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บทคัดย่อ 
      การเป็นผู้ประกอบการมีความส าคญัตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นหนึง่ในปัจจยั
หลกัท่ีมีผลตอ่ขนาดผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อนัเน่ืองมาจากการใช้จา่ยของภาคครัวเรือน
จะสง่ผลตอ่ไปยงัการท างานของตวัทวีคณูทางเศรษฐกิจบทความนีไ้ด้วิเคราะห์ให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ของการเป็นผู้ประกอบการกบัรายได้ และความสมัพนัธ์ของการคาดการณ์ทาง
เศรษฐกิจกบัการคาดการณ์อยา่งมีเหตผุลของผู้บริโภค ด้วยการอ้างอิงถึงดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ
,ดชันีการอปุโภคบริโภคภาคเอกชนและความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค ในปี 2559 ซึง่แสดง
ให้เห็นถึงทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัชีว้ดัท่ีปรากฏ เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ
และการคาดการณ์อยา่งมีเหตผุลของผู้บริโภคจะสง่ผลตอ่ไปยงั เป้าหมายการด าเนินนโยบายการเงิน
การคลงั และการขยายตวัของเศรษฐกิจในท้ายท่ีสดุ 
  
ค าส าคัญ : การเป็นผู้ประกอบการ,  ความเช่ือมัน่,  เศรษฐกิจ    
      Entrepreneurship, confidence, economy 
Abstract 
         The consumption have importance to  economics growth. As a result of the one 
factor that impact to magnitude of Gross Domestic Product. In consideration of household 
consumption will transmission to Economics Multiplier. 
      In this article has proposed of the link between consumption expenditures and income, 
the involvement of economics expectation and rational expectation of consumer. Hereby 
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to reference of Business Sentiment Index, Private Consumption Index and consumer 
confidence index in 2016 to demonstrate the direction relate to indicators. To indicated 
that the economics confidence and rational expectation of consumer will implied to the 
target of monetary and fiscal policies and eventually to economics growth 
Keywords : Consumption , Confidence ,  Economy 
 
บทน า 
       การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั  เป็นผลมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจหลาย
ประการ แตห่นึง่ในปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้แก่ การเป็น
ผู้ประกอบการ ซึง่การเป็นผู้ประกอบการของภาคครัวเรือนนบัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัซึง่สง่ผลตอ่ขนาดของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ทัง้นี ้ การเป็นผู้ประกอบการเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัด้านอปุสงค์มวล
รวม(Demand Sides) โดยคา่ใช้จา่ยในการเป็นผู้ประกอบการคิดเป็นสดัสว่นเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 52.50 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา
นบัตัง้แตปี่ พ.ศ.2549-2559(ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ,2560)ดงันัน้
การเข้าใจถึงพฤตกิรรมและการวางแผนในการใช้จา่ยเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการ ของภาค
ครัวเรือน  จะน าไปสูก่ารบริหารจดัการสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึง่จะมีผลตอ่การจดัสรรทรัพยากร  การผลิต  และการลงทนุ ได้อีกทางหนึง่
อนัก่อให้เกิดผลตอ่เน่ืองเป็นทวีคณูตอ่ระบบเศรษฐกิจ  (Multiplier Effect) กลา่วคือการ
ใช้จา่ยของภาคครัวเรือนจะเปล่ียนเป็นรายได้ของภาคธุรกิจซึง่จะก่อให้เกิดการชีน้ าใน
การขยายการลงทนุและการจ้างงานตอ่ไป ผลดงักลา่วจะเกิดการไหลกลบัของวงจร
กระแสการหมนุเวียนของปริมาณเงินในด้านรายได้จาก คา่ตอบแทนปัจจยัการผลิตหรือ
คา่จ้างกลบัไปสูภ่าคครัวเรือนและชกัน าไปสูก่ารเพิ่มขึน้ของการใช้จา่ย เป็นวงจรเชน่นี ้
เร่ือยไปอยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการเป็นผู้ประกอบการ ในทาง
เศรษฐศาสตร์มีหลากหลายปัจจยัได้แก่ รายได้,  รสนิยมของผู้บริโภค, วฒันธรรม 
จิตวิทยา สิ่งแวดล้อมทางสงัคม  ตลอดจนการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร  ซึง่ในปัจจบุนัอิทธิพล
ของส่ือและการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการใช้จา่ยของผู้บริโภค
บนพืน้ฐานความเช่ือมัน่ตอ่เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก  ทัง้นี ้ดร.วีรพงษ์ รามางกรู อธิบายวา่ 
ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค (Consumer Confidence ) เป็นการประมาณความรู้สกึของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่เศรษฐกิจโดยรวม และสถานการณ์เศรษฐกิจสว่นบคุคล ซึง่สะท้อนให้เห็น
ถึงศกัยภาพในการใช้จา่ยของผู้คนและมกัถกูน าไปใช้เป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัเศรษฐกิจ 
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อยา่งไรก็ตามมีข้อมลูอีกประเภทหนึง่ ซึง่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูตวัเลขสถิติทาง
เศรษฐกิจ   ท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการใช้จา่ยของภาคครัวเรือนท่ีมกัใช้ในการอ้างอิง ได้แก่ ดชันี
ราคาสินค้าผู้บริโภค(Consumer Price Index :CPI) ซึง่เป็นดชันีท่ีสะท้อนให้ทราบถึงคา่
ครองชีพของประชาชนซึง่มกัใช้ควบคูก่บัเงินเฟ้อ( Inflation ) ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับตวั
สงูขึน้ของดชันีราคาสินค้าผู้บริโภคหรือ การท่ีระดบัราคาสินค้าสงูเพิ่มขึน้  อนัเป็นผลสว่น
หนึง่ท่ีเกิดจากการใช้จา่ยในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากขึน้ นัน่เองจากท่ีกลา่วมา
ข้างต้นบทความวิชาการนีต้้องการอธิบายให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของการเป็น
ผู้ประกอบการกบัความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค และการคาดการณ์อย่างมี
เหตผุลของผู้บริโภค     เน่ืองจากในทางเศรษฐศาสตร์การใช้จา่ยเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการและการคาดการณ์อย่างมีเหตผุลของประชาชน จะมีผลตอ่ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินนโยบายการเงิน และนโยบายการคลงั ซึง่ในท้ายท่ีสดุจะสง่ผลตอ่การ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศตอ่ไป 
ความสัมพันธ์ของการเป็นผู้ประกอบการกับความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ 
      ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ เป็นการวดัโดยการส ารวจความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งตามระเบียบ
วิธีวิจยัหรือ เป็นการใช้ข้อมลูทางเศรษฐกิจในลกัษณะของ ตวัเลขดชันี ตา่งๆ เพ่ือสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกิจ      ในปัจจบุนัมีหลายหนว่ยงาน ได้จดัท าขึน้อาทิ ธนาคารแหง่
ประเทศไทย,สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฯลฯ ซึง่ข้อมลูเหลา่นีเ้ป็นข้อมลูท่ีใช้ในการ
อ้างอิงประกอบการวิเคราะห์พลวตัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม ซึง่จะเป็นเคร่ืองสง่
สญัญาณในการสง่ผา่นกลไกการเปล่ียนแปลงของตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆ  ข้อมลูความ
เช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจท่ีเผยแพร่ในปัจจบุนัมีหลายกลุม่หลายประเภท ขึน้กบัวตัถปุระสงค์ของผู้จดัท า
และการน าไปใช้ประโยชน์  หนึง่ในข้อมลูเหลา่นัน้คือ เคร่ืองชีภ้าวะเศรษฐกิจ (Economic Indicator) 
อนัเป็นข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจและการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน            โดยเคร่ืองชีส้ภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมห
ภาค (Macroeconomic Environment Indicator) หรือบางทีเรียกว่า ดชันีภาวะเศรษฐกิจ มี 3 
ประเภทได้แก่ 1.ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจ (Leading Economic Indicator) เป็นข้อมลูสถิติตา่งๆท่ี
ปรับตวัลว่งหน้าก่อนการปรับตวัของภาวะเศรษฐกิจสว่นรวม เชน่ ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ 2.
ดชันีพ้องภาวะเศรษฐกิจ (Coincident Economic Indicator)  เป็นข้อมลูสถิติตา่งๆท่ีปรับตวัพร้อม
กบัการปรับตวัของภาวะเศรษฐกิจสว่นรวม เชน่ ดชันีราคาผู้บริโภค และ 3.ดชันีชีต้ามภาวะเศรษฐกิจ
(Lagging Economic Indicator) เป็นข้อมลูสถิติตา่งๆท่ีปรับตวัลา่ช้ากวา่การปรับตวัของเศรษฐกิจ
สว่นรวม เชน่ ระยะเวลาการวา่งงานโดยเฉล่ีย  
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     นอกจากนีย้งัมีดชันีท่ีนิยมใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงอีกชดุหนึง่คือ ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ 
(Business Sentiment Index) ซึง่เป็น ดชันีท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยจดัท าขึน้จากข้อมลูซึง่ได้จาก
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม
ส ารวจความคิดเห็นจะน ามาจดัท าดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจซึง่ประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบั 1.ผล
ประกอบการโดยทัว่ไปของบริษัท ท่ีจะสะท้อนภาพรวมของสภาวการณ์ทางธุรกิจ  2.ปริมาณการ

ผลิต/การคา/การบริการ  สะท้อนการใช้ก าลงัการผลิตของภาคธุรกิจ           3.การจางงานของบริษัท
สะท้อนภาวะธุรกิจของบริษัทและภาวะตลาดแรงงาน  4.การลงทนุของบริษัทสะท้อนวา่หากบริษัท
เพิ่มการลงทนุแสดงวา่เศรษฐกิจดีขึน้ 5.ค าสัง่ซือ้ทัง้หมดสะท้อนความต้องการของตลาดซึง่จะสง่ผล

กระทบตอ่ยอดขายและก าไรของบริษัท 6. ตนทนุของการประกอบการ สะท้อนภาพวา่ต้นทนุการผลิต
กระทบธุรกิจของบริษัทหรือไม ่  คา่ดชันีท่ีค านวณขึน้เป็นคา่ดชันี 2 ตวัคือ คา่ดชันีความเช่ือมัน่ ณ 
เดือนท่ีส ารวจ และคา่ดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ในเดือนถดัไป ซึง่เป็นดชันีความเช่ือมัน่ท่ีส ารวจ
ลว่งหน้าประมาณ 3-4 เดือน คา่ดชันีท่ีค านวณหากมีคา่เทา่กบั 50 แสดงถึง ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ
ทรงตวั ถ้าดชันีมีคา่มากกวา่ 50 แสดงถึง ความเช่ือมัน่ทางธุรกิจดีขึน้และหากดชันีมีคา่น้อยกวา่ 50 
แสดงถึงความเช่ือมัน่ทางธุรกิจแยล่ง(ธนาคารแหง่ประเทศไทย,2559)                          
 
      ส าหรับดชันีท่ีบง่ชีถ้ึงความเช่ือมัน่ในการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้แก่ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
(Consumer Confidence Index) ซึง่เป็นดชันีท่ีใช้วดัหรือประเมินความรู้สกึของผู้บริโภคเก่ียวกบั
ภาวะการจ้างงานในปัจจบุนัและอนาคต รายได้ท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคต ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนัและอนาคต การประเมินความรู้สกึของผู้บริโภคในด้านตา่ง ๆ ซึง่มีผลกระทบตอ่ระบบ
เศรษฐกิจ ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคสามารถอธิบายแนวโน้ม การวา่งงาน อตัราเงินเฟ้อ หรือเงินฝืด
ตลอดจนขนาดของรายได้ท่ีแท้จริงได้ ซึง่จะชว่ยให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ใกล้เคียง
กบัความจริงได้มากท่ีสดุ(ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย,2559) 
        ส าหรับดชันีชีว้ดัการเป็นผู้ประกอบการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจดัท าขึน้เพ่ือใช้ตดิตามภาวะ 
และการประเมินแนวโน้มการอปุโภคบริโภคภาคเอกชน คือดชันีการอปุโภคบริโภคภาคเอกชน 
(Private Consumption Index หรือ PCI) เป็นดชันีชีท้ิศทางการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน โดย
ค านวณจาก 5 องค์ประกอบหลกัได้แก่ ดชันีการใช้จ่ายสินค้าไมค่งทน(ประกอบด้วยดชันีค้าปลีก,
ปริมาณการใช้เชือ้เพลิงประเภทตา่งๆและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน) ดชันีการใช้จา่ยสินค้า
กึ่งคงทน(ประกอบด้วยยอดค้าปลีกสิ่งทอเคร่ืองนุง่หม่ และปริมาณการน าเข้าสิ่งทอเคร่ืองนุง่หม่)ดชันี
การใช้จา่ยสินค้าคงทน(ประกอบด้วย ยอดจ าหนา่ยรถยนต์นัง่ รถจกัรยานยนต์และรถยนต์เชิง
พาณิชย์)ดชันีการใช้จา่ยภาคบริการ(ประกอบด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มกลุม่โรงแรมและภตัตาคาร และ
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ยอดขายภาคบริการภาคคมนาคมขนสง่)และดชันีการใช้จา่ยของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ(ประกอบ ด้วย
จ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ) (ธนาคารแหง่ประเทศไทย,2559) 
 
      สว่นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดระดบัการเป็นผู้ประกอบการ ในบทความนีมุ้ง่อธิบายความสมัพนัธ์
ระหวา่งพฤตกิรรมการเป็นผู้ประกอบการกบัรายได้ ซึง่ในทางเศรษฐศาสตร์ มีนกัเศรษฐศาสตร์หลาย
ทา่นท่ีได้ศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการเป็นผู้ประกอบการกบั
รายได้ โดยมีทฤษฎีท่ีอธิบายความสมัพนัธ์ของการเป็นผู้ประกอบการและรายได้ ดงันี ้ 1.ทฤษฎีการ
เป็นผู้ประกอบการท่ีสมัพนัธ์กบัรายได้สมับรูณ์ (Absolute Income Theory of Consumption ) เป็น
ทฤษฎีตามแนวคิดของ John Maynard Keynes  ซึง่อธิบายวา่การเป็นผู้ประกอบการท่ีเกิดขึน้ในงวด
เวลาใดเวลาหนึง่มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัระดบัรายได้สมับรูณ์(Absolute Income)ท่ีเกิดขึน้
ในเวลานัน้ ซึง่รายได้สมับรูณ์ก็คือรายได้สทุธิหลงัหกัภาระภาษีของบคุคล โดย Keynes ชีใ้ห้เห็นว่า
การเป็นผู้ประกอบการมีความสมัพนัธ์กบัรายได้สมับรูณ์ในทิศทางเดียวกนั แตเ่ป็นความสมัพนัธ์ท่ี
ไมไ่ด้สดัสว่นกนั ( Nonproportional relationship )  อยา่งไรก็ตาม Siman Kutznets  ได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเป็นผู้ประกอบการกบัรายได้ ในชว่งระยะเวลาท่ียาวนานขึน้ พบวา่ ระดบั
การเป็นผู้ประกอบการกบัระดบัรายได้ มีความสมัพนัธ์ท่ีได้สดัสว่นกนั (Proportional Relationship) 
ชีใ้ห้เห็นวา่ การเป็นผู้ประกอบการตามแนวคดิของ Keynes เป็นการเป็นผู้ประกอบการในระยะสัน้ 
แตใ่นระยะยาวครัวเรือนจะใช้จา่ยในการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มสงูขึน้กวา่เดมิ และเป็นสดัสว่นกนักบั
รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ 2.ทฤษฎีรายได้เปรียบเทียบ(Relative Income Theory of Consumption )          
James S. Duesenberry ได้พฒันาทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการท่ีสมัพนัธ์กบัรายได้เปรียบเทียบ 
โดยอธิบายวา่การเป็นผู้ประกอบการมิได้มีความสมัพนัธ์กบัระดบัรายได้สมับรูณ์เทา่นัน้ แตจ่ะมี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัรายได้เปรียบเทียบ (relative Income) กบับคุคลอ่ืนด้วย  กล่าวคือ บคุคลท่ีมี
รายได้เม่ือเปรียบเทียบต ่ากว่าระดบัรายได้เฉล่ียของคนในสงัคม มีแนวโน้มท่ีเขาจะใช้จา่ยเพ่ือการ
เป็นผู้ประกอบการคอ่นข้างสงูเม่ือเทียบกบัรายได้ของเขา เหตท่ีุเป็นเชน่นีเ้พราะเขาจะพยายามรักษา
ระดบัการเป็นผู้ประกอบการของเขาให้ใกล้เคียงกบัระดบัการเป็นผู้ประกอบการเฉล่ียของคนในสงัคม
ทัง้ๆท่ีระดบัรายได้ของเขาคอ่นข้างต ่าก็ตาม        ซึง่สะท้อนให้เห็นได้วา่พฤตกิรรมการเป็น
ผู้ประกอบการของแตล่ะบคุคลมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั มากกว่าท่ีจะเป็นอิสระจากกนั  และอาจ
เป็นการเลียนแบบหรือการเอาอย่างกนัในการเป็นผู้ประกอบการ (Demonstration Effect) ฉะนัน้การ
เป็นผู้ประกอบการในปัจจบุนัจะถกูก าหนดโดยแบบแผนของการเป็นผู้ประกอบการในอดีตกลา่วคือ 
สดัสว่นของรายได้ท่ีน าไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัรายได้สมับรูณ์(Absolute 
Income )แตข่ึน้อยูก่บัรายได้เปรียบเทียบ ทัง้นี ้ Duesenberry ชีใ้ห้เห็นพฤตกิรรมของผู้บริโภควา่ 
บคุคลจะรักษาแบบแผนการเป็นผู้ประกอบการของตนกบัระดบัรายได้สงูสดุท่ีเขาได้รับมาก่อน 
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ผู้บริโภคจะไมเ่ตม็ใจลดระดบัการเป็นผู้ประกอบการของตนมากนกั เพราะความเคยชินกบัมาตรฐาน
การครองชีพเดมิ ด้วยเหตนีุเ้อง เม่ือรายได้ลดลง บคุคลจะลดการเป็นผู้ประกอบการแตเ่พียงเล็กน้อย
เทา่นัน้ แตเ่ม่ือเศรษฐกิจขยายตวัรายได้ท่ีได้รับคอ่ยๆเพิ่มสงูขึน้  การเป็นผู้ประกอบการจะเพิ่มช้าลง
และการออมจะเพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานรายได้เปรียบเทียบของ Duesenberry ท่ีมี
ลกัษณะเป็นผลสะท้อนกลบั (Ratchet effect) 3.ทฤษฎีรายได้ถาวร (Permanent Income Theory of 
Consumption) Milton Friedman ได้อธิบายวา่การเป็นผู้ประกอบการในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ 
นอกจากจะขึน้อยูก่บัรายได้ท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลานัน้แล้ว ยงัขึน้อยูก่บัรายได้ในอนาคตท่ีผู้บริโภคคาด
วา่จะได้รับอีกด้วย นัน่คือ ในปัจจบุนัการใช้จา่ยในการเป็นผู้ประกอบการนัน้ ไมจ่ าเป็นจะต้องผกูพนั
กบัรายได้ในปัจจบุนัตราบเท่าท่ีผู้บริโภคสามรถใช้รายได้ในอนาคตโดยการกู้ ยืมและยอมเสียดอกเบีย้ 
ตามแนวคิดของ Friedman รายได้ถาวรหมายถึงรายได้เฉล่ียระยะยาวท่ีคาดวา่จะได้รับจากการ
ท างานและจากสินทรัพย์อ่ืนๆท่ีบคุคลถือไว้(ร าพงึ เวชยนัต์วฒุิ ,2540)  จากพฤตกิรรมการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีสมัพนัธ์กบัรายได้ ไมว่า่จะเป็นรายได้สมับรูณ์  รายได้เปรียบเทียบ หรือรายได้ถาวร 
สะท้อนให้เห็นวา่ระดบัการเป็นผู้ประกอบการขึน้กบัรายได้ในงวดเวลาใดเวลาหนึง่ และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัรายได้ในอนาคต ทัง้นีใ้นงานวิจยัของ Karl Whelan (2011) พบวา่ปัจจยัส าคญัท่ี
มีผลตอ่การเป็นผู้ประกอบการประกอบด้วยตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัคือการคาดการณ์รายได้ในอนาคต 
และรายได้ท่ีแท้จริงในปัจจบุนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ Chang Tai Hsieh (2003) ท่ีพบว่าการ
ตอบสนองของชาวอลาสกาตอ่รายได้ประจ าปีท่ีได้รับการจดัสรรจากรัฐ ท าให้การใช้จา่ยเพ่ือการเป็น
ผู้ประกอบการเพิ่มขึน้ตามการคาดการณ์ของประชาชนถึงรายได้ในอนาคตของเขา   จากกองทนุ
น า้มนัเชือ้เพลิงของรัฐอลาสกาและ John J. Heim (2009)  พบวา่รายได้ท่ีใช้จา่ยได้จริงของภาค
ครัวเรือนเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัในแบบจ าลองอปุสงค์ในการเป็นผู้ประกอบการ  
      ในกรณีของประเทศไทยจากข้อมลูตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจปัจจบุนัท่ีสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจท่ี
เป็นอยู่และดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค     ซึง่ได้จากการส ารวจเพ่ือสะท้อนความเช่ือมัน่ใน
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยจากข้อมลูของธนาคารแหง่ประเทศไทยพบวา่ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจ ในปี 2559 ท่ีผา่นมา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 49.55 ซึง่น้อยกวา่ 50  ซึง่แสดงให้เห็นว่า
ความเช่ือมัน่ภาคธุรกิจแยล่ง สอดคล้องกบัผลการส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคในปี 
2559  ของศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยท่ีพบวา่ดชันีความเช่ือมัน่
ทางเศรษฐกิจ มีคา่เทา่กบั 62.18 ซึง่ต ่ากวา่ 100 ชีใ้ห้เห็นถึงความไมเ่ช่ือมัน่ในภาวะทางเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกบัผลส ารวจของสถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัเนชัน่ ในชว่งระยะเวลาเดียวกนั ท่ีพบวา่
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 58.41 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2559 จะแยล่ง ประกอบกบัเม่ือ
พิจารณาข้อมลูดชันีการอปุโภคบริโภคภาคเอกชน ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ในปี 2559  พบวา่
ดชันีมีคา่เฉล่ียในระดบัร้อยละ 117.82 ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมาเพียงร้อยละ3 เทา่นัน้    
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สอดคล้องกบังานวิจยัของ John (2009) ท่ีพบวา่ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคมีผลตอ่อปุสงค์ในการ
ใช้จา่ยเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการและการลงทนุ 
 
ความสัมพันธ์ของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจกับการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลของผู้บริโภค  
          ในยคุปัจจบุนัท่ีการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุดหน้าไปอยา่งมาก และผลของ
ความก้าวหน้าในการแพร่กระจายขา่วสาร สง่ผลตอ่การคาดการณ์อยา่งมีเหตผุล (Rational 
Expectations)ของประชาชน ซึง่เป็นสมมตฐิานเก่ียวกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ ในแง่ท่ีวา่ มนษุย์จะ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากข่าวสารท่ีหาได้ทัง้หมดวา่ ผลจากการตดัสินใจจะเป็น
อยา่งไรในอนาคต การก าหนดการคาดการณ์ของมนษุย์จะกระท าบนพืน้ฐานของพฤตกิรรมในการ
เสาะแสวงหาขา่วสารและพิจารณาขา่วสารอยา่งมีเหตผุลเพราะมนษุย์ไมว่า่จะเป็นนกัธุรกิจ  ผู้ใช้
แรงงาน ผู้บริโภคหรือผู้ลงทนุ ก็ล้วนแตต้่องใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจทางเศรษฐกิจทัง้สิน้ โดย
มนษุย์จะใช้ประโยชน์จากขา่วสารตา่งๆท่ีหาได้ในทางท่ีดีท่ีสดุ และพิจารณาถึงสิ่งตา่งๆรวมทัง้
นโยบายและการด าเนินงานของรัฐบาล ในการคาดการณ์ของเขาในอนาคต มนษุย์จะมีการวางแผน
ในอนาคตทัง้ๆท่ีรู้วา่เป็นสิ่งท่ีไมแ่นน่อนและเป็นไปได้ท่ีจะตดัสินใจผิดพลาด แตม่นษุย์จะเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และหลีกเล่ียงการใช้ขา่วสารท่ีมีอยูอ่ยา่งผิดๆอนัจะสง่ผลกระทบตอ่อนาคตของเขาเอง 
และกลไกการท างานทางเศรษฐกิจจะด าเนินไปในลกัษณะท่ีให้คณุตอ่ผู้ ท่ีมีการคาดการณ์ท่ีดี และให้
โทษตอ่ผู้ ท่ีไมมี่การคาดการณ์ท่ีดี โดยการศกึษาของ Sadullah Celik(2010) พบวา่การตอบสนอง
ของผู้บริโภคมีสว่นถกูชีน้ าจากข้อมลูขา่วสารท่ีแสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ Sydney C. Ludvigson(2004) ท่ีพบวา่การรับรู้ข้อมลูขา่วสารลว่งหน้ามีผลตอ่เพิ่มขึน้
ของคา่ใช้จ่ายในการเป็นผู้ประกอบการโดยข้อมลูท่ีมีอิทธิพลได้แก่ ดชันีชีว้ดัทางการเงิน การ
คาดการณ์ถึงรายได้ในอนาคต และอตัราการวา่งงาน ในทศันะของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิก
ใหม ่ (New Classical Economics)ตอ่การคาดการณ์อย่างมีเหตผุลนัน้ มณิศรี พนัธุลาภ อธิบายให้
เห็นวา่นโยบายของรัฐท่ีมุง่จะกระตุ้นให้มีการใช้จา่ยในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน้โดยใช้นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย หรือใช้นโยบายการคลงัแบบขยายตวัในชว่งท่ีภาวะเศรษฐกิจซบเซา  ผลของการ
ด าเนินนโยบายดงักลา่วอาจจะไมมี่ประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวงัไว้ แตม่ิได้หมายความวา่ นโยบาย
การเงินการคลงัจะไมมี่บทบาทอะไร โดยนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิกใหมเ่ช่ือวา่การด าเนิน
นโยบายการเงินในการ จดัการภาวะเงินเฟ้อเพ่ือควบคมุให้การเพิ่มขึน้ของระดบัราคาอยูใ่นระดบัต ่า
พอสมควรระดบัหนึง่(การใช้นโยบายการเงิน แบบก าหนดเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อ) การด าเนิน
นโยบายลกัษณะดงักล่าวจะสง่ผลกระทบตอ่แผนการผลิต และการจ้างงานของหนว่ยเศรษฐกิจ แต่
หลงัจากท่ีได้มีการปรับตวัไประยะหนึง่ หนว่ยเศรษฐกิจก็จะตระหนกัถึงความมุง่มัน่ของรัฐบาลในการ
ควบคมุภาวะเงินเฟ้อและจะวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล ซึ่งเม่ือเป็นไปตาม
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นีแ้ล้วนโยบายการเงินก็จะใช้ในลกัษณะของการเพิ่มปริมาณเงินในอตัราท่ีเหมาะสมและจะไม่
ก่อให้เกิดผลเสียตอ่ระดบัการจ้างงานแตอ่ยา่งใด เน่ืองจากการคาดการณ์ของประชาชนได้ค านงึถึง
ผลกระทบทางด้านราคาของนโยบายการเงินอยู่แล้ว ซึง่แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายการด าเนินนโยบาย
การเงินของนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิกใหม ่ ก็คือการขจดัความไมแ่นน่อนของระดบัราคาใน
อนาคตโดยวิถีทางนีเ้ช่ือวา่นโยบายดงักลา่วจะท าให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเตบิโตไปอย่างมี
เสถียรภาพและจะไมป่ระสบกบัปัญหาการวา่งงาน ทัง้นีจ้ากการศกึษาของ Kelvin A Sergeant 
(2011)พบวา่ในระยะสัน้ดชันีความเช่ือมัน่ในการเป็นผู้ประกอบการเป็นตวัแปรนโยบายท่ีส าคญัตวั
แปรหนึง่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งดชันีความเช่ือมัน่ในการเป็นผู้ประกอบการ และอตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและดชันีความเช่ือมัน่ในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถ
พยากรณ์ของอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจจากการท่ีการเป็นผู้ประกอบการมีความสมัพนัธ์กบั
รายได้ แตร่ายได้ดงักลา่วหมายถึง รายได้สมับรูณ์ตามแนวคดิของเคนส์ หรือรายได้เปรียบเทียบตาม
แนวคิดของดวิเซนเบอร่ี หรือรายได้ถาวรตามแนวคดิของฟรีดแมน ความสมัพนัธ์ของการเป็น
ผู้ประกอบการกบัรายได้ ท่ีแตกตา่งกนันีจ้ะมีผลท าให้การเปล่ียนแปลงมาตรการของนโยบาย
เศรษฐกิจซึง่จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระดบัอปุสงค์รวมตา่งกนั เชน่ในกรณีของการลดอตัราภาษีเงิน
ได้เพ่ือกระตุ้นอปุสงค์รวมนัน้  ถ้าการเป็นผู้ประกอบการมีความสมัพนัธ์กบัรายได้สมับรูณ์ตาม
แนวคิดของเคนส์ จะท าให้รายได้สทุธิหลงัหกัภาษีเพิ่มขึน้และจะมีผลตอ่ไปท าให้การเป็น
ผู้ประกอบการและอปุสงค์รวมเพิ่มขึน้ได้ แตถ้่าการเป็นผู้ประกอบการมีความสมัพนัธ์กบัรายได้ถาวร 
ซึง่ขึน้อยูก่บักระแสรายได้ท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคต    การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีจะไมเ่กิด
ผลกระทบตอ่กระแสรายได้ในอนาคต ดงันัน้พฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของประชาชนใน
ปัจจบุนัก็จะคงเดมิ การลดอตัราภาษีก็จะไมมี่อิทธิพลกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการและอปุสงค์รวม
ตามทีผู้วางนโยบายเศรษฐกิจต้องการ ดงัเชน่ผลการวิจยัของ Karl Whelan (2011) พบวา่ปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลตอ่การเป็นผู้ประกอบการประกอบด้วยการคาดการณ์ถึงรายได้ในอนาคต รายได้ท่ี
แท้จริงในปัจจบุนั มลูคา่ท่ีแท้จริงของสินทรัพย์และการคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ นอกจากนีไ้ด้ท าการทดสอบแบบจ าลอง Rational Expectations Permanent Income 
Hypothesis (RE-PIH) พบวา่การคาดการณ์ของผู้บริโภคตอ่รายได้ในอนาคตจะสง่ผลต่อคา่ใช้จา่ย
เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการท่ีสงูขึน้ ในปัจจบุนั และยงัชีใ้ห้เห็นวา่ หากครัวเรือนมีการคาดการณ์อยา่ง
มีเหตผุล การท่ีรัฐใช้นโยบายการคลงัแบบขาดดลุด้วยการลดภาษีชัว่คราว จะมีผลตอ่การใช้จ่ายเพ่ือ
การเป็นผู้ประกอบการในปัจจบุนัน้อยกว่าหนึง่เพราะครัวเรือนคาดว่าการลดภาษีในวนันีจ้ะมีผลตอ่
การเพิ่มภาษีในอนาคต สอดคล้องกบังานวิจยัของRobert  McClelland (2008)   ท่ีได้ทดสอบ
ผลกระทบของการคืนภาษีให้ผู้ เสียภาษี เพ่ือกระตุ้นการใช้จา่ยของประชาชนสหรัฐอเมริกา ตาม
นโยบายในการลดภาษีและเพิ่มงบประมาณการใช้จา่ยของรัฐบาล เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
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โดยท่ีประชาชนไมไ่ด้คาดการณ์การวา่นโยบายการลดภาษี เป็นนโยบายชัว่คราวหรือถาวรและ
ประชาชนไมไ่ด้คาดการณ์ถึงผลท่ีอาจมีการเพิ่มภาษี ในอนาคตเพ่ือชดเชยการขาดดลุงบประมาณ
ผลการวิจยัพบวา่ประชาชนท่ีได้รับเงินคืนจากการเสียภาษีอากร มีการใช้จ่ายเพิ่มขึน้ร้อยละ 12-30 
จากเงินภาษีท่ีได้รับคืน จงึเห็นได้วา่การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจจะต้องค านงึถึงการคาดการณ์ของ
ประชาชน เพราะผลของการคาดการณ์อยา่งมีเหตผุล มีผลตอ่เป้าหมายการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ  
หากประชาชนได้มีการคาดการณ์อย่างมีเหตผุลโดยใช้ข่าวสารข้อมลูตา่งๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ในอดีต  
ปัจจบุนั และท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยประชาชนมีความเข้าใจเก่ียวกบักลไกการสง่ผา่นของ
ตวัแปรในระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งดี ดงัท่ี พงศ์ศกัดิ ์  เหลืองอร่ามและยทุธนา เศรษฐปราโมทย์ 
(2558) ได้ศกึษาเร่ือง ประสิทธิผลของนโยบายการเงินผา่นการส่ือสารของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
โดยใช้เคร่ืองมือทางสถิตท่ีิเรียกวา่ Latent Semantic Analysis และ Wordfish ในการวิเคราะห์
เนือ้หาและการค านวณโดยใช้หลกัการทางสถิติ พบว่าการเผยแพร่ข้อมลูประกอบการตดัสินใจเชิง
นโยบาย ซึง่ประกอบด้วยการแถลงข่าวผลการประชมุของคณะกรรมการนโยบายการเงิน,การ
เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน รายไตรมาสและการเปิดเผยรายงานประชมุ กนง.ฉบบัย่อ มีผลตอ่
คา่ดชันีการส่ือสารท่ีได้จากรายงานผลการประชมุของ กนง. มีการเคล่ือนไหวท่ีสอดคล้องกบัคา่
พยากรณ์แนวโน้มผลผลิตและอตัราเงินเฟ้อล่วงหน้า 4และ 8 ไตรมาส ตลอดจนมีสว่นชว่ยเพิ่ม
ความสามารถในการพยากรณ์การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัอตัราดอกเบีย้นโยบายแสดงให้เห็นวา่การ
ส่ือสารผา่นรายงานผลการประชมุของ กนง.มีสว่นชว่ยให้กลไกการสง่ผา่นของนโยบายการเงินเกิด
ประสิทธิภาพสงูขึน้ ซึง่เห็นได้จากการตอบสนองของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ระยะยาวใน
ตลาดเงินและการท่ีท าให้ผลผลิตและอตัราเงินเฟ้อ มีขนาดการตอบสนองท่ีสงูขึน้ในระยะเวลาท่ีเร็ว
ขึน้     ดงันัน้การท่ีประชาชน มีการคาดคะเนผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและได้
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของตน จะมีผลตอ่ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจท่ีจะก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ภาคเศรษฐกิจท่ีแท้จริง 
 
สรุป 
ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค เป็นการประมาณความรู้สกึของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่
และคาดการณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทัง้นีก้ารวดัความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคไมว่า่จะวดัด้วยการ
ส ารวจความคิดเห็นผา่นดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคหรือเป็นการประเมินแนวโน้มการใช้จา่ย โดยใช้
การวิเคราะห์ทางสถิตจิากดชันีการอปุโภคบริโภคภาคเอกชน เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้ทราบถึงพฤติกรรม
การใช้จา่ยและการวางแผนเพ่ือการใช้จา่ยของผู้บริโภคในอนาคต       บนพืน้ฐานความเช่ือมัน่ทาง
เศรษฐกิจซึง่ในทางเศรษฐศาสตร์มีหลายปัจจยัท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง โดยปัจจยัหนึง่ท่ีมีอิทธิพลในการ
ก าหนดระดบัการเป็นผู้ประกอบการคือรายได้ ซึง่ตามทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการได้ให้ความส าคญั
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กบัประเภทของรายได้ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องได้แก่ รายได้สมับรูณ์  รายได้เปรียบเทียบและรายได้ใน
อนาคต นอกจากนีย้งัมีผลของการคาดการณ์อยา่งมีเหตผุลของผู้บริโภคเข้ามาเก่ียวข้อง ประกอบกบั
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูข่าวสารในปัจจบุนั สง่ผลตอ่ ประสิทธิภาพของ
การด าเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ท่ีอาจมีประสิทธิภาพในขอบเขตท่ีจ ากดั อย่างไรก็ตาม
ในท้ายท่ีสดุระดบัการเป็นผู้ประกอบการ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจอยา่งมีเหตผุลและการใช้
นโยบายทางเศรษฐกิจ ในการกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการของภาคครัวเรือน จะมีผลตอ่อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 

เศรษฐกิจเร่ิมเกิดขึน้ท่ีสหรัฐอเมริกาและสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองไปทัว่โลก บางครัง้เรียกว่าวิกฤตซบั
ไพรม์หรือวิกฤตหนีด้้อยคณุภาพ (Sub-Prime Crisis) เน่ืองจากเกิดปัญหาการบริหารจดัการ
สินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์ (Sub-Prime Mortgage) ผิดพลาด และผลของการก ากบัดแูลกลุม่วาณิช
ธนกิจ (Investment Banking) ไมรั่ดกมุ จนท าให้เกิดปัญหาขาดสภาพคลอ่งและคกุคามความ
มัน่คงของสถาบนัการเงิน ท าให้บริษัทใหญ่หลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาต้องล้มละลายปิด
กิจการ และเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลกุลามกระทบไปทัว่โลกนบัวา่รุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แตท่ศวรรษท่ี
1930 สง่ผลให้อ านาจและความนา่เช่ือถือของสหรัฐอเมริกาและกลุม่ประเทศตะวนัตกลดลง 
โดยเฉพาะช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้น าโลกลดลงด้วย 

มีหลายปัจจยัท่ีก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครัง้นี ้สามารถสรุปได้ดงันี  ้

1. การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
2. การบริหารจดัการสินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์คณุภาพต ่าและการเกิดหนีส้ญู 
3. การเก็งก าไรของกลุม่วาณิชธนกิจหรือบรรษัทเงินทนุในสหรัฐอเมริกา 

 
 

 
 

GDP - real growth rate (%) 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/04-01-01.html
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/04-01-02.html
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/04-01-03.html
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Country 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

United 
States 

4.1 5 0.3 2.45 3.1 4.4 3.2 3.2 2 1.1 -2.6 2.8 1.7 

Source: CIA World Factbook - Unless otherwise noted, information in this page is 
accurate as of January 1, 2011 

 การบริหารจัดการสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์คุณภาพต ่า และการเกิดหนีสู้ญ 
 สินเช่ืออสงัหาริมทรัพย์คณุภาพต ่าหรือซบัไพรม์ (Subprime)เป็นสินเช่ือ

ประเภทหนึง่ท่ีสถาบนัการเงินปลอ่ยเงินกู้แก่ลกูค้าท่ีมีทรัพย์สินค า้ประกนัมลูคา่น้อยกวา่
เงินกู้หรือเป็นลกูค้าท่ีมีประวตักิารเงินไมดี่ มีแนวโน้มผิดนดัช าระหนีห้รือมีความเส่ียงสงู แต่
สามารถคิดอตัราดอกเบีย้ได้สงูกวา่ปกต ิท าให้สถาบนัการเงินท่ีต้องการท าก าไรมากๆปลอ่ย
สินเช่ือประเภทซบัไพรม์ ผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ยิ่งท าให้ปล่อยเงินกู้ ได้ง่ายขึน้ ผล
ปรากฎวา่สินเช่ือสว่นใหญ่เป็นประเภทซบัไพรม์เป็นจ านวนมาก ดงันัน้เม่ือเกิดภาวะเงินเฟ้อ 
การใช้นโยบายเพิ่มอตัราดอกเบีย้เพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ จงึสง่ผลกระทบกบัผู้ ท่ีกู้ เงินมาซือ้
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเก็งก าไรขณะท่ีราคาอสงัหาริมทรัพย์ลดลงเร่ือยๆท าให้ไมส่ามารถช าระ
ดอกเบีย้และคืนเงินกู้ ได้ ผลสดุท้ายท าให้เกิดหนีเ้สียหรือหนีท่ี้ไมก่่อให้เกิดรายได้ เป็นจ านวน
มาก 

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ 
 ระบบเศรษฐกิจในยคุปัจจบุนัการลงทนุ การค้าระหว่างประเทศ

เช่ือมโยงกนัได้ทัว่โลก ดงันัน้ระบบการค้า การเงินการคลงัและการลงทนุทางด้านตา่งๆของ
แตล่ะประเทศจะเช่ือมโยงถึงกนัและเม่ือเกิดผลกระทบก็จะท าให้ได้รับผลกระทบลกุลาม
แพร่กระจายได้กว้างขวางถึงกนัทัว่โลก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นประเทศ
มหาอ านาจเม่ือเกิดปัญหาทางการเงินขาดสภาพคลอ่ง สถาบนัการเงินบางแหง่ล้มละลาย 
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ปิดกิจการจะสง่ผลกระทบกบัการด าเนินการทางธุรกิจ อตุสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเช่ือมโยงกนัต้อง
หยดุชะงกัหรือขาดทนุ เกิดการวา่งงาน เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาอยูใ่นภาวะถดถอยสง่ผล
กระทบไปทัว่โลกทัง้ในตลาดการค้า ตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลกและระบบ
เศรษฐกิจของแตล่ะประเทศท่ีมีสหรัฐอเมริกาเป็นคูค้่าท่ีส าคญั ส าหรับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก 

2. การค้าระหวา่งประเทศลดลงทัว่โลก 

3. สถาบนัการเงินทัว่โลกสัน่คลอน 

4. ตลาดหุ้นทัว่โลกตกลงอยา่งรุนแรง 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก 
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามิได้มีผลกระทบกบัประเทศสหรัฐอเมริกาเพียง

ประเทศเดียวแตจ่ะสง่ผลกระทบเช่ือมโยงไปทัว่โลกเน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ
มหาอ านาจและเป็นประเทศคูค้่าท่ีส าคญัทัง้ทางด้านการค้า การลงทนุและการเงินข้ามชาต ิ
ผลกระทบครัง้นีท้ าให้อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกลดลง โดยเฉพาะในปี 2009 
เป็นปีท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงผลผลิตมวลรวมประชาชาติของสหรัฐอเมริกา กลุม่สหภาพยโุรป
และเอเชียลดลง เน่ืองจากเม่ือเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต ่าจะท าให้การบริโภค การลงทนุ
ลดลง สง่ผลให้ประเทศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมีอปุสงค์รวมลดลงด้วยจงึท าให้อตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆลดลงเชน่กนั ตวัอยา่งการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครัง้นีมี้ผลกระทบท าให้
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เชน่อตุสาหกรรมรถยนต์ต้องประสบปัญหาขาดทนุ
อยา่งมากเน่ืองจากยอดขายลดลงอยา่งสงูซึง่อตุสาหกรรมต้องจ้างแรงงานโดยตรงประมาณ 5 
ล้านคนซึง่รัฐจ าเป็นต้องเข้าไปชว่ยเหลือให้เงินกู้  ซึง่ปัญหาอตุสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐอเมริกา
จะมีผลกระทบกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในตา่งประเทศด้วย เชน่อตุสาหกรรมเหล็กกล้า 
ชิน้สว่นรถยนต์ เคมีภณัฑ์ มีผลท าให้บริษัทในยโุรปต้องปิดกิจการตามไปด้วย 

 
 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/04-02-01.html
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/04-02-02.html
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/04-02-03.html
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/04-02-04.html
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 เศรษฐกิจถดถอย เกิดการว่างงาน แรงงานทัว่โลกต้องตกงาน เม่ือสถาบนัการเงิน ธุรกิจ

และอตุสาหกรรมตา่งๆ ประสบปัญหาขาดทนุหรือต้องปิดกิจการดงันัน้จงึท าให้มีอตัราการ
วา่งงานเพิ่มขึน้ สง่ผลกระทบเช่ือมโยงกนัทัว่โลกท าให้แรงงานทัว่โลกตกงานอย่างหลีกเล่ียงมิได้
ท าให้อ านาจซือ้ของประชาชนลดลง การบริโภคลดลงและอปุสงค์รวมลดลงเศรษฐกิจทัว่โลก
ถดถอย 
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