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     ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน การลงทุนภาคเอกชนมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะการผลิตในภาคเอกชน ซ่ึงเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่จะสงผล
ทําใหเกิดการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  เพราะการที่ภาคเอกชนมีการลงทุนที่
เพ่ิมมากขึ้นนั้น แสดงถึงความตองการผลิตสินคาและบริการที่มากขึ้น และทําใหเกิดการจางงาน
เพ่ิมขึ้นซึ่งเปนผลทําใหประชากรมีรายไดที่เพ่ิมขึ้น เม่ือประชากรมีรายไดที่เพ่ิมขึ้นก็จะสงผลใหเกิด
ความตองการสินคาและบริการที่เพ่ิมสูงขึ้น ผูประกอบการก็จะมีการขยายการลงทุนเพ่ือเรงผลิต
สินคาและบริการใหเพียงพอกับความตองการ สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัว
สูงขึ้น   

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่ผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2544 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของป 2552 
จาก ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดย  
ผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา และปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย มีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในทิศทางเดียวกัน อัตราดอกเบี้ย MLR 
มีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในทิศทางตรงกันขาม และสงผลกระทบตอการลงทุน
ทางตรงของภาคเอกชนมากที่สุด ดังน้ันรัฐบาลจึงควรใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายทางดาน
อัตราดอกเบี้ย  
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At present economic system, private investment sector is very important to the 
national economy, especially private production, in which its significance leading to the 
growth in GDP. The increase in private investment demonstrates the needs for 
manufacturing of products and services, which helps to create a bigger number of 
employment and personal income as a result. Once more income earned, the consumer’s 
spending can grow stronger. Consequently the producers expend their investments to fulfill 
the need, which leads to national economic growth. 
          This research is aim for study about factors effecting on direct private investment 
based on the secondary data from Office of the National Economic and Social Development 
Board, Bank of Thailand, during the first quarter of year 2001 to the fourth quarter of year 
2008. The data shows direct effect of last quarter Real GDP and quantity business loans of 
commercial banks on private investment in the same direction relationship and MLR have  
a inverse relationship impact on private investment sector and the most effecting an direct 
private investment. In order to stimulate private investment, It should be recommended that 
the Government should consider interest policy or measurement carefully before launching. 
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สารนิพนธ ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในการจัดทํางานวิ จัยทุกขั้นตอน เ พ่ือใหงานวิ จัยมีความสมบูรณมากยิ่ งขึ้น ผูวิ จัย
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
   ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน การลงทุนภาคเอกชนมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เปนอยางมาก โดยเฉพาะการผลิตในภาคเอกชน ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ท่ีจะสงผลทําใหเกิดการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพราะการที่ภาคเอกชนมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนั้น 
แสดงถึงความตองการผลิตสินคาและบริการที่มากขึ้น และทําใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลทําให
ประชากรมีรายไดท่ีเพิ่มขึ้น เม่ือประชากรมีรายไดที่เพิ่มขึ้นก็จะสงผลใหเกิดความตองการสินคาและ
บริการที่เพิ่มสูงขึ้น ผูประกอบการก็จะมีการขยายการลงทุนเพื่อเรงผลิตสินคาและบริการใหเพียงพอกับ
ความตองการ สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น แตในชวง 3 - 4 ป ท่ีผานมา 
เศรษฐกิจไทยเผชิญกับปจจัยลบหลายประการที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนภาคเอกชนที่ทําใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวชะลอลงมาโดยตลอด ไมวาจะเปนปจจัยภายในประเทศ เชน ปญหาทางดานการเมือง  
หรือปจจัยภายนอกประเทศ เชน วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามัน เปนตน  
(วรรณวิณา พวงเจริญ,2551) 
 
ตาราง 1 อัตราการขยายตวัของการลงทุน ป 2552             
 

                2552 
 2551 2552 Q1 Q2 Q3 Q4 
กอสราง -4.6 0.2 -7.9 1.9 2.1 4.8 

ภาคเอกชน 0.1 -5.4 -8.9 -7.5 -6.3 2.0 
ภาครัฐบาล -9.1 5.9 -6.8 -2.0 9.5 8.3 

เครื่องมือเคร่ืองจักร 4.3 -13.4 -19.6 12.0 -11.1 -6.7 
ภาคเอกชน 4.1 -14.8 -20.3 -16.0 -14.0 -6.3 

ภาครัฐบาล 5.4 -3.4 -14.0 -18.5 5.0 
-

10.4 
มูลคาการลงทนุรวม 1.2 -9.0 -15.9 2.4 -6.3 -3.4 

ภาคเอกชน 3.2 -12.8 -17.8 -10.2 -12.2 -4.6 
ภาครัฐบาล -4.6 2.7 -9.0 -16.1 8.0 1.0 

รอยละ 

      ที่มา: www.nesdb.go.th (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต)ิ 
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              จากตาราง 1  การลงทุนภาคเอกชน  ลดลงรอยละ 4.6 ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับท่ีลดลง 
รอยละ 12.2 ในไตรมาสที่แลว เปนผลมาจากภาคการผลิตในกลุมสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกมี
สัญญาณ  ฟนตัว ผูประกอบการเริ่มสั่งซื้อเครื่องจักรเขามาเสริมกําลังการผลิตมากขึ้น  รวมทั้งการลงทุน
ในหมวดยานพาหนะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  
       การกอสรางภาคเอกชน  ขยายตัวรอยละ 2.0 ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาสที่แลวที่
ลดลงรอยละ 6.3 เปนผลมาจากการกอสรางอาคารที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชยเร่ิมปรับตัวดีขึ้น สวน
หนึ่งเปนผลมาจากมาตรการทางดานภาษีเพื่อกระตุนภาคอสังหาริมทรัพยที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 
2553 ทําใหผูประกอบการเรงดําเนินงานกอสรางเพื่อใหเสร็จทนักอนมาตรการของรัฐบาลดานนี้จะสิ้นสุด
ลง  โดยอาคารที่อยูอาศัยขยายตัวรอยละ 6.0 เทียบกับลดลงรอยละ 15.1 ในไตรมาสที่แลว อาคาร
พาณิชยลดลงรอยละ 10.7 เทียบกับท่ีลดลงรอยละ14.1 ในขณะที่อาคารโรงงานลดลงรอยละ 2.3 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสที่แลวที่ขยายตัวรอยละ 16.5  ทั้งน้ีสวนหนึ่งเปนผลมาจากการหยุดการกอสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดบางสวนตามคําสั่งศาลปกครองกลาง     
              การลงทุนในเคร่ืองจักรเครื่องมือภาคเอกชน ลดลงรอยละ 6.3 ปรับตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับที่
ลดลงรอยละ14.0 ในไตรมาสที่แลว เปนผลมาจากการลงทุนในหมวดยานพาหนะขยายตัวรอยละ 7.2 
โดยเฉพาะยอดการจดทะเบียนรถบรรทุกและรถยนตเพื่อการพาณิชยท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น  
(ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคม  แหงชาติ 22 กุมภาพันธ 2553 9:30น.) 

    การแกปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อกระตุนการลงทุนของภาคเอกชนโดยใชอัตราดอกเบี้ย
เปนเครื่องมือ โดย เม่ือธนาคารกลางดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ทําใหอัตราดอกเบี้ยระยะส้ันในตลาดเงินปรับตัวลดลงตาม เม่ืออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินลดลง 
สถาบันการเงินจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูลงในที่สุด การปรับลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยจะสงผลใหตนทุนในการบริโภคและตนทุนของการลงทุนต่ําลง มีผลใหการลงทุนและการอุปโภค
บริโภคของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหผลผลิตมวลรวมในประเทศสูงขึ้น  
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ภาพประกอบ 1 การใชนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยผานชองทางอัตราดอกเบี้ย 

  

             ท่ีมา: ธปท. www.bot.or.th 
 

  จากภาพประกอบ 2 ธนาคารพาณิชยถือไดวาเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน
ของประเทศ ระบบธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือหลักในการระดมเงินทุนของภาคเอกชน ซึ่งนอกจากจะ
เปนแหลงเงินทุนและยังเปนผูกําหนดตนทุนทางการเงินที่สําคัญของภาคเอกชนดวย ตนทุนที่สําคัญ
สําหรับการลงทุนในภาคเอกชน คืออัตราดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย จะใชอัตราดอกเบี้ย MLR (Medium 
Lending Rate) หรือ (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูแบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชย
เรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีทางธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตางๆ 
ใชเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงในการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภท ตางๆ ในปจจุบันธนาคารแหงประเทศ
ไทยไมไดกํ าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ ย เ งินกู ไว  ดัง น้ันอัตราดอกเบี้ ยจึ ง มีลักษณะลอยตัว  
(กฤษณ เทวรักษพิทักษ. 2550) 
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ตาราง 2 อัตราดอกเบ้ีย (MLR) กับดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน (รายไตรมาส)  ป 2548-2551 
 

ป พ.ศ. / ไตรมาส อัตราดอกเบีย้เงนิกู (MLR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

2548 (1) 5.75 169.29 

2548 (2) 5.75 171.82 

2548 (3) 5.75 170.88 

2548 (4) 6.25 167.8 

2549 (1) 7.25 171.82 

2549 (2) 7.25 173.65 

2549 (3) 7.50 174.26 

2549 (4) 7.50 170.86 

2550 (1) 7.50 165.62 

2550 (2) 7.00 169.42 

2550 (3) 6.85 173.79 

2550 (4) 6.85 177.94 

2551 (1) 6.85 178.02 

2551 (2) 7.25 176.73 

2551 (3) 7.25 179.33 

2551 (4) 7.25 171.56 

 
            ที่มา: จากสถิติเศรษฐกจิและการเงิน, โดย ธนาคารแหงประเทศไทย, 2552, 
คนเม่ือ 19 กันยายน 2552, จาก www.bot.or.th 
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    การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนที่ผานมาเนื่องจากปจจัยตางๆ 
ท่ีมีผลกระทบน้ัน เปนประเด็นท่ีนาสนใจในการทําการศึกษา วาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดาน
อัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา ปริมาณสินชื่อของธนาคาร
พาณิชย แลวจะสงผลกระทบตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนอยางไร 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการศึกษาเรื่องปจจยัท่ีมีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ผูศึกษามีวตัถุประสงคดังนี้ 
 

   เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน คือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสท่ีผานมา ปริมาณสินชื่อของ
ธนาคารพาณิชย แลวจะสงผลกระทบตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนอยางไร 

ความสําคัญของการวิจัย 

  ผูศึกษาคาดวาผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทนุทางตรงของภาคเอกชน จะกอใหเกิด
ประโยชนดังนี้ 

   ทําใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดานอัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา ปริมาณสินชื่อของธนาคารพาณิชย แลวจะสงผลกระทบ
ตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนอยางไร เพื่อใชในการกระตุนการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
ของรัฐบาล 

ขอบเขตของการวิจัย 
   ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
(MLR) อัตราการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ท่ีแทจริงไตรมาสที่ผานมา ปริมาณสินชื่อของธนาคารพาณิชย โดยขอมูลที่ใชในการศึกษา เปนขอมูล
ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series) ขอมูลรายไตรมาสตั้งแตป ไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ.2544 –  
ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2551 โดยรวบรวมจากเอกสารรายงานการศึกษา บทความ ผลงานการวิจัย ขอมูล
ดานสถิติของหนวยงานราชการ และองคกรเอกชน รวบรวมไว สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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              นยิามคําศัพทเฉพาะ 
                         1. การลงทุนทางตรงภาคเอกชน (DIRECT PRIVATE INVESTMENT) หมายถึง 
รายจายของหนวยธุรกิจในการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อ
ประกอบกิจการหารายไดและกําไร ไมรวมการลงทุนทางการเงินในตลาดหลักทรัพย ในท่ีนี้หมายถึงการ
ลงทุนในสิ่งกอสรางและการลงทุนดานเคร่ืองจักรของภาคเอกชน โดยไมรวมการลงทุนของภาครัฐบาล 

             2. ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่แทจริง (REAL GROSS DOMESTIC 
PRODUCT : REAlGDP)  หมายถึง มูลคาของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศใน
ระยะเวลาหน่ึงโดยไมคํานึงถึงวาทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคา และบริการจะเปนทรัพยากรของ
พลเมืองในประเทศหรือเปนของชาวตางประเทศ ในทางตรงขาม ทรัพยากรของพลเมืองในประเทศแต
ไปทําการผลิตในตางประเทศก็ไมนับรวมไวในผลิตภัณฑในประเทศ  
                         3. อัตราดอกเบี้ย (MLR) หมายถึง อัตราดอกเบี้ย (Minimum Loan Rate) หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญช้ันดี  
                         4. ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย (QUANTITY BUSINESS LOANS OF 
COMMERCIAL BANKS) หมายถึง ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยท่ีใหกับธุรกิจ เก็บรวบรวมจาก
ขอมูลสถิติเงินใหสินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย (2544 - 2552) ประเภทบัญชีเงินใหสินเชื่อ ไดแก เงินเบิกเกินบัญชี เงินให 
กูยืม ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และอื่น ๆ 
 

                               ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

- อัตราดอกเบีย้
เงินกู (MLR) 

- ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศที่
แทจริงไตรมาสที่
ผานมา  

- ปริมาณสินเชื่อ
ของธนาคาร
พาณิชย 

 
 
 

การลงทุนทางตรง
ของภาคเอกชน  

 

 
 



7 
 

ขอสมมุติฐานทางการศึกษา 
  1. การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ย (MLR) ของธนาคารพาณิชย มีความสัมพันธในทศิทาง

ตรงกันขามกบัปริมาณการลงทุนของภาคเอกชน 
   2. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสทีผ่านมา มีความสัมพันธในทศิทางเดียวกบั
การลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
   3. ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทนุทางตรง
ของภาคเอกชน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
      ในการวจิัยครั้งนี้ผูวจิัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตาม 

หัวขอตอไปนี ้

1.  การลงทุน 

2.  ทฤษฎีการสะสมทุนในระดับเท่ีเหมาะสม 

3.  อตัราดอกเบีย้และอุปสงครวม    

4. ปจจัยท่ีกําหนดการลงทุน 

5. ทฤษฎีการลงทุนโดยอาศัยตนทุนของเงิน 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การลงทุน (INVESTMENT) (Richard T. Froyen 2544) 
    การลงทุนเปนตัวแปรที่สําคัญตัวหนึ่งในระบบของเคนส การเปลี่ยนแปลงในรายจายในการ
ลงทุนทางธุรกิจท่ีตองการเปนปจจัยท่ีสําคัญตัวหนึ่งที่เคนสคิดวาตองรับผิดชอบตอกรณีที่ทําใหรายได
เปลี่ยนแปลง 
    เคนสเชื่อวาการบริโภคเปนฟงกชั่นคงที่ตอรายไดที่สามารถจับจายใชสอยไดจริง หมายความ
วาถาไมมีปจจัยอื่นท่ีทําใหรายไดเปลี่ยนแปลง รายจายในการบริโภคจะไมใชแหลงสําคัญท่ีทําใหรายได
เปลี่ยนแปลง การบริโภคเปนรายจายที่ชักจูงได ซ่ึงหมายความวาเปนรายจายที่เกิดขึ้นโดยตรงตอระดับ
รายได เพื่ออธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของอุปสงคมวลรวมและมีผลถึงรายได เคนสมองไป
ท่ีสวนประกอบอัตโนมัติของอุปสงคมวลรวม อันเปนสิ่งที่มีสวนในการกําหนดรายไดในปจจุบันเสียเปน
สวนใหญ เม่ือสวนประกอบของการใชจายเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไป จะทําใหรายไดเปลี่ยนแปลงไปดวย 
โดยเฉพาะการลงทุน ซึ่งเคนสเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของรายจายในการลงทุนตองรับผิดชอบใน
เบื้องตนตอการไมมีเสถียรภาพของรายได โดยเคนสชี้ใหเห็นวาตัวแปรที่กําหนดรายจายในการลงทุน
เบื้องตนในระยะสั้น คือ อัตราดอกเบ้ีย และการคาดคะเนผลกําไรของธุรกิจ 
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     ในการอธิบายความสัมพันธระหวางการลงทุนกับอัตราดอกเบี้ย การวิเคราะหของเคนสคือ 
สมมติใหระดับของการลงทุนแปรผันในทางตรงกันขามกับระดับอัตราดอกเบี้ย ณ ระดับอัตราดอกเบ้ีย 
สูงๆ มีโครงการลงทุนจํานวนนอยที่คาดวาจะไดรับผลตอบแทนในอนาคตที่สูงพอที่หนวยธุรกิจจะกูมา
ลงทุน 
 

ทฤษฎกีารสะสมทุนในระดับเที่เหมาะสม  (Optimal accumulation of capital theory) 
(Dale W. Jorgenson 1967) 
     ปริมาณทุนท่ีตองการถูกกําหนดโดยผลผลิตและอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่มี
ความสําคัญ ไดแก ราคาของปจจัยการผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับราคาของผลิตผล โดยที่ราคาของปจจัย
การผลิตตามความคิดของพวกคลาสสิกขึ้นอยูกับราคาสินคาประเภททุน (capital goods) และภาษี
รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บจากหนวยผลิต สรุปไดวาถามีการเปลี่ยนแปลงของผลิตผล อัตราดอกเบี้ย หรือ
การเปลี่ยนแปลงของราคาปจจัยการผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับราคาของผลิตผล ยอมสามารถ
เปลี่ยนแปลงปริมาณทุนที่ตองการได และนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนนั่นเอง 
 

อัตราดอกเบี้ยและอุปสงครวม (Interest Rates and Aggregate Demand) (Richard T. 
Froyen 2544) 
     โครงการลงทุนจะดําเนินการไดก็ตอเม่ือผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับมากกวาตนทุนในการ
กูยืมเงินมาใชในโครงการ ดวยจํานวนที่พอเพียงที่จะคุมกับความเสี่ยงของโครงการ ณ ระดับอัตรา
ดอกเบี้ย (ตนทุนในการกูยืม) สูง ๆ มีนอยโครงการที่จะผานเกณฑนี้ 
    เม่ือพิจารณาอิทธิพลที่เปนไปไดของอัตราดอกเบี้ย จําเปนตองพิจารณาสวนประกอบของอุป
สงคมวลรวม นอกเหนือจากการลงทุนของภาคธุรกิจดวย อยางแรกคือการลงทุนสรางที่อยูอาศัยการ
กอสรางที่อยูอาศัยเปนสวนประกอบของการลงทุนในบัญชีรายไดประชาชาติ โดยตนทุนอยางหน่ึงของ
การกอสรางคือ ตนทุนของการกูยืมระยะสั้นเพื่อนํามาใชในการสรางบาน อัตราดอกเบี้ยยิ่งสูง หมายถึง 
ตนทุนในการกอสรางยิ่งสูงขึ้นสําหรับผูสราง และถาสิ่งอื่น ๆ ไมเปลี่ยนแปลง มันจะเปนอุปสรรคในการ
เริ่มตนสรางบาน  
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                ปจจัยที่กําหนดการลงทนุ (รัตนา สายคณิต 2544: 125-128) ไดกลาวถึงปจจัยที่
กําหนดการลงทุนภาคเอกชน โดยปจจัยที่มีอิทธพิลตอการลงทุนภาคเอกชนไดแก 

       1. รายได (ผลิตภัณฑ) ประชาชาติ การลงทุนสัมพันธกับรายไดประชาติในทิศทาง
เดียวกันเม่ือรายไดประชาชาติสูง การใชจายของประชาชนก็จะมีมาก ตลาดสินคากวาง ผูผลิตจึงตอง
ลงทุนมากทําใหสามารถผลิตสินคาและบริการสนองความตองการของตลาดขนาดใหญ แตถารายได
ประชาชนต่ํา การใชจายของประชาชนนอย ตลาดสินคาแคบ ผูผลิตลงทุนในระดับต่ําก็สามารถผลิต
สินคาไดเพียงพอตอความตองการของตลาดแลว 

 

       2. การเปลี่ยนแปลงของรายได (ผลิตภัณฑ) ประชาชาติ การลงทุนยังสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดประชาชาติในงวดเวลานั้นกับงวดเวลากอน ซ่ึงเขียนเปนสมการแสดง
ความสัมพันธได ดังนี้ 

Int   =  A(Y1 – Yt-1 ) ………………………………. (2.1) 
 

โดย  Int  =  การลงทุนสุทธิในงวดเวลา t 
A   =  คาสัมประสิทธหรือคาตวัเรง (accelerator) 
Y1  =  รายได (ผลิตภัณฑ) ประชาชาติหรือผลิตภัณฑของประเทศ 

ในงวดเวลา t 
Yt-1 =  รายได (ผลิตภัณฑ) ประชาชาติหรือผลิตภัณฑของประเทศ 

ในงวดเวลา t-1 
      ถารายได (ผลิตภัณฑ) ประชาชาตใินงวดเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปจากงวดเวลากอน

คอนขางมาก การลงทุนในงวดเวลานี้ก็จะสูงดวย 
 

       3. การแขงขัน  ถาการแขงขันระหวางธุรกิจตางๆ คอนขางเขมขน หนวยธุรกิจจะแสวงหา
ชองทางการลงทุนใหมๆ ตลอดเวลา เม่ือหนวยธุรกจิรายไดประสบความสําเร็จไดรับกําไรสูงจากการ
ลงทุน ก็จูงใจใหหนวยธุรกจิรายอื่นๆ เขามาแขงขันลงทุนบางเพื่อหวังชิงกําไร หรือแมในขณะทีอ่ัตรา
กําไรลดลง หนวยธุรกจิก็ยงัแสวงหาชองทางลงทุนใหมๆ เพือ่รักษาอัตรากําไรไว การแขงขันกนัน้ีเอง จึง
ทําใหรายจายเงินทุนของภาคเอกชนอยูในระดับสูง 

 

       4. ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี การพฒันาทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหมีสินคาทุน
ใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นและสินคาทุนเดิมลาสมัยรวดเร็ว จึงทําใหหนวยธุรกจิตองลงทุน
จัดหาสินทรัพยทุนใหมๆ ตลอดเวลา เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการผลติ ประหยัดตนทุนการใชวตัถุดิบและ
เชื่อเพลิง รายจายลงทุนจึงมีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
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       5. อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบ้ียเปนตนทุนของเงินลงทุน การนําทรัพยากรเงินมาลงทุน
นั้นผูผลิตจะตองคาดวาโครงการลงทุนจะใหอัตราผลตอบแทนอยางนอยคุมกับตนทุนของเงินลงทุน หรือ
อัตราดอกเบี้ย แตถาอัตราดอกเบ้ียสูง โครงการที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงคุมคาตอการลงทุนจะมีอยูนอย
โครงการ ดังนั้นถาอัตราดอกเบี้ยสูง การลงทุนในโครงการตางๆ ก็จะลดลง แตถาอัตราดอกเบ้ียต่ําลง  
จะกระตุนใหมีการลงทุนมากขึ้น 
 

       6. อัตราภาษี  อัตราภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บรายไดหรือกําไรของบริษัทหรือหนวยธุรกิจตางๆ 
(เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคล) จะทําใหหนวยธุรกิจมีกําไรสุทธิลดลง จึงอาจบั่นทอนแรงจูงใจในการลงทุน 
ในทางตรงกันขามการลดอัตราภาษีกําไรหรือใหลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษีจะเพิ่มจูงใจใหหนวยธุรกจิ
ลงทุนมากขึ้น 
 

       7. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่สูงขึ้น หรือ
คาเงินสกุลของประเทศออนตัวลง เชน เปลี่ยนจาก1ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากับ 40 บาท เปน  
1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากับ 45 บาท ราคาสินคาและบริการที่นําเขาจากตางประเทศ ไมวาจะเปน
สินคาเพื่อการอุปโภค บริโภค สินคาทุน หรือวัตถุดิบ จะมีราคาแพงขึ้นก็จะสงผลใหภาคเอกชนลดการ
ลงทุนได 
 

       8. กําลังการผลิตสวนเกิน  โดยปกติเอกชนจะลงทุนใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตก็ตอเม่ือ
เขาคาดวาความตองการซื้อสินคาของผูบริโภคหรือตลาดขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งทําใหเขาตองการเพิ่ม
ปริมาณการผลิต และปริมาณการผลิตปจจุบันของเขาใกลจะถึงระดับเต็มกําลังการผลิต หรอืมีกําลังการ
ผลิตสวนเกินต่ํามาก (เชน เหลือเพียงรอยละ 20 หรือต่ํากวา) แตถาหนวยธุรกิจมีกําลังการผลิตสวนเกิน
เหลือมาก (เชน สูงถึงรอยละ 40 หรือสูงกวา) หนวยธุรกิจก็จะยังไมลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต แมวา
รายจายอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวก็ตาม 
 

       9. การคาดคะเนอนาคต  ถาหนวยงานธุรกิจคาดคะเนอนาคตในทางดี เชน คาดวา
เศรษฐกิจจะเขาอยูในชวงฟนตัวหรือขยายตัวสูงขึ้นตลาดสินคาขยายตัวทั้งตลาดในประเทศ และ
ตลาดโลกนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลคอนขางแนนอน รัฐบาลมีเสถียรภาพ ตางประเทศมีความเชื่อม่ัน
ในสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เหลานี้เปนตน จะเปนการสราง “บรรยากาศการลงทุนที่ดี” ทําใหหนวย
ธุรกิจมีความเชื่อม่ัน และลงทุนขยายกิจการ กอสรางโรงงาน ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทน
ของเดิมที่เสื่อมสภาพหรือเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต แตถาสภาพการเปนไปในทางตรงกันขามทําใหหนวย
ธุรกิจคาดคะเนอนาคตไปในทางราย จะทําใหผูผลิตขาดความเชื่อม่ัน และลดการลงทุน 
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ทฤษฎกีารลงทุนโดยอาศัยตนทุนของเงิน  ( รัตนา, 2539 )                
  ทฤษฎีมาจากหลักการที่วา ในการตัดสินใจลงทุนซื้อสินทรัพยประเภททุน ผูผลิตจะตอง

เปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนหรือประสิทธิภาพของการลงทุนหนวยสุดทายที่จะไดจากการใช
สินทรัพยนั้นกับตนทุนของเงินทุน ถาประสิทธิภาพของการลงทุนหนวยสุดทายจากการใชสินทรัพย
ประเภททุนสูงกวาตนทุนของเงินทุนท่ีตองใชจายซื้อสินทรัพย ผูผลิตก็ตองตัดสินใจลงทุนซื้อสินทรัพย 
แตถาสินทรัพยใดใหประสิทธิภาพของเงินทุนหนวยสุดทายต่ํากวาตนทุนท่ีใชจายซื้อสินทรัพย ผูผลิตจะ
ตัดสินใจไมลงทุนซื้อสินทรัพยดังกลาว สินทรัพยประเภททุนหนวยสุดทายที่ผูผลิตจะลงทุนก็คือ 
สินทรัพยหนวยงานที่ใหประสิทธิภาพของเงินทุนหนวยสุดทายเทากับตนทุนของเงินทุนพอดี เน่ืองจาก
ตนทุนของเงินทุนน้ีเปนตนทุนที่เกิดขึ้นแกผูใชสินทรัพยประเภททุนจึงเรียกวา ตนทุนของเงินทุน
ทางดานผูใช ( user cost of capital )  

   ถาสมมุติใหประสิทธิภาพของเงินทุนหนวยสุดทายคงที่แตใหตนทุนของเงินทุนสูงขึ้นการ
ลงทุนสุทธิจะลดลง ดังนั้นจึงกลาวไดวาการลงทุนสุทธิเปนฟงกชันกับตนทุนของเงินทุนดวยและจะ
พิจารณาตนทุนของเงินทุนโดยละเอียดยิ่งขึ้น ดังน้ี 

   เงินทุนที่นํามาใชในการจัดหาสินทรัพยประเภทนี้ไมวาจะมาจากแหลงใด เชน ดวยการกูยืม
หรือไดจากเงินออมของกิจการก็ตามลวนตองมีตนทุนท้ังสิน กลาวคือ ถาเปนเงินทุนท่ีไดจากการกูยืม 
ตนทุนของเงินทุนก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่กิจการตองจาย แตถาเปนเงินทุนที่ไดจากเงินออมของกิจการ 
ตนทุนของเงินทุนก็คือ ตนทุนคาเสียโอกาสในรูปของอัตราดอกเบี้ยที่กิจการเสียโอกาสไดรับไปเพราะนํา
เงินออมนั้นมาลงทุนในโครงการนั้น ดังนั้นจึงกลาวไดวาตนทุนของเงินทุนคืออัตราดอกเบี้ย นั่นเอง โดย
การลงทุนจะเปนฟงกชั่นกับตนทุนท่ีแทจริง 

   อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยท่ีกูยืมกันในทองตลาดเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีเปนตัวเงิน (nominal 
rate of interest) มิใชเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง ซ่ึงหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงินหักดวยอัตรา
เงินเฟอ น่ันคือ 

 
  rr = r  -  P       

  โดย rr = อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
   r = อัตราดอกเบี้ยที่เปนตวัเงิน 
   P = อัตราเงินเฟอ 
     สําหรับตนทุนของเงินทุน นอกจากจะหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงแลวยังรวมถึงอัตราคา
เสื่อมราคาของสินทรัพยประเภททุนดวย ถาสินทรัพยประเภททุนเสื่อมราคาในอัตราสูงก็จะทําใหตนทุน
ของเงินทนุสูงตามไปดวย 
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  ถาตนทุนของเงินทุนท่ีกิจการตองจายออกไปคอื  Ck    ดังนี ้
   Ck     =  r - P + d       
  โดย Ck     = ตนทุนของเงนิทุน 
   r =  อัตราดอกเบี้ยที่เปนตวัเงิน 
   P = อัตราเงินเฟอ 
   d = อัตราคาเสื่อมราคา 
  ดังนั้น ตนทุนของเงินทุนจึงประกอบดวย อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงและอัตราคาเสื่อมราคาซึ่งรัฐ
ยอมใหกิจการถือเปนรายจายของกิจการ ทําใหกิจการสามารถประหยัดภาษีโดยการเสียภาษีต่ําลง 
สมมติใหรัฐเก็บภาษีจากกําไรของกิจการในอัตรา t ยอมหมายความวากําไรทุกหน่ึงบาทที่กิจการ
กอใหเกิดขึ้นนั้นภายหลังหักภาษีในอัตรา t แลวกิจการจะไดรับเพียง ( l – t ) เทาน้ัน ดังน้ัน เงินทุกหนึ่ง
บาทที่กิจการจายออกไปจะทําใหกําไรลดลงหนึ่งบาท แตทําใหกิจการสูญเสียเงินไปเพียง ( l – t ) บาท 

 ภายหลังนํารายจายตนทุนของเงินทุนไปหักลดหยอนภาษีแลว กิจการจะเสียตนทุนของเงินทุน
สุทธิเทากับ 
   Cnk =  ( l - t ) ( r - P + d )      
  โดย Cnk = ตนทุนของเงนิสุทธ ิ

 ซ่ึงจะไดวา การลงทุนสุทธิในงวดเวลาใดจะเปนฟงกชั่นกับตนทุนของเงินทุนสุทธิ โดยสามารถ
เขียนเปนฟงกช่ันการลงทุนไดวา 
   int = i ( rt , pt , tt , dt ) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ณัฐวรรณ แพรวิจิตร (2543) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนทางตรงภาคเอกชนหลังเปดเสรี
ทางการเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยกําหนดการลงทุนทางตรงภาคเอกชนในประเทศไทย
หลังเปดเสรีทางการเงินในป 2536 โดยใชขอมูลรายไตรมาส ต้ังแต ไตรมาสที่ 1 ของป 2536 ถึงไตรมาส
ท่ี 4 ของป2542 และใชวิธีวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธของตัวแปรที่ตองการ ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชนในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็คือ ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP) ยอนหลังไป 1 ป 
ระยะเวลา ตนทุนของเงินทุนโดยเปรียบเทียบ (Relative cost of Capital) ในระยะเวลาเดียวกัน ของ
เงินกูและสินเชื่อของธุรกิจ ยอนหลังไป 1 ระยะเวลา 
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   ความสัมพนัธระหวางการลงทุนทางตรงภาคเอกชนกับตัวแปรที่กาํหนดดังกลาวเปนดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงรอยละ 1 ในผลิตภัณฑภายในประเทศเบือ้งตนยอนหลังไป 1  

ระยะเวลา จะใหการลงทุนทางตรงภาคเอกชนในระยะเวลาปจจุบันเปล่ียนไป 0.13% ในทิศทางเดียวกัน 
2. การเปลี่ยนแปลงรอยละ 1 ในตนทุนของเงินทุนโดยเปรียบเทียบในระยะเวลาใน 

เวลาหนึ่งจะทําใหการลงทุนทางตรงภาคเอกชนในระยะเวลาเดียวกันเปลี่ยนไป 5.55% ในทิศทางตรงกัน
ขาม 
  3. การเปลี่ยนแปลงรอยละ  1 ของเงินกูและสินเชื่อของธุรกิจยอนหลังไป 1ระยะเวลาจะทํา
ใหการลงทุนทางตรงภาคเอกชนในระยะเวลาปจจุบันเปลี่ยนไป 0.46% ในทิศทางตรงกันขาม 
   ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา การดําเนินนโยบายเปดเสรีทางการเงินของประเทศไทย
ทําใหการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น 
   กฤษณ เทวรักษพิทักษ (2550) โดยการศึกษาไดพบวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนปจจัยสําคัญที่
สงผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชนในทุกสาขา อัตราดอกเบ้ียเงินกู มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับการลงทุนภาคเอกชนในทุกสาขา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดัชนีราคาผูบริโภคในไตรมาศ
กอนหนานั้นจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชนรวม และการลงทุนดานการ
กอสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการลงทุนภาครัฐบาลในไตรมาสถัดไป จะมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศไตรมาศที่ผานมาเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชนในทุกสาขา โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
   จันทนี อรุณสุวรรณ (2550) ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชน
ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางการลงทุนภาคเอกชน ภาวะการลงทุน และ
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบวา แบบจําลองที่มี
การกําหนดขึ้นเพื่อใชอธิบายถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย ตัวแปร
อิสระในแบบจําลองอธิบายการลงทุนภาคเอกชนไดรอยละ 97.01 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมี
บทบาทตอการลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด  มีนัยสําคัญในการอธิบายการลงทุนภาคเอกชนไดดวยระดับ
ความเชื่อม่ันที่รอยละ 90 สวนอัตราดอกเบี้ย การลงทุนในภาคเอกชนในปที่ผานมา และอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลไมมีนัยสําคัญในการอธิบาย 
  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับการลงทุนภาคเอกชน พบวา การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับการลงทุนภาคเอกชนในทิศทางเดียวกันตรงตามสมมติฐาน 
เม่ือกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรอยละ1ทําใหการลงทุน
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 3,620,643 ลานบาท หนี้สาธารณะมีความสัมพันธกับการลงทุนภาคเอกชนใน



15 
 

ทิศทางตรงกันขาม สอดคลองกับสมมติฐานโดยที่เม่ือกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ การเพิ่มขึ้นของหนี้
สาธารณะ 1 พันลานบาท จะทําใหการลงทุนภาคเอกชนลดลง 0.631 ลานบาท 
   เบญจภรณ เศรษฐกนก (2541) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชน 
โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกอนและหลังการใชนโยบายเปดเสรีทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงโครงสรางและสภาวะทั่วไปของการลงทุนภาคเอกชน ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการ
ลงทุนภาคเอกชน  และเปรียบเทียบความสัมพันธของปจจัยเหลานี้กับการลงทุนภาคเอกชนในชวงกอน
และหลังการใชนโยบายเปดเสรีทางการเงิน โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณาและเชิงปริมาณ ซึ่งการ
วิเคราะหเชิงปริมาณน้ันไดใชสมการถดถอยเชิงซอนดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดเปนเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห ผลจากการศึกษาพบวา อัตราการขยายตัวของปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และตัว
แปรหุน คือการใชนโยบายเปดเสรีทางการเงิน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน
ภาคเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยนั้นพบวา มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนภาคเอกชน 
    พงษรัตน รักษาศีล (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการลงทุนของภาคเอกชน
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว
สูงขึ้นและศึกษาวาผลกระทบของปจจัยเหลาน้ีตอการลงทุนภาคเอกชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
อยางไร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ รายไตรมาสในชวงป พ.ศ. 2541 – 2549 โดยใชสมการ
เชิงซอน (multiple regression analysis) และวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary least squares --OLS)  
ดวยโปรแกรม Eveiw for Windows โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการลงทุนของ
ภาคเอกชนสวนใหญมาจาก ตัวแปรหุน (Dt) ซึ่งเปนตัวแปรที่แสดงวิกฤติทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปน
สถานการณคาเงินบาทออนตัว ราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงขึ้น การชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะ
เงินเฟอที่ขยายตัวสูงขึ้น และการแพรระบาดของโรค SARS โดยปจจัยที่รองลงมาคือ ปริมาณการลงทุน
ของภาคเอกชนในไตรมาศที่ผานมา (It-1) และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในไตรมาสเดียวกัน
ของปท่ีผานมา (GDP t-4) ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย (INTt) และอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (Ext) ไมมีผลกระทบตอการลงทุนของ
ภาคเอกชน 

    Luintel; & Mavrotas (2005) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหการลงทุนภาคเอกชนเปลี่ยนแปลงโดยทําการศึกษาใน
ประเทศที่ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ํา และปานกลาง รวม 24 ประเทศ ผลการศึกษาพบวาอัตรา
ดอกเบี้ย  จะสงผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชนทั้งในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชน และใน
ทิศทางตรงกันขาม  สวนการลงทุนภาครัฐบาลและอัตราเงินเฟอ จะสงผลกระทบในทิศทางตรงกันขาม
กับการลงทุนภาคเอกชน 
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   Lesotlho (2006) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ  ท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนภาคเอกชน  ไดทําการศึกษาในประเทศบอสวานา  
โดยใชวิธีสมการถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Multiple linear regression) เปนเคร่ืองมือ 
ในการวิเคราะห โดยผลการศึกษาพบวา อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ปริมาณสินเชื่อภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟอ จะสงผลกระทบในทิศทางเดียวกัน
กับการลงทุนภาคเอกชน สวนการลงทุนภาครัฐบาล และอัตราแลกเปลี่ยน จะสงผลกระทบในทิศทาง
ตรงกันขามกับการลงทุนภาคเอกชน     
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
           ในการวิจยัครั้งน้ี ผูวิจยัดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

      1. ขอมูลและแหลงขอมูล 
      2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิยั 
      3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
      4. การจดักระทําและการวิเคราะหขอมูล 
      5. สถิตท่ีิใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ขอมลูและแหลงขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ระหวาง ไตรมาสที่ 2 ป 
พ.ศ.2544 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2551 ระยะเวลา 31 ไตรมาส ซึ่งเปนขอมูล เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ไดแก 
  1.1  อัตราดอกเบีย้ MLR  

1.2  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสท่ีผานมา  
1.3  ปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 
1.4  ปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 

 

2. การสรางเคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกซึ่งสรางขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
ท่ีเก่ียวกับ ปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ย MLR ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544 ถึง
ไตรมาสที่ 4 ป 2551 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยท่ีใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของปจจัยที่มีผลตอการลงทุน
ทางตรงของภาคเอกชน มีขั้นตอนการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
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3.1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ย (MLR) 
ของธนาคารพาณิชย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา ปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 จากหนวยงานราชการ ดังน้ี 

               3.1.1 ธนาคารแหงประเทศไทย 
               3.1.2 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

3.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
3.3 จัดระบบขอมูลที่ไดมาใหสอดคลองกับตวัแปรที่ทําการศึกษา 

 
4. การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 

เม่ือไดขอมูลมาแลวผูวิจยัจะนําขอมูลที่รวบรวมไดมาจดักระทําและวเิคราะหดังตอไปนี้ 
4.1 การจัดกระทาํขอมลู 

      4.1.1 จัดกระทําขอมูลปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน โดยรวบรวมขอมูลปริมาณ
การลงทุนทางตรงของภาคเอกชน เพือ่เปนขอมูลปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ไตรมาสที่ 2 
ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 
      4.1.2 จัดกระทําขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืม ในครั้งนี้ใช อตัราดอกเบ้ีย MLR (Minimum 
lending  rate หรือ Minimum loan rate) ในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544 ถึงไตรมาสที ่4 ป 2551 

     4.1.3 จัดกระทําขอมูลปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544 ถึง 
ไตรมาสที ่4 ป 2551  
              4.1.4 จัดกระทําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา ในชวงไตร
มาสที่ 2 ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551  
 

 4.2 การวเิคราะหขอมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อบรรลุ
ความมุงหมายในการศึกษาความสัมพันธระหวาง อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) ของธนาคารพาณิชย 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในชวงไตร
มาสที่ 2 ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 กับ ปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในชวงไตรมาส
ท่ี 2 ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 ในสวนนี้เปนการวิเคราะหโดยสรางตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสน
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) วิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด(Ordinary 
Least Squares: OLS) เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ท่ีเปนตัวแปรอิสระวามีผลตอตัวแปร
ตามคือปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ทั้งในสวนของทิศทางและปริมาณตางๆ ท่ีมีผลตอ
ปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
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 โดยการวิเคราะหเชิงปริมาณน้ีจะใชคอมพวิเตอรในการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะห 
 แบบจําลองทางเศรษฐมิตขิองตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
สามารถแสดงความสัมพันธดวยสัญลักษณและแบบจําลองดังนี ้
 
 I = f (GDP t-1,R,L) 
   
  จากความสัมพันธดังกลาว เขียนอยูในรูปสมการทางคณิตศาสตรไดดังนี้ 
 
 I =  β0+ β1GDP t-1i+ β2 Ri + β3 Li +ei 
 
 โดยกําหนดให  

β 0 = คาสัมประสทิธิ์ของคาคงที่ 
β 1…β3= คาสัมประสิทธิข์องตวัแปรอิสระ 
 
I = ปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน(พันลานบาท) 
GDP t-1 = ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงท่ีผานมา(พันลานบาท) 
R = อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) ของธนาคารพาณิชย(รอยละ) 
L = ปริมาณสินเชี่อของธนาคารพาณิชย (พันลานบาท) 
e = คาความคลาดเคลื่อน 

 
  

5. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชวิเคราะหประกอบดวย R2, Adjusted R2, F-Statistics, t-Statistics และ Durbin-
Watson รายละเอียดดังน้ี 
 5.1 Coefficient of Determination: R2 เปนสถติิที่ใชในการหาคาสมัประสิทธิ์การตัดสินใจ เพื่อ
บอกวาตวัแปรอิสระมีผลตอตัวแปรตามมากนอยแคไหนหรือเสนกะประมาณที่คํานวณไดนั้นมีความพอดี
กับขอมูลเพียงใด (อัทธ พศิาลวานิช. 2-25) 
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 ในการกะประมาณเสนถดถอยหนึ่งๆตวัแปรตามที่หาไดจะถูกกําหนดมาจากตัวแปรอิสระและตวั
คลาดเคลือ่น ซึ่ง 
 

  TSS  = ESS + RSS 
 
เม่ือนํา TSS หารทั้งสองขางจะได  
 

   1 =  ESS  +   RSS 
     TSS        TSS 
 ซึ่ง 
     
           R2           =  ESS  
                      RSS 
 
 โดย 
 ESS (Explaned Sum of Squares L) คือ ผลรวมกําลังสองทีอ่ธบิายไดโดยสมการถดถอย 
 TSS (Total Sum of Squares L) คือ ผลรวมกําลังสองทั้งหมด 
 RSS (Residual Sum of Squares L) คือ ผลรวมกําลังสองของตวัคลาดเคลือ่น 
 
 5.2 Adjusted R2,เปนสถติิที่ใชในการหาคาสัมประสทิธิ์การตัดสินใจ ที่ปรับปรุงเพือ่ขจัดปญหา
คา R2,ที่อาจสงูกวาความเปนจริง โดยมีสตูรดังนี้ (วิรัช พานิชวงศ. 2545:26) 
 
  Adjusted R2 =  1-SSE/(n-2) 
        SST/(n-1) 
 
 SSE  คือ ผลบวกกําลังสองของตัวคลาดเคลื่อน 
 SST  คือ ผลบวกกําลังสองทั้งหมด 
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 5.3 F-Statistics เปนสถิตทิีใ่ชในการทดสอบสอบสมตุิฐาน โดยมีสูตรดังนี้ (วิรัช พานิชวงศ. 
2545: 111) 
 
  F  =  MSR 
      MSE 
 
 F = สถิติทดสอบ F-test 
 MSR  = ความแปรปรวนระหวางกลุม 
 MSE = ความแปรปรวนภายในกลุม 
 
 5.4 t-Statistics เปนสถิตท่ีิใชในการทดสอบสอบสมตุิฐานเก่ียวกับสัมประสิทธิข์องตัวแปร
ตามแตละตวั โดยมีสูตรดังนี้ (สมจิต วฒันาชยากูล. 2545: 168) 
 
  t  =  bI - β i 

        Sbi  
 
 t = สถิติทดสอบ t-test 
 Sbi   = ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของสัมประสิทธิเ์สนถดถอยสทุธ ิ
 bI = สัมประสิทธิก์ารถดถอยของตวัแปรอิสระตัวที ่i 

β i  = คาสัมประสทิธิ์ของเสนถดถอย 
 
 5.5 Durbin-Watson เปนคาสถิตท่ีิใชในการทดสอบความสัมพันธของตวัคลาดเคลื่อนที่ตาง
ระยะเวลากัน (Auto Correlation) โดยมีสูตรดังนี้ (วิรัชช พานิชวงศ. 2545: 125) 
     n 

  d =  ∑ (et – et-1)
2  

     t=2 

     n 
∑ et

2  
    t=1 
 เม่ือ  et =  Yt – Yt-1 , t = 1, 2, … ,n 
  n คือจํานวนคาสังเกต 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

  ในบทน้ีจะแสดงถึงผลท่ีไดจากการวเิคราะหขอมูล โดยมีหัวขอดังน้ี 
       1. การวิเคราะหขอมูล 
       2. สัญลกัษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
       3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การวิเคราะหขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูลจะแบงการวิเคราะหตามความมุงหมายของงานวิจยั ดังน้ี  
            1.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปริมาณการเปลี่ยนแปลงปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
ในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544-ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 
            1.2 เพื่อศึกษาทิศทางปริมาณความสัมพันธโดยวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา อัตราดอกเบ้ีย MLR และปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่
มีผลตอปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544-ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 

2. สญัลกัษณในการวิเคราะหขอมูล 

             ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล จากงานวิจัยครั้งนี้ได
กําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีใชแทนความหมาย ดังนี้ 
 

         βi  แทน สัมประสิทธิใ์นสมการถดถอยของตวัแปรอิสระตัวที่ i 

        S βi แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย สทุธิ βi 
        n  แทน จํานวนขอมูล 

        D.W. แทน คาสถิต ิDurbin-Watson 

        P_value แทน คานัยสําคัญจากการคํานวณ (Significance Value) 

        F-test แทน คาสถิตทิดสอบ F-Statistics 

        T-test แทน คาสถิตทิดสอบ T-Statistics 

        R2 แทน คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of Determination) 
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    Adjusted R2       แทน  คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจทีป่รับปรุงแลว 

    100(1-P_value)   แทน  คานัยสําคญัทางสถิตทิี่มีระดับความเชื่อม่ัน(รอยละ) 
 

 คานัยสําคัญทีมี่ระดับความเชื่อม่ันนอยกวารอยละ 90 (ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ) 

           i       แทน  ลําดับที่ไตรมาส 2 พ.ศ.2544-ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 

      Q1…Q4       แทน  ไตรมาสที่ 1…ไตรมาสที ่4  
 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล 
  จากการวิเคราะหขอมูลปริมาณและอตัราการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนทางตรงของ

ภาคเอกชน ในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544 -ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 
 
ตาราง 4 แสดงปริมาณและอัตราการเปลีย่นแปลงของปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน               
     ในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544-ไตรมาส 1 พ.ศ. 2551 
 

ไตรมาสที่/
ป 

ปริมาณการลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชน 

(พันลานบาท) 

ปริมาณเพิ่ม/ลด 
เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสผานมา 

(ลานบาท) 

อัตราการเพิ่ม/ลด 
เม่ือเปรียบเทยีบกับ
ไตรมาสที่ผานมา

(%) 

Q2/2544 103.8 -  

Q3/2544 88.0 -15.80 -17.95 

Q4/2544 102.6 14.60 14.23 

Q1/2545 107.6 5.00 4.65 

Q2/2545 113.8 6.20 5.45 

Q3/2545 105.2 -8.60 -8.17 

Q4/2545 119.5 14.30 11.97 

Q1/2546 127.3 7.80 6.13 

Q2/2546 132.9 5.60 4.21 

Q3/2546 123.2 -9.70 -7.87 
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  ตาราง 4 (ตอ) 
 

ไตรมาสที่/
ป 

ปริมาณการลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชน 

(พันลานบาท) 

ปริมาณเพิ่ม/ลด 
เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสผานมา 

(ลานบาท) 

อัตราการเพิ่ม/ลด 
เม่ือเปรียบเทยีบกับ
ไตรมาสที่ผานมา

(%) 

Q4/2546 141.6 18.40 12.99 

Q1/2547 149.6 8.00 5.35 

Q2/2547 156.2 6.60 4.23 

Q3/2547 142.5 -13.70 -9.61 

Q4/2547 162.4 19.90 12.25 

Q1/2548 168.0 5.60 3.33 

Q2/2548 175.0 7.00 4.00 

Q3/2548 156.7 -18.30 -11.68 

Q4/2548 174.6 17.90 10.25 

Q1/2549 180.0 5.40 3.00 

Q2/2549 181.1 1.10 0.61 

Q3/2549 162.4 -18.70 -11.51 

Q4/2549 178.7 16.30 9.12 

Q1/2550 175.6 -3.10 -1.77 

Q2/2550 180.0 4.40 2.44 

Q3/2550 164.7 -15.30 -9.29 

Q4/2550 185.9 21.20 11.40 

Q1/2551 187.0 1.10 0.59 

 
            ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) 
สืบคนเม่ือ 10 มกราคม 2553 ,จาก http://www.nesdb.go.th/ และจากการคํานวณ 
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    ผลการศึกษา  โดยวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริง 
ไตรมาสที่ผานมา อัตราดอกเบี้ย MLR และปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ที่มีผลตอปริมาณการ
ลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544 -ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 

   การวิเคราะหโดยสรางตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
วิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด(Ordinary Least Squares: OLS) โดยใชขอมูลการ
ลงทุนทางตรงของภาคเอกชนในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544 -ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 และตัวแปรตางๆ 
ไดผลสรุปดังนี้ 

ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน ของ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาส  
     ท่ีผานมา อัตราดอกเบี้ย MLR และท่ีมีผลตอปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในชวง  
     ไตรมาส 2 พ.ศ.2544-ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 

 

ตัวแปรอิสระ S βi t-test P_Value 100(1-P) 

คาคงที่(Constant) β 0= 32.47213 26.47913 1.226329 0.2307 76.93% 
GDP t-1i β 1= 0.034138 0.019049 1.792145 0.0843 91.57% 
Ri β 2= -7.266442 3.459059 -2.100699 0.0451 95.49% 
Li β 3= 0.035207 0.012016 2.930020 0.0068 99.32% 
n  31     
R2  0.914882     
Adjusted R2  0.905424     
D.W.  1.813650     
F-test   96.73531     
P(F-test)  0.000000 100(1-P) 99.99%   

 
             ท่ีมา: จากการคํานวณโดยโปรแกรมคอมพวิเตอร 

  

   จากผลการวเิคราะหพบวา คา Adjusted R2 เทากับ 0.905424แสดงวาตวัแปรอิสระทั้งหมด
อธบิายตวัแปรตามไดรอยละ 90.54 และจากการพจิารณาคา F-statistic ท่ีเปนการทดสอบสมมุติฐาน
ท่ีวา คาสัมประสิทธิท์ี่คํานวณทั้งหมดมีคาเทากับศูนยหรือไม ปรากฏวาคา F-statistic มีคา 96.73531 
คาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดมีคาแตกตางไปจากศูนย ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99.99  
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   จากการพิจารณาคาสถิติ Durbin-Watson(D.W.) เพื่อตรวจสอบปญหาความสัมพันธของตัว
คลาดเคลื่อนที่ตางระยะเวลากันมีความสัมพันธกัน(Autocorrelation) คา D.W. เทากับ 1.813650 เทียบ
กับคาสถิติ D.W. ในตารางสถิติ Durbin-Watson Test  โดยพิจารณาจากระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 
(นัยสําคัญ 0.05) จํานวนตัวแปรอิสระ 3 ตัว จํานวนขอมูล 31 ขอมูล คา DL เทากับ 1.229 คา DU 
เทากับ 1.650 คา D.W. จากการคํานวณสามารถตัดสินใจไดวาไมมีปญหา Autocorrelation  

 

ตาราง 6 แสดงคา D.W. d statistic จากสมการถดถอยในตาราง 5 
 

จํานวนขอมูล จํานวนตวัแปรอิสระ α       DL DU 
31 3 0.05       1.229 1.650 

 

 
          ที่มา:  อทัธ พิศาลวานิช.เศรษฐมิติ.ภาคผนวก ค: Table 5 
  
 

 จากตาราง 4 สามารถนํามาเขียนเปนสมการถดถอยดงัน้ี  

 

I = 32.47213 +   0.034138 (GDP t-1i) - 7.266442 (Ri ) + 0.035207 (Li )  
 
                               (1.226329, 76.93%) (1.792145, 91.57%) (-2.100699, 95.49%) (2.930020,99.32%)    
               
             หมายเหตุ: ชุดตวัเลขในวงเลบ็ ( ) ประกอบดวย ตัวเลขในวงเลบ็หนาเครื่องหมาย “,”  คือคา 
T-test และตวัเลขหลังเครือ่งหมาย ”,” คือคา P_value 
    สําหรับการพจิารณาลักษณะความสัมพนัธของตัวแปรตามกับตวัแปรอิสระแตละตัว สามารถ
อธบิายไดดังน้ี 
    ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา (GDP t-1) มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน(I) โดยพิจารณาจากเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์เปน
เครื่องหมายบวก(+) ซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 
91.57 โดยเมื่อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไตรมาสที่ผานมาเพิ่มขึ้น 1.0 พันลานบาท ขณะที่ปจจัย
อื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.034138 พันลานบาท และเม่ือเม่ือ



28 
 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไตรมาสที่ผานมาลดลง 1.0 พันลานบาท ขณะที่ปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให 
การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนลดลง 0.034138 พันลานบาทเชนกัน 
   อัตราดอกเบี้ย MLR (Ri) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามการลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชน(I) โดยพิจารณาจากเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์เปนเคร่ืองหมายลบ(-) ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95.49 โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ย MLR 
เพิ่มขึ้น รอยละ 1 ขณะท่ีปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนลดลง 7.266442  
พันลานบาท และเม่ืออัตราดอกเบี้ย MLR ลดลง รอยละ 1 ขณะที่ปจจัยอื่นๆ คงที่   จะทําให การลงทุน
ทางตรงของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น7.266442  พันลานบาทเชนกัน 

  ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย (Li) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุนทางตรง
ของภาคเอกชน(I) โดยพิจารณาจากเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์เปนเครื่องหมายบวก(+) ซึ่งตรงกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99.32 โดยเมื่อปริมาณสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น  1.0 พันลานบาท ขณะท่ีปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.035207 พันลานบาท และปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยลดลง1.0 พันลาน
บาท ขณะที่ปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนลดลง 0.035207 พันลานบาท
เชนกัน 
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บทที่ 5 
                                     สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  ในบทน้ีจะเปนการสรุปผลการวิจยัทั้งหมด พรอมทั้งอภิปรายผลและขอเสนอแนะ โดยมี
รายละเอียดการนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 
      1. สังเขปความมุงหมาย สมมุติฐานและวธิีการดําเนินการวจิัย 
      2. สรุปผลการวจิัย 
      3. อภิปรายผล 
      4. ขอเสนอแนะ 

 

1. สังเขปความมุงหมาย สมมุติฐานและวิธีการดําเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ไตรมาส 
2 พ.ศ.2544 -ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 โดยมีความมุงหมาย สมมุติฐานและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
  ความมุงหมายของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวคือ  เพื่ อศึกษาถึ งปจจัยที่ มีผลตอการลงทุน
ทางตรงของภาคเอกชน คือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดานอัตราดอกเบี้ย (MLR) ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา ปริมาณสินชื่อของธนาคารพาณิชย แลวจะสงผลกระทบตอการ
ลงทุนทางตรงของภาคเอกชนอยางไร 
 
  ขอสมมตุิฐานทางการศึกษาวจิัย 

     1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (MLR) ของธนาคารพาณิชย มีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
      2. ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
      3. ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุนทางตรง
ของภาคเอกชน 
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 วิธีการดําเนนิการวจิัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีวิธีการดําเนินการวจิัยโดยสังเขป ดังน้ี 
 
 ขอมูลและแหลงขอมลู 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายไตรมาส ซึ่งเปนขอมูลที่
คาดวาจะมีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนไดแก 
     1.1 อัตราดอกเบี้ย MLR  

1.2 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา 
1.3 ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
1.4 ปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 

โดยมีแหลงขอมูลมากจากหนวยงานราชการ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวจิัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ตารางซึ่งสรางขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่
เกี่ยวกับ ปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมาอัตราดอกเบี้ย MLR และปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย ในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 

 

             การวิเคราะหขอมูล 
 การวเิคราะหขอมูลจะแยกกระทําเพื่อใหบรรลตุามความมุงหมาย คือ 

              การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อบรรลุความมุงหมายในการศึกษา
ความสัมพันธระหวาง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา อัตราดอกเบ้ีย MLR และ
ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย กับ การลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในชวงไตรมาสที่ 2 ป 2544 
ถึงไตรมาสที่ 4 ป 2551 ในสวนนี้เปนการวิเคราะหโดยสรางตัวแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) วิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีการกําลังสองนอยท่ีสุด(Ordinary Least 
Squares: OLS) เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ท่ีเปนตัวแปรอิสระวามีผลตอตัวแปรตาม
คือการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนหรือไมโดยการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้จะใชคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผล ดวยโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป 
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  สถิตท่ีิใชในการวเิคราะหขอมลู 
  สถิติที่ใชวิเคราะหประกอบดวย R2, Adjusted R2, F-Statistics, t-Statistics, และ Durbin-
Watson 

 
2. สรุปผลการวิจัย 
  หลังจากทําการศึกษาตามกระบวนการดังกลาวขางตน ทําใหไดผลการวิจัยดังน้ีผลการศึกษา 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา อัตราดอกเบี้ย MLR และปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยที่มีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544-ไตรมาส 4 
พ.ศ. 2551  
  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมา (GDP t-1) มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกับการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน(I) โดยพิจารณาจากเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์เปน
เครื่องหมายบวก(+) ซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 
91.57 โดยเมื่อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมาเพิ่มขึ้น 1.0 พันลานบาท ขณะที่
ปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.034138 พันลานบาท และเม่ือเม่ือ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่ผานมาลดลง 1.0 พันลานบาท ขณะที่ปจจัยอื่นๆ คงที่ 
จะทําให การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนลดลง 0.034138 พันลานบาทเชนกัน 
  อัตราดอกเบี้ย MLR (Ri) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามการลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชน(I) โดยพิจารณาจากเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์เปนเคร่ืองหมายลบ(-) ซึ่งตรงกับสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95.49 โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ย MLR 
เพิ่มขึ้น รอยละ 1 ขณะท่ีปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนลดลง 7.266442  
พันลานบาท และเม่ืออัตราดอกเบี้ย MLR ลดลง รอยละ 1 ขณะที่ปจจัยอื่นๆ คงที่   จะทําให การลงทุน
ทางตรงของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น7.266442  พันลานบาทเชนกัน 

ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย (Li) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการลงทุนทางตรง
ของภาคเอกชน(I) โดยพิจารณาจากเครื่องหมายหนาสัมประสิทธิ์เปนเครื่องหมายบวก(+) ซึ่งตรงกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99.32 โดยเมื่อปริมาณสินเช่ือ
ของธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น  1.0 พันลานบาท ขณะท่ีปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.035207 พันลานบาท และปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยลดลง 1.0 พันลาน
บาท ขณะที่ปจจัยอื่นๆ คงที่ จะทําให การลงทุนทางตรงของภาคเอกชนลดลง 0.035207 พันลานบาท
เชนกัน 
 
 



32 
 

3. อภิปรายผล 
  จากผลการวิเคราะหสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
  

 สมมุติฐานขอที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (MLR) ของธนาคารพาณิชย มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการลงทุนของภาคเอกชน 
  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (MLR) ของธนาคารพาณิชย มีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับปริมาณการลงทุนของภาคเอกชน ตรงกับสมมุติฐานขอท่ี 1 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณัฐวรรณ แพรวิจิตร. 2543 , กฤษณ เทวรักษพิทักษ .2550 

   
  สมมุติฐานขอท่ี 2 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท่ีแทจริงไตรมาสที่ผานมา มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกับการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน 
  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
  การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของการลงทุน
ทางตรงของภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน ตรงกับสมมุติฐานขอที่ 2 และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ณัฐวรรณ แพรวิจิตร. 2543 , กฤษณ เทวรักษพิทักษ .2550 , เบญจภรณ เศรษฐกนก.2541  
 
  สมมุติฐานขอท่ี 3  ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการ
ลงทุนทางตรงของภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน  
  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
  ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนทางตรงของ
ภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน ตรงกับสมมุติฐานขอที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจภรณ 
เศรษฐกนก.2541  
 

 4. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผลการวจิัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 งานวิจัยงานนี้ ไดศึกษาถึงปจจัย 3 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่
ผานมา อัตราดอกเบี้ย MLR และปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย โดยจากผลการศึกษาพบวา อัตรา
ดอกเบี้ย MLR มีผลตอการลงทุนทางตรงของภาคเอกชนมากที่สุด ดังนั้น ในการกระตุนการลงทุน
ทางตรงของภาคเอกชนของรัฐบาล ควรใหความสําคัญกับอัตราดอกเบี้ย MLR มากที่สุด 
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 ในการทําวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 งานวิจัยงานนี้ ไดศึกษาถึงปจจัย 3 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่แทจริงไตรมาสที่
ผานมา อัตราดอกเบี้ย MLR และปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย เพื่อศึกษาถึงผลกระทบตอการ
ลงทุนทางตรงของภาคเอกชน ซ่ึงลวนแตเปนปจจัยภายในประเทศทั้งสิ้น โดย ในการศึกษาครั้งตอไป 
นอกจากจะศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของแลวภายในประเทศแลว ยังตองศึกษาถึงศึกษาถึงปจจัย 
อื่นๆ จากตางประเทศอีกดวยเนื่องจากการลงทุนจากตางประเทศก็มีสวนสําคัญในกับการลงทุนทางตรง
ของภาคเอกชน 
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณปริมาณการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ย (MLR)  ผลิตภัณฑ       
มวลรวมในประเทศที่แทจริง ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ในชวง ไตรมาส 2 พ.ศ.2544- 
ไตรมาส 4 พ.ศ. 2551 
               หนวย : พันลานบาท 

ป พ.ศ.  การลงทุนภาคเอกชน  REALGDP  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

(MLR)  
ปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย 

2544 (1) 
 

1,284.70 
  

2544 (2) 103.8 1,257.20 7.25 2,178.8 

2544 (3) 88.0 1,270.00 7.25 2,194.8 

2544 (4) 102.6 1,321.50 7.25 2,042.8 

2545 (1) 107.6 1,355.10 7.00 2,463.0 

2545 (2) 113.8 1,325.10 7.00 2,463.8 

2545 (3) 105.2 1,343.90 7.00 2,513.7 

2545 (4) 119.5 1,426.30 6.50 2,569.9 

2546 (1) 127.3 1,471.70 6.75 2,615.7 

2546 (2) 132.9 1,424.50 6.50 2,668.9 

2546 (3) 123.2 1,457.80 5.75 2,688.1 

2546 (4) 141.6 1,563.20 5.75 2,741.8 

2547 (1) 149.6 1,583.80 5.75 2,913.1 

2547 (2) 156.2 1,569.00 5.75 3,009.1 

2547 (3) 142.5 1,606.00 5.75 3,195.3 

2547 (4) 162.4 1,730.80 5.75 3,191.0 

2548 (1) 168.0 1,712.70 5.75 3,240.6 

2548 (2) 175.0 1,690.80 5.75 3,285.7 

2548 (3) 156.7 1,783.50 5.75 3,358.5 

2548 (4) 174.6 1,900.60 6.25 3,393.9 

2549 (1) 180.0 1,934.70 7.25 3,436.9 

2549 (2) 181.1 1,893.90 7.25 3,515.9 

2549 (3) 162.4 1,942.60 7.50 3,509.1 
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ป พ.ศ.  การลงทุนภาคเอกชน  REALGDP  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

(MLR)  
ปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย 

2549 (4) 178.7 2,078.90 7.50 3,477.5 

2550 (1) 175.6 2,096.50 7.50 3,454.9 

2550 (2) 180.0 2,047.20 7.00 3,457.2 

2550 (3) 164.7 2,093.70 6.85 3,399.2 

2550 (4) 185.9 2,255.70 6.85 3,500.8 

2551 (1) 187.0 2,297.10 6.85 3,567.4 

2551 (2) 187.7 2,283.10 7.25 3,728.4 

2551 (3) 174.5 2,321.40 7.25 3,860.1 

2551 (4) 179.6 
 

7.25 3,896.6 

ที่มา :  
1. http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=180&language=TH 
2. http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/NAD/1_qgdp/reportqgdp.asp?Heading_id=28 
3. http://www.nesdb.go.th/ (Table 2 :  Expenditure on Gross Domestic Product at 1988 Prices 

(Original)) 
4. http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=222&language=TH 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด(Ordinary Least Squares : 
OLS)  
 
Dependent Variable: I 
Method: Least Squares 
Date: 04/25/10   Time: 12:01 
Sample(adjusted): 2544:2 2551:4 
Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 32.47213 26.47913 1.226329 0.2307

GDP 0.034138 0.019049 1.792145 0.0843
R -7.266442 3.459059 -2.100699 0.0451
L 0.035207 0.012016 2.930020 0.0068

R-squared 0.914882     Mean dependent var 151.2161
Adjusted R-squared 0.905424     S.D. dependent var 30.46343
S.E. of regression 9.368473     Akaike info criterion 7.432491
Sum squared resid 2369.744     Schwarz criterion 7.617522
Log likelihood -111.2036     F-statistic 96.73531
Durbin-Watson stat 1.813650     Prob(F-statistic) 0.000000
 
ที่มา: จากการคํานวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปญหา Autocorrelation จากสมการถดถอยในตารางที่ 2 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 0.091541     Probability 0.912829
Obs*R-squared 0.225371     Probability 0.893432

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 04/25/10   Time: 12:03 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 4.169354 29.11395 0.143208 0.8873

GDP 0.001930 0.020246 0.095315 0.9248
R -0.373167 3.687682 -0.101193 0.9202
L -0.001669 0.013048 -0.127941 0.8992

RESID(-1) 0.057485 0.222681 0.258152 0.7984
RESID(-2) 0.099339 0.254999 0.389567 0.7002

R-squared 0.007270     Mean dependent var -2.70E-14
Adjusted R-squared -0.191276     S.D. dependent var 8.887714
S.E. of regression 9.700548     Akaike info criterion 7.554227
Sum squared resid 2352.516     Schwarz criterion 7.831773
Log likelihood -111.0905     F-statistic 0.036616
Durbin-Watson stat 1.866326     Prob(F-statistic) 0.999186

 
ที่มา: จากการคํานวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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