทุนต้องการวัดระดับอัตรา
เงินเฟ้อ ดัชนีตวั หนึง่ ทีส่ ามารถบอกได้คอื ดัชนีราคา
ผู้บริโภค ตัวแปรอิสระล�ำดับรองลงมาที่มีอิทธิพล
ต่อตัวแปรตาม คือ IM ( β 2 = 0.340) และ ExCI
( β 6 = -0.227) และ FX ( β 4 = -0.226) และ FI
( β3 = 0.091) ตามล�ำดับ โดยตัวแปรทุกตัวร่วมกัน
พยากรณ์การเคลื่อนไหวของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน (Y) ได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรูปคะแนน
มาตรฐานได้ ซึ่งจาก Model จะได้ค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐานของตั ว แปร
อิ ส ระสมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนมาตรฐาน
ได้ดังนี้

Zr = (0.472)CPI + (0.340) IM + (-0.227)
ExCI + (-0.226 ) FX + ( 0.091 ) FI
ผลการวิจัย พบว่า การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการ
ลงทุ น ภาคเอกชนโดยพิจารณาจากเครื่องหมาย
สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระที่มีเครื่องหมายเป็น
บวก แสดงว่าปัจจัยอิสระที่มีผลในทิศทางเดียวกัน
กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ได้แก่ IM, FI และ CPI
ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลในทิศทางตรงกันข้ามกับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่า โดยพิจารณา
จากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรอิสระมี
เครื่องหมายเป็นลบได้แก่ FX และ ExCI
การทดสอบโดยประมาณด้วยค่าสถิตินั้น
จะเห็นว่า R = 0.958 (R-Squares= 0.918 และ
Adjusted R Squares = 0.909) แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรอิสระทัง้ หมดในแบบจ�ำลองสามารถอธิบาย
การเคลือ่ นไหวของตัวแปรตาม คือ พบว่าการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้านการลงทุนภาคเอกชน ได้ร้อยละ 95.8 และ
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ปรั บ ค่ า แล้ ว
(Adjust R-Squared) มีค่าเท่ากับร้อยละ 90.9
หมายถึ ง ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมดในแบบจ� ำ ลอง
สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปรตามคือ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชนได้ร้อยละ
90.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 9.10 เกิดจากสาเหตุ
อื่นๆ
อภิปรายผล
จากการวิจยั พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ IM
FI FX ExCI และ CPI มีผลกระทบต่อการเจริญ
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เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณา
ด้านการลงทุนภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการลงทุน
ภาคเอกชนในทุกสาขาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคในไตรมาส ก่อนหน้านั้น
จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน
ภาคเอกชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ ตัวแปรอิสระทั้งหมดในแบบ
จ�ำลองสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตัวแปร
ตามคื อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยโดยพิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน
ได้ร้อยละ 95.8 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ที่ถูกปรับค่าแล้ว (Adjust R-Squared) มีคา่ เท่ากับ
ร้อยละ 90.9 ซึง่ โดยตัวแปรอิสระ CPI ( β 7 =0.472)
มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม (Y) มากกว่าตัวแปรอิสระ
ตัวอืน่ ๆ กล่าวคือส่วนหนึง่ อาจจะเนือ่ งมาจาก ดัชนี
ราคาผู้บริโภคสามารถเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถ
สะท้อนระดับของอัตราเงินเฟ้อซึ่งมีผลต่อปริมาณ
เงิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ตั ว แปรอิ ส ระ ล� ำ ดั บ รองลงมาที่ มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือ import ( β 2 = 0.340)
และ ExCI ( β 6 = -0.227) และ Exchange rate
( β 4 = -0.226)และ Funds ( β3 = 0.091) ตาม
ล� ำ ดั บ โดยตั ว แปรทุ ก ตั ว ร่ ว มกั น พยากรณ์ ก าร
เคลื่อนไหวของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยพิจารณาด้าน
การลงทุนภาคเอกชน (Y) ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 สอดคล้ อ งกั บ Chanthani
Aroonsuwan (2007). ได้ท�ำการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การลงทุ น ภาคเอกชนของ
ประเทศไทย พบว่าแบบจ�ำลองที่มีการก�ำหนดขึ้น
เพื่อใช้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน
ภาคเอกชนของประเทศไทย ตัวแปรอิสระในแบบ

217

จ� ำ ลองอธิ บ ายการลงทุ น ภาคเอกชนได้ ร ้ อ ยละ
97.01 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีบทบาทต่อ
การลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด มีนัยส�ำคัญในการ
อธิบายการลงทุนภาคเอกชนได้ดว้ ยระดับความเชือ่
มั่นที่ร้อยละ 90 ส่วน อัตราดอกเบี้ยเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการลงทุน
ภาคเอกชน พบว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มีความสัมพันธ์กับการลงทุนภาคเอกชนในทิศทาง
เดียวกัน
ตั ว แปรอิ ส ระที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่าตัวแปร
อิสระ ExCI, BCI, MRR และ ค่าคงที่ไม่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์เข้าสมการเพื่อ
พยากรณ์ตัวแปรตาม โดยค่า Sig. มีค่ามากกว่า
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้อง
กับ Pongrat raksaseen (2008). ได้การศึกษา
ปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนใน
ประเทศไทย พบว่า ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ของธนาคารพาณิชย์ (INTt) ไม่มีผลกระทบต่อการ
ลงทุนของภาคเอกชน
จากการพิ จ ารณาค่ า Beta แสดงค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
พบว่ า การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยโดยพิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาค
เอกชนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์
หน้าตัวแปรอิสระมีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่า
ปั จ จั ย อิ ส ระที่ มี ผ ลในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ดั ช นี
การลงทุนภาคเอกชน ได้แก่ import, Fund และ CPI
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มกั บ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิจารณาด้านการลงทุนภาคเอกชน พบว่า โดย
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พิจารณาจากเครื่องหมายสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร
อิสระมีเครื่องหมายเป็นลบ ได้แก่ Exchange rate
และ ExCI สอดคล้องกับ Lesotlho (2006) ได้ศกึ ษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน พบ
ว่าปริมาณสินเชื่อภาคเอกชนอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับ
การลงทุนภาคเอกชนส่วนการลงทุนภาครัฐบาล
และอัตราแลกเปลีย่ นจะส่งผลกระทบในทิศทางตรง
กันข้ามกับการลงทุนภาคเอกชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
จากการปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดย
พิ จ ารณาด้ า นการลงทุ น ภาคเอกชนมีข้อเสนอ
แนะสรุป ได้ดังนี้
ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ กล่าวคือ ตัวแปร
มูลค่าการน�ำเข้า เงินลงทุนจากต่างประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ ย น ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ด้ า นการส่ ง ออก
และดัชนีราคาผู้บริโภค มีผลต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสามารถน�ำไปใช้
ประกอบในการตัดสินใจพิจารณาด้านการลงทุน
ภาคเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยบาง
กรณีไม่เป็นไปตามสมมติฐานเนื่องจากมีข้อจ�ำกัด
บางประการ เช่น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางการ
เมือง สภาพอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้ร่วมพิจารณา
ในการลงทุนด้วย

นอกจากนี้ หากพิจารณาในส่วนของการ
น�ำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เช่น ในส่วนของภาค
รัฐ หากพิจารณา ตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ถูกก�ำหนดโดยอุปสงค์และ
อุปทานของเงินในตลาด จะส่งผลต่อดุลการค้าและ
การช�ำระเงิน ภาครัฐสามารถใช้ขอ้ มูลด้านงานวิจยั
เพื่อในการก�ำหนดนโยบายทางการเงิน
หากพิจารณาปัจจัยด้านเงินลงจากต่าง
ประเทศ จากงานวิจัยพบว่า เป็นไปในทิศทางเดียว
กับการลงทุน กล่าวคือ การลงทุนจากต่างประเทศ
โดยตรงสามารถช่ ว ยกระตุ ้ น การลงทุ น ภายใน
ประเทศได้ ส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และรวมไปถึงภาคการผลิต
ของบริษัทจากต่างประเทศ แต่ภาครัฐ หรือหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรพิจารณาและให้ความส�ำคัญว่า
การลงทุนจากต่างประเทศดังกล่าวน�ำไปลงทุนใน
ด้านใด ประเภทใด เพื่อให้เกิดประโยชน์ หรือเกิด
การพั ฒ นาประเทศที่ ไ ด้ จ ากการลงทุ น นั้ น หรื อ
ภาครัฐจะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อการก�ำหนด
นโยบายให้เกิดประโยชน์จากเงินลงทุนจากต่าง
ประเทศ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
นอกเหนือจากการลงทุนภาคเอกชนแล้ว
การลงทุนอื่นๆ หรือการลงทุนในแต่ละธุรกิจจะมี
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบซึ่งตัวแปรดังกล่าวเป็น
กลุ่มเดียวกันเหมือนกันหรือแตกต่างกัน
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