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บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมเงินฝากของ

ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลรายเดือนระหวา่งปี  2550  ถึง  2552 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษามี  4  ปัจจยั  ประกอบดว้ย อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี ส่วน

ต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียไทย  ดชันีการลงทุนของภาคเอกชนไทย   และ

อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุเป็นเคร่ืองมือ  ซ่ึง

ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรทั้ง 4 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์

อยา่งมีนยัสําคญั  ณ  ระดบัความเช่ือมัน่  95%  โดยมีค่า  R2  =  0. 741 , Adjusted R2  =  0. 708 , F-

test  =  22.189 และ D.W. = 1.508  และแบบจาํลองสามารถนาํมาใชใ้นการคาดการณ์แนวโนม้

ปริมาณเงินฝากในระบบพาณิชยไ์ด ้ โดยมีรูปแบบความสัมพนัธ์ ดงัน้ี  

Y =   b0 + b1RINT + b2INT + b3PII + b4GOB 

กกกกกกกกสําหรับข้อเสนอแนะจากการวิจยั ภาครัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะให้

ความสําคญักบัการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียทั้งอตัราดอกเบ้ียนโยบาย และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ี

เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางการเงินในแต่ละช่วงเวลา เพื่อส่งเสริมการระดมเงิน

ออมของประชาชน 



ง 

กติติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ได ้   ดว้ยความอนุเคราะห์จากอาจารยท่ี์ปรึกษา   อาจารย ์ 

ดร.ธนินท์รัฐ   รัตนพงศภิ์ญโญ  ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการ

ทาํวิจยัคร้ังน้ี  พร้อมทั้งให้ความรู้ แนวคิด  ตลอดจนช่วยตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้

ถูกตอ้งสมบูรณ์  ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสน้ี 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณอาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พชัราวนิช 

คณะกรรมการสอบ  ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํและขอ้คิดเห็นท่ีทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งข้ึน ขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประศาสน์วิชาให้ผูศึ้กษาไดมี้ความรู้เพื่อนาํมาใช้

ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 

กกกกกกกกนอกจากน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา และทุกคนในครอบครัวท่ีอบรม

เล้ียงดู  สนบัสนุน  ใหค้าํปรึกษา  และเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัมาโดยตลอด  และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน

ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ  และเป็นกาํลงัใจในการศึกษาคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงมาได ้

กกกกกกกกประโยชน์อนัใดท่ีพึงมีจากการศึกษาในคร้ังน้ี   ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน   แต่หาก

มีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูศึ้กษาตอ้งขออภยัไว ้ ณ  ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาความสําคัญของปัญหา 

กกกกกกกกธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของตลาดการเงิน ทาํ

หนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูมี้เงินออมกบัผูต้อ้งการเงิน โดยจดัสรรเงินท่ีไดรั้บฝากให้แก่ผูต้อ้งการเงิน

ในระบบการให้สินเช่ือ ธนาคารพาณิชยป์ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับฝากเงิน การให้กูย้ืมเงิน และ

การให้บริการ ซ่ึงก่อให้เกิดความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจในแง่ของการลงทุน แม้ว่าธนาคาร

พาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีให้บริการทางดา้นการเงินแบบครบวงจร ทั้งเงินฝาก และสินเช่ือ ใน

ดา้นการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชยจ์ะดาํเนินการผา่นเครือข่ายสาขาท่ีมีกระจาย

อยูท่ ัว่ประเทศ โดยผา่นการควบคุมจากสํานกังานใหญ่ ซ่ึงการระดมเงินฝากจากภาคประชาชนของ

ระบบธนาคารพาณิชยน์ั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเงินฝากดงักล่าวไปให้สินเช่ือและลงทุนในกิจกรรม

อยา่งอ่ืนท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ระบบธนาคารพาณิชย ์อยา่งไรก็ดีการไดม้าซ่ึงเงินฝากนั้นจะตอ้งจ่าย

ดอกเบ้ียเงินฝาก ถือว่าเป็นต้นทุนท่ีสําคญัท่ีสุดของระบบธนาคารพาณิชย์ ต่างจากด้านสินเช่ือ 

ปริมาณสินเช่ือท่ีระบบธนาคารพาณิชยไ์ด้ปล่อยไปนั้น เท่ากบัเป็นการนาํมาซ่ึงรายได้และกาํไร

ให้แก่ระบบธนาคารพาณิชย์ จะเห็นได้ว่า ทั้ งเงินฝาก และสินเช่ือ ต่างมีความสําคญัต่อระบบ

ธนาคารพาณิชยท์ั้งส้ิน   ดงันั้นธนาคารพาณิชยถื์อวา่เป็นตวักระตุน้และเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีสําคญั

ของระบบเศรษฐกิจซ่ึงถือวา่เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยเป็นทั้ง

แหล่งระดมเงินฝากจากประชาชน และเป็นแหล่งกู้ยืมเงินท่ีสําคญัในการทาํธุรกิจของประชาชน 

โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผูค้วบคุมดูแลธนาคารพาณิชยใ์ห้ดาํเนินงานภายใตน้โยบาย

การเงินท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํหนดข้ึน เพื่อควบคุมและรักษาเสถียรภาพของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ 

กกกกกกกกการเปล่ียนแปลงของเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยถู์กกาํหนดโดยปัจจยัใดบา้ง  จาก

การศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  (1) นวพร คงเพิ่มพูล (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณ

เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร

พาณิชย ์คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และจาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์(2) ธญัพร บูชิ

กานนท ์(2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย พบวา่

ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝาก ก็คือ ผลิตภณัฑภ์ายในประเทศเบ้ืองตน้ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
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(3) ประกายเพญ็ กีรติกรพิสุทธ์ิ (2546) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากใน

ระบบธนาคารพาณิชย ์พบวา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์ 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย  ์ งานวิจยัเหล่าน้ีได้

เสนอแนะประเด็นและมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ  อยา่งไรก็ตาม ภายใตภ้าวการณ์ทางการเงิน

ของไทยในปัจจุบนั จึงทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการระดมเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพื่อคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินฝากใน

ระบบธนาคารพาณิชยแ์ละเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการระดมเงินฝาก   

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

กกกกกกกก1.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์

ไทย 

กกกกกกกก2.เพื่อสร้างแบบจาํลองตวัแปรกาํหนดปริมาณเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

กกกกกกกกจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ สามารถกาํหนด

เป็นกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 

 

ตัวแปรต้น (X)       ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวจิยั 

X1 อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) 

เงินฝากประจาํ 1 ปี 

 

X2 ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ีย

ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย 

X3 ดชันีการลงทุนของภาคเอกชน

ไทย 

X4 อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 

 
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์
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ขอบเขตการวจัิย 

กกกกกกกก- ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเงินฝากในประเทศไทย และปัจจยัท่ีมี

ผลต่อเงินฝาก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ1ปี ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ

และอตัราดอกเบ้ียไทย ดชันีการลงทุนของภาคเอกชน อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 

กกกกกกกก- ขอบเขตดา้นประชากร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ประเภทอนุกรมเวลา (Time-series) ใชข้อ้มูลรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึง ธนัวาคม 2552   

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. สาํนกัคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กกกกกกกก2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กกกกกกกก3. คน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพต่์างๆ 

กกกกกกกก4. จากเวบ็ไซตต่์างๆ   

กกกกกกกก- ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้เวลาในการศึกษาวิจยัระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 ถึง 

ธนัวาคม 2553 เป็นเวลา 7 เดือน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
กกกกกกกก1.ทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์

ไทย 

กกกกกกกก2.ทาํให้สามารถพฒันาแบบจาํลองตวัแปรกาํหนดปริมาณเงินฝากของระบบธนาคาร

พาณิชยไ์ทย 

กกกกกกกก3.ผลการวจิยัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน

ฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  

 

นิยามศัพท์ 

 กกกกกกกกอตัราดอกเบ้ีย(ท่ีแทจ้ริง)เงินฝากประจาํ 1 ปี คาํนวณจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 

ปี ของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 4 แห่ง ลบดว้ยอตัราเงินเฟ้อของไทย 

กกกกกกกกส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย คาํนวณจากอตัราดอกเบ้ีย

ระหวา่งธนาคารในตลาดกรุงเทพฯ (BIBOR) – อตัราดอกเบ้ียของเงินในตลาดลอนดอน (LIBOR) 

กกกกกกกกดชันีการลงทุนของภาคเอกชนไทย หมายถึง ดชันีวดัการเปล่ียนแปลงของการลงทุน

ภาคเอกชนในแต่ละเดือน  รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. มูลค่า

นาํเขา้สินคา้ทุน 2. มูลค่าการจาํหน่ายเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีผลิตในประเทศ 3. ปริมาณจาํหน่าย
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รถยนตเ์ชิงพาณิชยใ์นประเทศ 4. ปริมาณจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศ 5. พื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้าง

ในเขตเทศบาลทัว่ประเทศ 

กกกกกกกกอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล หมายถึง อตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลไทย  ซ่ึง

ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ใชอ้ตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรระยะเวลา  1 ปี เป็นตวัแทน 

กกกกกกกกปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์หมายถึง จาํนวนปริมาณเงินท่ีธนาคารพาณิชยไ์ด้

ทาํการระดมมาจากประชาชน ไดแ้ก่ ธนบตัร เหรียญกษาปณ์ เงินฝากประจาํและเงินฝากออมทรัพย ์

กกกกกกกกพนัธบตัรรัฐบาล หมายถึง ตราสารท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก ซ่ึงสัญญา

วา่จะจ่ายดอกเบ้ียพร้อมเงินตน้ให้แก่ผูถื้อเม่ือครบกาํหนด รัฐบาลจะออกพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อกูย้ืม

เงินจากประชาชนและ ผูซ้ื้อพนัธบตัรจะมีฐานะเป็นเจา้หน้ีรัฐบาลตามกฎหมาย  

กกกกกกกกธนาคารพาณิชย ์ ตามพระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์ฉบบั พ.ศ. 2535 หมายถึง

ธนาคารท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยแ์ละหมายรวมถึง สาขาธนาคารต่างประเทศ

ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการธนาคารพาณิชยด์ว้ย   
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย ผูว้ิจยั

ได้ทาํการศึกษาแนวคิดทางวิชาการจากหนังสือ แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  

กกกกกกกก1. ธนาคารพาณิชย ์

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ความหมายของธนาคารพาณิชย ์

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 หนา้ท่ีของธนาคารพาณิชย ์ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 บทบาทของธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อระบบเศรษฐกิจ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์

กกกกกกกก2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาสสิค 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั     

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 ดชันีการลงทุน 

กกกกกกกก3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ธนาคารพาณชิย์ 

กกกกกกกก1.1 ความหมายของธนาคารพาณชิย์ 

กกกกกกกกตามพระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์ฉบบั พ.ศ.2535 มาตรา 4 ซ่ึงบญัญติัไวด้งัน้ี 

(วเรศ อุปปาติก 2539 : 119)  

กกกกกกกก“การธนาคารพาณิชย”์  หมายถึง การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินท่ีตอ้งจ่ายเงินคืน

เม่ือทวงถามหรือเม่ือส้ินระยะเวลาอนักาํหนดไว ้และใชป้ระโยชน์เงินนั้นในทางหน่ึงหรือหลายทาง 

เช่น (ก) ให้สินเช่ือ (ข) ซ้ือขายตัว๋แลกเงินหรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด (ค) ซ้ือขายเงินปริวรรต

ต่างประเทศ 
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กกกกกกกกธนาคารพาณิชย”์  หมายถึง ธนาคารท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์

และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคาร

พาณิชยด์ว้ย   

กกกกกกกกในพระราชบญัญติัการพาณิชยฉ์บบัน้ียงัคงกาํหนดให้ธนาคารพาณิชยท์ั้งหลาย ยกเวน้

ธนาคารสาขาของธนาคารต่างประเทศตอ้งตั้งข้ึนในรูปบริษทัมหาชน โดยมุ่งให้มีการจาํหน่ายหุ้น

ของธนาคารกระจายออกสู่มือประชาชนให้มาก มิให้กลุ่มบุคคลจาํนวนน้อยถือครองหุ้นของ

ธนาคารอยูเ่พียงกลุ่มเดียว ดงัท่ีเป็นอยูก่่อนการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี 

กกกกกกกก1.2 หน้าทีข่องธนาคารพาณชิย์   

กกกกกกกกตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ฉบบัใหม่ ธนาคารพาณิชย์มีหน้าท่ีต่างๆ

ดงัต่อไปน้ี (พรนพ พุกกะพนัธ์ุ และ ประเสริฐชยั ไตรเสถียรพงศ ์2544 : 37-44) 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.1 การรับฝากเงิน หน้าท่ีสําคญัอยา่งหน่ึงของธนาคารพาณิชยก์็คือ การ

รับฝากเงินจากประชาชน ห้างร้าน บริษทั ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาล ดงันั้นธนาคารพาณิชยจึ์ง

ถือไดว้า่เป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีสาํคญัของประเทศ การรับฝากเงินของธนาคารพาณิชยน์อกจากจะ

เป็นประโยชน์ต่อผูฝ้ากเงินในดา้นของความปลอดภยัแลว้ยงัให้ผลตอบแทนแก่ผูฝ้ากเงินในรูปของ

ดอกเบ้ียอีกดว้ย การรับฝากเงิน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

            1.2.1.1 การรับฝากเงินประเภทกระแสรายว ันหรือบัญชี

เดินสะพดั (current or demand deposits) เป็นการรับฝากเงินประเภทกระแสรายวนั จะตอ้งจ่ายคืน

เม่ือทวงถามเงินฝากประเภทน้ี ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราตํ่า ตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปีเท่านั้น หรือธนาคารส่วนใหญ่ไม่ไดจ่้ายดอกเบ้ียให้กบับญัชี

กระแสรายวนั การเบิกจ่ายเงินจากบญัชีตอ้งใชเ้ช็คท่ีธนาคารนั้นออกให้ โดยเช็คทุกฉบบัจะตอ้งเสีย

ค่าอากรเช็คฉบบัละ 3 บาท ธนาคารไม่อาจเอาเงินฝากน้ีไปลงทุนถาวรในระยะยาวได ้ประกอบกบัผู ้

ฝากไดป้ระโยชน์จากบริการดา้นต่างๆของธนาคารเป็นการชดเชย เช่น ความสะดวกจากการใชเ้ช็ค 

การเก็บเงินตามเช็ค การหกับญัชี 

           1.2.1.2 การรับฝากเงินประเภทประจาํ (time deposits) การรับฝาก

เงินประเภทประจาํ หมายถึง เงินฝากซ่ึงผูฝ้ากจะถอนเงินคืนไดเ้ม่ือถึงกาํหนดระยะเวลา หรือถอน

คืนเม่ือแจง้ให้ธนาคารทราบล่วงหนา้ ธนาคารจะให้ดอกเบ้ียเงินฝากชนิดน้ีตามกาํหนดอยา่งนอ้ย 3 

เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือ 24 เดือน แต่เม่ือมีความตอ้งการจะถอนเงินก่อนกาํหนดก็สามารถถอน

ไดเ้พียงแต่จะไม่ไดรั้บดอกเบ้ีย หรืออาจไดรั้บดอกเบ้ียแต่เป็นจาํนวนท่ีลดลงตามระยะเวลาท่ีเบิก

ถอนไปก่อนครบกาํหนด จะถอนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ไดแ้ละมีอตัราดอกเบ้ียตามระยะเวลาท่ีฝาก 
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          1.2.1.3 การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์(saving deposit) เป็น

เงินฝากเพื่อการออมทรัพย ์เม่ือมีการฝากหรือถอนเงินจะมีการบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝาก เงินฝาก

ประเภทน้ีผูฝ้ากสามารถเบิกถอนไดต้ลอดเวลา เงินฝากชนิดน้ีจะคิดดอกเบ้ียให้ผูฝ้ากเงินทุก 6 เดือน 

ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม ของทุกปี  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.2  การให้กูย้ืมและการซ้ือลดตัว๋เงิน การให้กูย้ืมเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีสําคญั

อีกอย่างหน่ึงของธนาคารเน่ืองจากเป็นแหล่งรายได้ท่ีสําคญัของธนาคารพาณิชย ์ผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บจากการให้กูย้ืมก็คือดอกเบ้ีย แต่ดอกเบ้ียจะมากหรือน้อยข้ึนกบัประเภทของการให้กูแ้ละผูกู้ ้

นอกจากนั้นการซ้ือลดตัว๋เงินก็เป็นแหล่งรายไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นการให้กูย้ืมโดยมีตัว๋

เงินเป็นหลกัประกนัก็ได ้การใหกู้ย้มืของธนาคารพาณิชยส์ามารถกระทาํไดด้งัน้ี 

           1.2.2.1 การเบิกเงินเกินบญัชี (overdraft or overdraw: O/D) เป็น

การกูย้ืมโดยผูข้อกูท้าํสัญญากบัธนาคารขอเบิกเงินเกินบญัชีจากบญัชีกระแสรายวนัหรือเดินสะพดั 

ส่วนท่ีเกินจะเป็นเงินกู้ท่ีธนาคารคิดดอกเบ้ียตามจาํนวนวนัท่ีผูข้อกู้เงินเบิกถอนไปใช้แต่ผูข้อกู้

สามารถเบิกถอนเงินไดไ้ม่เกินวงเงินเกินบญัชี หรือ โอดี ท่ีธนาคารอนุมติัเท่านั้น การสั่งจ่ายเงินจะ

ใชเ้ช็คเช่นเดียวกบัเงินฝากกระแสรายวนั นิยมใชใ้นวงการธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ 

            1.2.2.2 การให้กู้ยืมโดยทัว่ไป (loan) การให้กู้ยืมของธนาคาร

พาณิชยมี์หลายประเภทตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการสินเช่ือและระยะเวลาในการผ่อนชาํระ เช่น 

เงินกู้เพื่อการซ้ือท่ีอยู่อาศยั เพื่อประกอบธุรกิจการค้า เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อสั่งสินค้าเขา้หรือ

ส่งออก เป็นตน้ ผูข้อกูจ้ะตอ้งมีหลกัประกนัและความสามารถในการผอ่นชาํระ โดยธนาคารจะคิด

ดอกเบ้ียเป็นรายปีและผูกู้จ้ะตอ้งผอ่นชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกๆเดือน 

          1.2.2.3 การซ้ือลดตัว๋เงิน (discounting bill) ธนาคารจะทาํหนา้ท่ี

รับซ้ือลดตัว๋เงินประเภทต่างๆจากลูกคา้ โดยหกัส่วนลดไวจ้าํนวนหน่ึงจากมูลค่าหนา้ตัว๋แต่จะหกัไว้

มากหรือนอ้ยข้ึนกบัอตัราส่วนลดและจาํนวนวนัท่ีตอ้งถือตัว๋ไวจ้นครบกาํหนด กล่าวคือเม่ือลูกคา้มี

ความตอ้งการใช้เงินก็จะนาํตัว๋เงินประเภทต่างๆท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระมาขายลดให้กบัธนาคาร 

ธนาคารจะหักส่วนลดจากมูลค่าหนา้ตัว๋ไวจ้นครบกาํหนดแลว้จึงนาํไปเรียกเก็บเงินเม่ือถึงกาํหนด

ชาํระเป็นจาํนวนเงินเท่าท่ีระบุไวใ้นตัว๋ การซ้ือตัว๋เงินของธนาคารพาณิชยอ์าจถือวา่เป็นการให้กูย้ืม

โดยใชต้ัว๋แลกเงินเป็นหลกัประกนัก็ได ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.3 การโอนเงิน ธนาคารพาณิชยท์าํหน้าท่ีให้บริการโอนเงินของลูกคา้

จากทอ้งถ่ินหน่ึงไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืน หรืออาจโอนเงินขา้มประเทศ การโอนเงินอาจโอนทางโทรศพัท ์

โทรเลข หรืออาจใช้วิธีซ้ือดร๊าฟท์ส่งไปให้ผูรั้บในอีกทอ้งถ่ินหน่ึงก็ได ้การโอนเงินด้วยวิธีต่างๆ 
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ธนาคารพาณิชยจ์ะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากลูกคา้ ถา้โอนเงินทางโทรศพัทค์่าธรรมเนียม

ในการโอนจะสูงกวา่ทางโทรเลข 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.4 การเรียกเก็บเงินตามตราสาร ธนาคารพาณิชยรั์บเป็นธุระเรียกเก็บเงิน

ให้แก่ลูกคา้ตามตราสารต่างๆ เช่น เช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงิน โดยท่ีลูกคา้เพียงแต่มอบตราสารนั้นให้

ธนาคารพาณิชย์ช่วยเรียกเก็บเงินให้ การให้บริการน้ีจะกระทาํสําหรับลูกค้าท่ีมีเงินฝากไวก้ับ

ธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการลูกคา้ การเรียกเก็บเงินอาจเป็น

ภายในทอ้งถ่ินเดียวกัน หรือต่างทอ้งถ่ิน หรืออาจเป็นต่างประเทศก็ได้ ถ้าเป็นการเรียกเก็บเงิน

ระหวา่งประเทศมกัเก่ียวกบัการชาํระสินคา้ท่ีสั่งเขา้หรือส่งออก รวมทั้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.5 การรับรองและคํ้าประกนั ธนาคารพาณิชยส์ามารถจะให้คาํรับรอง

หรือคํ้าประกนัการจ่ายเงินตามตัว๋แลกเงินท่ีลูกคา้ของธนาคารเป็นผูจ้่ายเงิน ดงันั้นเม่ือธนาคารให้

การรับรองแลว้หากลูกคา้ไม่จ่ายเงินหรือปฏิบติัตามสัญญา ธนาคารจะตอ้งเป็นผูจ่้ายเงินแทนหรือ

ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ ดงันั้นก่อนท่ีธนาคารจะรับรองหรือคํ้าประกนัจึงตอ้งพิจารณา

ถึงช่ือเสียงและฐานะของลูกคา้และหลกัประกนัอยา่งถ่ีถว้น และทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจาก

ลูกคา้เป็นการตอบแทน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.6 การลงทุนในหลกัทรัพย ์ธนาคารพาณิชยส์ามารถนาํเงินท่ีมีอยู่ไป

ลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น พนัธบตัร หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นสามญั ของบริษทั

ต่างๆ ไดแ้ต่ตามพระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2522 และพระราชกาํหนด

แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2528 กาํหนดไวว้า่ “ห้ามมิให้ธนาคารพาณิชยซ้ื์อหรือมีหุ้นในบริษทัจาํกดัเกิน

ร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ละทั้งหมดของบริษทัจาํกดันั้นหรือซ้ือ หรือมีหุ้นกู ้มูลค่า

รวมกนัทั้งส้ินเกินร้อยละยี่สิบของเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยน์ั้น ทั้งน้ีเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต

จากธนาคารแห่งประเทศไทย” อยา่งไรก็ตามการลงทุนหลกัทรัพยข์องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ไทย ส่วนใหญ่มกัเป็นการซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลและตัว๋เงินคลงั เพราะนอกจากจะเป็นหลกัทรัพยท่ี์มี

ความมัน่คงแลง้ยงัสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย และสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของเงินสด

สาํรองตามกฎหมายท่ีตอ้งดาํรงไดท่ี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอี้กดว้ย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.7 การซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารพาณิชยน์อกจาก

จะเก่ียวขอ้งกบัการให้กูย้ืมเพื่อสั่งเขา้และส่งสินคา้ออก และการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแลว้ยงัทาํ

หนา้ท่ีรับซ้ือและขายแลกเปล่ียนเงินตราแต่ละสกุลในแต่ละวนั และแจง้ไปยงัธนาคารพาณิชยต์่างๆ 

เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ถือเป็นเกณฑ์ในการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศประจาํวนั 

นอกจากรับซ้ือและขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศประจาํวนัยงัรับซ้ือและขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.8 บริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากหน้าท่ีต่างๆ ดงัไดก้ล่าวมาแล้วขา้งตน้ 

ธนาคารพาณิชยย์งัมีบริการต่างๆให้แก่ลูกคา้อีก เช่น การให้เช้าตูนิ้รภยั การออกเช็คของขวญั การ

รับชาํระค่านํ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ รับต่อทะเบียนรถยนต์ รับชาํระภาษีรายได้บุคคลธรรมดา 

บตัรเครดิต (credit card) และบตัรเดบิต ซ่ึงในปัจจุบนัการให้บริการบตัรเครดิตและบตัรเดบิต กาํลงั

เป็นท่ีแข่งขนักนัอยา่งมาก การใหบ้ริการเหล่าน้ีบางประเภทธนาคารก็จะเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกคา้ 

บางประเภทก็ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลยก็มี เพราะถือว่าเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ของธนาคาร เพื่อ

สร้างความประทบัใจและความพึงพอใจใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน  

กกกกกกกก1.3 บทบาทของธนาคารพาณชิย์ทีม่ีต่อระบบเศรษฐกจิ  

กกกกกกกกบทบาทของธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ 

ตามหนา้ท่ี คือ (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2548) 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.1 บทบาทของธนาคารพาณิชย ์ในการพฒันาตลาดการเงินและระบบ

เศรษฐกิจการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์มีส่วนในการพฒันาตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยสามารถจาํแนกออกเป็น ดงัน้ี 

            1.3.1.1 บทบาทในการระดมเงินออม เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์

เป็นสถาบนัการเงินท่ีสามารถระดมเงินออมไดม้ากท่ีสุดจากภาคต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ และเงิน

ออมจากประชาชนเป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดของธนาคารพาณิชยท่ี์จะนาํไปใช้ในการ

ลงทุนและใหกู้ย้มืแก่ลูกคา้ 

           1.3.1.2 บทบาทในการอาํนวยสินเช่ือ บทบาทท่ีสําคญัอีกประการ

หน่ึง คือ บทบาทในการจดัสรรสินเช่ือเพื่ออาํนวยประโยชน์ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและประโยชน์ใน

การพฒันาตลาดการเงินควบคู่ไปกบัการระดมเงินออม โดยเฉพาะในกรณีท่ีธนาคารพาณิชยไ์ดใ้ห้

สินเช่ือในประเภทท่ีผูกู้ย้มืนาํไปลงทุนในกิจการท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม 

กกกกกกกกกกกกกกกกธนาคารพาณิชยถื์อวา่เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทในการอาํนวยสินเช่ือ

ในประเทศสูงสุด กล่าวคือ ไดอ้าํนวยสินเช่ือประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณสินเช่ือในประเทศ

ทั้งหมด ดงันั้นการท่ีจะให้ธนาคารพาณิชยเ์ขา้มามีส่วนในการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศตามแผนพฒันาระบบการเงินจะต้องข้ึนอยู่กับนโยบายการให้สินเช่ือธนาคารพาณิชย์

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาของประเทศ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.2 บทบาทของธนาคารพาณิชยใ์นการพฒันาตลาดทุน เน่ืองจากธนาคาร

พาณิชยไ์ม่สามารถระดมเงินออมให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช้เงินทุนไดใ้นตลาดเงินทางการจึง
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เพิ่มบทบาทใหธ้นาคารระดมเงินโดยธนาคารพาณิชยจ์ะสามารถประกอบธุรกิจเก่ียวกบัตลาดทุนได้

ดงักล่าวมาแลว้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.3 บทบาทของธนาคารพาณิชยใ์นฐานะเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนิน

นโยบายการเงินของประเทศ 

กกกกกกกกกกกกกกกกการพฒันาประเทศและระบบเศรษฐกิจสามารถกระทาํไดโ้ดยการดาํเนิน

นโยบายเศรษฐกิจมีเป้าหมายสําคญัสองประการ คือ ประการแรก การส่งเสริมให้มีการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจเพื่อใหป้ระชาชนมีรายไดสู้งข้ึน และประการท่ีสอง รักษาเสถียรภาพของระดบัราคาสินคา้

ให้มีความมัน่คงไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ โดยกระทาํผ่านการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยด์้วย

มาตรการต่างๆ 3 วธีิ ดงัน้ี (ธนาคารแห่งประเทศไทย 2548) 

       1.3.3.1 การควบคุมทางปริมาณ เป็นการควบคุมปริมาณเงินในประเทศ 

โดยมิไดค้าํนึงว่าปริมาณเงินท่ีมีอยูจ่ะใช้ไปในทางใด กล่าวคือ ธนาคารกลางจะควบคุมให้ปริมาณ

เงินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้วิธีควบคุมทางปริมาณน้ี ธนาคารกลางสามารถทาํได้โดย

ควบคุมปริมาณเงินสดสํารองส่วนเกิน ซ่ึงธนาคารพาณิชย์สามารถนําไปใช้ในการสร้างเงิน 

โดยเฉพาะเงินฝากกระแสรายวนัท่ีไดถื้อเป็นส่วนหน่ึงของปริมาณเงินในประเทศ การควบคุมเงิน

สดสาํรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชยน์ั้น ธนาคารกลางสามารถกระทาํได ้5 วธีิ คือ 

   (1) การเพิ่มหรือลดอตัราเงินสดสาํรองตามกฎหมาย 

   (2) การเพิ่มหรือลดอตัรารับช่วงซ้ือลด หรืออตัราเงินกูจ้ากธนาคารกลาง 

   (3) การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยธนาคารกลาง 

   (4) การกาํหนดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยท์ั้งส้ิน 

   (5) การแนะนาํธนาคารพาณิชยใ์หป้ฏิบติัตามนโยบายรัฐบาล 

           1.3.3.2 การควบคุมทางคุณภาพ เป็นการควบคุมปริมาณในประเทศโดย

พิจารณาส่งเสริมการสินเช่ือในประเทศท่ีรัฐบาลและธนาคารกลางเห็นสมควร โดยวางเง่ือนไขการ

ให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์ห้สอดคลอ้งและสนบัสนุนกบันโยบายของรัฐบาล เน่ืองจากการ

สร้างเงินฝากเป็นการคุมปริมาณเงินในประเทศ แลว้ยงัมีผลต่อการส่งเสริมพฒันาภาคธุรกิจต่างๆ 

เคร่ืองมือท่ีใชค้วบคุมโดยวธีิน้ีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

   (1) การคิดดอกเบ้ียหลายอตัราสาํหรับสินเช่ือแต่ละประเภท 

   (2) การควบคุมเครดิตสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค 

   (3) การควบคุมเครดิตเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์

   (4) การควบคุมเครดิตเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
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  การควบคุมโดยเคร่ืองมือต่างๆ ดงักล่าวมาน้ี ธนาคารกลางจะกาํหนดกฎเกณฑ์

เง่ือนไขการคิดอตัราดอกเบ้ียในวงเงินสูงสุดท่ีจะให้สินเช่ือ ระยะเวลาของสินเช่ือและการชาํระคืน

ให้ธนาคารพาณิชยถื์อปฏิบติัและธนาคารกลางจะช่วยเหลือธนาคารพาณิชยท่ี์ให้สินเช่ือแก่ภาค

เกษตร ซ่ึงธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่ไม่ค่อนให้ความสนใจ แต่จะมีผลต่อประชาชนโดยเฉพาะใน

ชนบท 

          1.3.3.3 การควบคุมโดยตรง เป็นการควบคุมของรัฐบาล โดยการบงัคบัให้

ธนาคารพาณิชยป์ฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่ง ปกติจะเป็นวิธีการสุดทา้ย เม่ือพิจารณาเห็นว่าการ

ควบคุมโดยวิธีอ่ืนไม่ประสบความสําเร็จ เช่น ในกรณีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหา

โดยเร่งด่วนใหเ้กิดผลทนัที 

กกกกกกกก1.4 หลกัเกณฑ์ในการดําเนินงานของธนาคารพาณชิย์ 

กกกกกกกกพรนพ พุกกะพนัธ์ุและประเสริฐชยั ไตรเสถียรพงศ์ (2544: 47-48) ไดส้รุปว่า การ

ดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์จะตอ้งคาํนึงถึงหลกัเกณฑส์าํคญั 4 ประการ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.1 ตอ้งดาํเนินการให้ไดม้าซ่ึงผลกาํไร (Profitability) ธนาคารพาณิชย์

จาํเป็นตอ้งดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลกาํไร เพราะผลกาํไรท่ีไดจ้ะตอ้งจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นและ

เป็นรายจ่ายในการดาํเนินงาน กิจการท่ีมีผลกาํไรมากก็จะเป็นกาํไรสะสม ทาํให้เงินกองทุนของ

กิจการเพิ่มมากข้ึนเป็นหลกัประกนัท่ีดีสาํหรับผูฝ้ากเงินและสร้างความเช่ือมัน่ต่อธนาคาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.2 ตอ้งดาํรงสภาพคล่อง (Liquidity) ในการจดัการทรัพยสิ์นของธนาคาร

พาณิชยจ์ะตอ้งคาํนึงถึงสภาพคล่องเป็นสําคญัท่ีสุด ถา้ธนาคารพาณิชยข์าดสภาพคล่องไม่สามารถ

จ่ายเงินให้กบัลูกคา้ท่ีมาเบิกถอนได ้ความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อธนาคารก็จะหมดไป อาจจะทาํให้ธนาคาร

พาณิชยถึ์งกบัตอ้งลม้ไปได ้เพราะประชาชนหรือผูใ้ช้บริการจะบอกต่อๆกนั และลูกคา้ก็เกิดความ

หวาดกลวัมาถอนเงินกนัหมดธนาคารได ้

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.3 ตอ้งยึดหลกัความปลอดภยั (Safety) ตามปกติผูฝ้ากเงินจะตอ้ง

คาํนึงถึงความปลอดภยัของธนาคารพาณิชยท่ี์ตนไดเ้อาเงินไปฝากไวเ้ป็นอนัดบัแรก ดงันั้นธนาคาร

พาณิชยจ์าํเป็นตอ้งระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือและการลงทุนต่างๆของธนาคารท่ีมีความเส่ียง

น้อยท่ีสุด เพื่อความปลอดภยัและความอุ่นใจของผูฝ้ากเงินเป็นสําคญัว่าเงินท่ีฝากไวจ้ะได้รับ

ดอกเบ้ีย และธนาคารพาณิชยจ์ะไม่ปิดกิจการอนัเน่ืองมาจากการบริหารงานท่ีผดิพลาด 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4.4 ตอ้งยึดหลกัความมัน่คงทางการเงิน (Solvency) โดยธนาคารจะตอ้ง

รักษาฐานะทางการเงินของธนาคารให้มัน่คงปลอดภยัจากการล้มละลาย ดว้ยการบริหารงานให้
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ทรัพยสิ์นมีมูลค่ามากกวา่หน้ีสินอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลให้เงินกองทุนเพิ่มข้ึน ฐานะของกิจการ

ก็จะมัน่คงมากข้ึนในท่ีสุด 

กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัธนาคารพาณิชย ์ สรุปไดว้า่ ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนั

การเงินท่ีสามารถระดมเงินฝากไดม้ากท่ีสุดจากภาคต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ และถือไดว้า่ธนาคาร

พาณิชย์เป็นแหล่งระดมเงินทุนท่ีสําคญัของประเทศ รวมถึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการดาํเนิน

นโยบายทางการเงินของประเทศ  ซ่ึงมีผลต่อการออมและการลงทุนของประเทศ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจ

ทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ 

 2. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก2.1.ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้ของคลาสสิค 

กกกกกกกกตามแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์สาํนกัคลาสสิค กล่าววา่ อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนใน

ภาวะดุลยภาพในระยะยาวถูกกาํหนดจากความมธัยสัถข์องประชาชน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือกาํหนดการ

ออมท่ีแทจ้ริง  และผลิตภาพของทุนซ่ึงเป็นเคร่ืองกาํหนดการลงทุนท่ีแทจ้ริงในระบบเศรษฐกิจ (ชม

เพลิน จนัทร์เรืองเพญ็ 2536: 99) 

กกกกกกกกการออม หมายถึง การละเวน้จากการบริโภคในปัจจุบนัเพื่อท่ีจะไดมี้ความสามารถใน

การบริโภคมากข้ึนในอนาคต  ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นบวกจึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการจูงใจ

ให้ผูอ้อมทาํการออมจาํนวนหน่ึง  เม่ืออตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสูงข้ึนก็จะยิ่งจูงใจให้ผูอ้อมทาํการออ

มมากข้ึน 

กกกกกกกกดงันั้น  เราจึงไดเ้ส้นการออมท่ีแทจ้ริงมีลกัษณะเป็นเส้นท่ีชนัข้ึนจากซ้ายไปขวา  และมี

ค่าความชนัเป็นบวก  แสดงถึงการออมท่ีแทจ้ริงผนัแปรไปในทางเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

และเส้นการลงทุนท่ีแทจ้ริงมีลกัษณะเป็นเส้นท่ีลาดลงจากซ้ายไปขวา  และมีค่าความชันเป็นลบ

แสดงถึงการลงทุนท่ีแทจ้ริงผนัแปรไปในทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

กกกกกกกกฟังก์ชั่นการออมและฟังก์ชั่นการลงทุนตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของสํานกัคลาสสิค 

แสดงดงัน้ี  

S = s(r)  และ  I = i(r) 

โดย  

   S แสดงถึงการออมท่ีแทจ้ริง 

I แสดงถึงการลงทุนท่ีแทจ้ริง และ 

r แสดงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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กกกกกกกกดุลยภาพระหวา่งการออมและการลงทุนเกิดข้ึน  เม่ือการออมท่ีแทจ้ริงเท่ากบัการลงทุน

ท่ีแทจ้ริง  คือ  S = I 

 
ภาพท่ี 2 การออมและการลงทุน 

ท่ีมา : ชมเพลิน จนัทร์เรืองเพญ็, ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), 99. 

 

กกกกกกกกจุดตดัของเส้น S และ I   แสดงถึงระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีดุลยภาพ คือ r0  ณ  

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  r0  น้ี   แสดงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีก่อให้เกิดดุลยภาพ   โดยทาํให้ความตอ้งการ

ท่ีจะออมของผูอ้อมจากรายได ้  เม่ือมีการจา้งงานเต็มท่ีเท่ากนัพอดีกบัความตอ้งการในการลงทุน

ของผูล้งทุน 

กกกกกกกกแต่อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงไม่สามารถเห็นได ้ ส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละปรากฏในตลาดเงิน คือ 

อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน 

กกกกกกกกทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของสํานกัคลาสสิคจึงเห็นว่า   การออมท่ีแทจ้ริงข้ึนอยู่กบัอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  และอตัราดอกเบ้ีย คือ ราคาท่ีทาํให้เกิดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์ต่อเงินทุนและ

อุปทานของเงินทุน  ซ่ึงแสดงโดยความเตม็ใจท่ีจะละเวน้การบริโภคในปัจจุบนั 

กกกกกกกกงานวิจยัคร้ังน้ีได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย   โดยนาํมาใช้เป็นขอ้มูล

ประกอบการบรรยายในส่วนของการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทาํให้ทราบวา่อตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงมีผลต่อการออมในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นจึงถือเป็นตวัแปรทางการเงินท่ีสําคญัประการหน่ึง 
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f1   -   e0 

     e0 

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาอตัราดอกเบ้ียดงักล่าววา่มีผลต่อการ

ระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยอ์ยา่งไร  และนาํมาสร้างกรอบแนวความคิดในการทาํวจิยัคร้ังน้ี 

กกกกกกกก2.2 ทฤษฎอีตัราดอกเบีย้เสมอภาค  

กกกกกกกกทฤษฎีน้ีจะช่วยเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียกบัค่าเงิน   สกุลใดสกุล

หน่ึงเม่ือเทียบกบัอีกสกุลหน่ึงวา่มีค่าเป็นส่วนเพิ่ม (Premium)  หรือส่วนลด (Discount)  โดยทฤษฎี

น้ีกล่าววา่ถา้ไม่มีการพิจารณาเร่ืองตน้ทุนในการทาํธุรกรรม (Transaction  Costs) แลว้หลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงเหมือนกัน และมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอนเท่ากันของแต่ละประเทศอาจจะมีอตัรา

ดอกเบ้ียแตกต่างกนั และความแตกต่างน้ีเท่ากบัส่วนเพิ่ม (Premium)  หรือส่วนลด (Discount) ของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนต้องการแสวงหากาํไรจากการ

เคล่ือนยา้ยเงินทุนระยะสั้ น โดยเงินทุนจะเคล่ือนยา้ยไปสู่ประเทศท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า  เช่น  

หากอตัราดอกเบ้ียในประเทศสหรัฐฯ สูงกว่าอตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย  นกัลงทุนชาวไทยก็จะ

ซ้ือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั (Spot Rate) เพื่อนาํเขา้ไปลงทุนใน

สหรัฐฯ และขายเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงหนา้ (Forward Rate) การกระทาํแบบน้ีจะทาํให้อตัราทนัที

เพิ่มสูงข้ึน และอตัราล่วงหนา้ลดลง (Forward Discount) ในเวลาเดียวกนัอตัราดอกเบ้ียในประเทศ

ไทยจะสูงข้ึน (เม่ือมีการไหลของเงินทุนออกจากประเทศไทย) และขณะเดียวกนัการท่ีเงินทุนไหล

เข้าไปในสหรัฐฯมากข้ึน จะทาํให้อัตราดอกเบ้ียในสหรัฐฯ ลดลง กระบวนการเช่นน้ีเรียกว่า 

Covered Interest Arbitrage  และกระบวนการแบบน้ีจะเกิดต่อไปเร่ือยๆจนกว่าจะบรรลุอตัรา

ดอกเบ้ียเสมอภาค หรือมิฉะนั้นก็มีการแทรกแซงจากรัฐบาล 

กกกกกกกกอตัราดอกเบ้ียเสมอภาคจะเกิดข้ึนเม่ือมีโอกาสในการทาํ Covered Interest Arbitrage  

หมดไป คือ อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงของเงินสกุลหน่ึงจะถูกหักลบด้วยอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้าลดลง 

(Forward Discount) และแสดงในรูปสมการ ไดด้งัน้ี  

  rh  -   rf   =     

 

  โดยท่ี 

  rh   =  อตัราดอกเบ้ียในประเทศไทย 

  rf   =  อตัราดอกเบ้ียในประเทศสหรัฐฯ  

  e0  =  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐในอตัราทนัที (Spot Rate)  

  f1   =     อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐในอตัราล่วงหนา้ (Forward 

Rate)  



 

15 
 

 

กกกกกกกกงานวจิยัในคร้ังน้ีไดป้ระยกุตใ์ชท้ฤษฎีเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเสมอภาค  โดยนาํมาใชเ้ป็น

ข้อมูลประกอบการอธิบายในส่วนของผลต่างของอตัราดอกเบ้ีย ทาํให้ทราบถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียกบัค่าเงิน ซ่ึงสะทอ้นการไหลของเงินทุนจากต่างประเทศ ผูว้ิจยัจึงนาํมาเป็น

กรอบแนวทางในการทาํวจิยั เพื่อนาํมาใชใ้นการสร้างแบบจาํลองของงานวจิยั 

กกกกกกกก2.3. ทฤษฎคีวามพงึพอใจในสภาพคล่อง 

กกกกกกกกตามแนวคิดของ John Maynard Keynes ระดบัรายได้ท่ีแทจ้ริงเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

กาํหนดการออมท่ีแทจ้ริง โดยมีฟังกช์นัการออมดงัน้ี 

 S = s (y) 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 3 เส้นการออม 

ท่ีมา : ชมเพลิน จนัทร์เรืองเพญ็, ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), 101. 

กกกกกกกกฟังกช์นัการออมมีลกัษณะดงัภาพ โดยการออมมีความสัมพนัธ์กบัรายได ้จึงจะสะทอ้น

ให้เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคกบัรายได ้เน่ืองจากครัวเรือนมีทางใช้จ่าย 2 ทาง คือ 

การบริโภค และการออม ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้กับการออมตามสมมติฐานของเคนส์มี

สาระสําคญัว่า ในระดบัรายไดท่ี้ตํ่ามากๆ ครัวเรือนจะใช้จ่ายในการบริโภคมากกว่ารายไดท่ี้รับใน

ปัจจุบนัซ่ึงทาํไดโ้ดยการใชจ้่ายจากเงินออมท่ีเก็บสะสมมาในอดีตหรือโดยการกูย้มื ดงันั้นเงินออมท่ี

ครัวเรือนมีอยู่จะลดลงหรือการออมมีค่าติดลบ เม่ือระดบัรายไดค้่อยๆเพิ่มสูงข้ึนจะมีรายไดร้ะดบั

หน่ึงท่ีครัวเรือนใชจ่้ายในการบริโภคเท่ากบัรายไดใ้นปัจจุบนัพอดี คือ การออมของครัวเรือนมีค่า

เท่ากบัศูนย ์ณ ระดบัรายไดท่ี้สูงข้ึน ครัวเรือนใช้จ่ายในการบริโภคน้อยกว่ารายไดปั้จจุบนั ดงันั้น

ครัวเรือนจึงมีการออมเกิดข้ึน หรือการออมมีค่าเป็นบวก จากสมมติฐานน้ีเส้นการออมจึงเป็นเส้นท่ี

ตดักบัแกนนอนท่ีระดบัรายไดห้น่ึง และมีลกัษณะเป็นเส้นท่ีชนัจากซา้ยไปขวา 

S 

S 

Y 0 
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กกกกกกกกจากความตอ้งการถือเงินหรือความพอใจในสภาพคล่อง จึงกลายเป็นแนวคิดท่ีเป็น

ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง 

กกกกกกกกKeynes มีความเห็นว่า เงินเป็นสินทรัพยช์นิดหน่ึงท่ีมีอรรถประโยชน์มากในฐานะท่ี

เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงท่ีสุดในบรรดาสินทรัพยต่์างๆ ดงันั้น คนเราจึงอาจตอ้งการถือเงิน

ไวเ้พื่อจุดมุ่งหมายอ่ืนดว้ย นอกเหนือจากเพื่อเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ทฤษฎีความตอ้งการ

ถือเงินแบ่งจุดมุ่งหมายในการถือเงินออกเป็น 3 จุดมุ่งหมาย คือ เพื่อจบัจ่ายใชส้อย เพื่อสํารองไวใ้ช้

จ่ายในเหตุฉุกเฉิน และเพื่อเก็งกาํไร 

กกกกกกกก1. ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อย (Transactions Demand)  

กกกกกกกกความตอ้งการถือเงินประเภทน้ี ไดแ้ก่ ความตอ้งการถือเงินเพื่อซ้ือสินคา้และบริการเพื่อ

การคลองชีพในแต่ละวนั เช่น ซ้ืออาหาร ซ้ือเส้ือผา้ ยารักษาโรค ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความตอ้งการถือเงิน

เพื่อจบัจ่ายใชส้อยจึงแปรผนัไปในทางเดียวกบัรายได ้และอาจจะเป็นท่ีคาดคะเนวา่มีความสัมพนัธ์

ในเชิงลบกบัอตัราดอกเบ้ีย บุคคลจะประหยดัการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใช้สอยในชีวิตประจาํวนั ณ 

ระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน 

กกกกกกกก2. ความตอ้งการถือเงินไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand) 

     การถือเงินตามแรงจูงใจประเภทน้ี เกิดจากความไม่แน่นอนของรายรับและรายจ่ายใน

อนาคต ดงันั้นความตอ้งการถือเงินลกัษณะน้ีจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัรายได ้คือถา้รายไดเ้พิ่ม

สูงข้ึนจากความตอ้งการถือเงินน้ีก็มากข้ึน ความตอ้งการถือเงินลกัษณะน้ีอาจจะไม่ไดใ้ชก้็ได ้โดยจะ

มีความไหวตวัต่ออตัราดอกเบ้ียไวกวา่ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อย คือ อตัราดอกเบ้ียเพิ่ม

สูงมาก ความตอ้งการถือเงินประเภทน้ีจะลดลงมากกวา่ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อย 

กกกกกกกก3. ความตอ้งการถือเงินไวเ้พื่อเก็งกาํไร (Speculative Demand) 

กกกกกกกกจากแนวคิดของสํานกัคลาสสิคมีความเช่ือว่าบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะไม่ถือเงินไวเ้กิน

ความจาํเป็นในการจบัจ่ายใชส้อย และถือไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน ถา้มิเช่นนั้นแลว้จะสูญเสียดอกเบ้ียท่ีควร

ได ้คือการถือเงินของเขาจะมีค่าเสียโอกาส เช่น การซ้ือพนัธบตัรเหตุผลมีวา่ แมอ้ตัราดอกเบ้ียจะตํ่า

เพียงใดก็ตาม การท่ีได้ผลตอบแทนบ้างก็ยงัดีกว่าไม่ได้อะไรเลย แต่เคนส์ให้เหตุผลว่า คนท่ีมี

พฤติกรรมอย่างมีเหตุผลยงัคงมีความตอ้งการถือเงินมากกว่าถือพนัธบตัร คือหากอตัราดอกเบ้ียมี

การเปล่ียนแปลงไปในขณะท่ีเรายงัถือพนัธบตัรอยู ่ราคาพนัธบตัรนั้นจะเปล่ียนแปลงไป ราคาตลาด

ของพนัธบตัรจะลดลงเม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงข้ึน และราคาตลาดพนัธบตัรจะสูงข้ึนเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

ลดลง การถือพนัธบตัรจึงอาจทาํให้ผูถื้อกําไรส่วนทุนหรือขาดทุนส่วนเกินเกิดข้ึนได้ ซ่ึงผูถื้อ
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พนัธบตัรจะไดรั้บรายไดจ้ากพนัธบตัร 2 ทาง คือ รายไดจ้ากดอกเบ้ียพนัธบตัร และรายไดจ้ากกาํไร

ส่วนทุนหรือขาดทุนส่วนทุน โดยถือวา่การขาดทุนส่วนทุนเป็นรายไดท่ี้เป็นลบ 

กกกกกกกกงานวิจยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกต์ใช้ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคล่อง   โดยนาํมาใช้เป็น

ขอ้มูลในการประกอบการบรรยายในส่วนของอตัราดอกเบ้ียและรายได ้ทาํให้ทราบวา่ความตอ้งการ

ถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อยและความตอ้งการถือเงินไวใ้ชย้ามฉุกเฉินเป็นตวักาํหนดรายได ้ และความ

ตอ้งการถือเงินไวเ้พื่อเก็งกาํไรเป็นตวักาํหนดอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงถือเป็นตวัแปรทางการเงินท่ีสําคญั  

ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาวา่ตวัแปรมีผลต่อการระดมเงินฝากอยา่งไร 

กกกกกกกก2.4 นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั  

กกกกกกกกนโยบายการเงินและนโยบายการคลงั   เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดภาวะเศรษฐกิจใน

ลักษณะต่างๆ  เศรษฐกิจรุ่งเรือง  เศรษฐกิจตกตํ่า  นอกจากน้ี  ยงัมีผลต่ออตัราดอกเบ้ีย และมี

ผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของอุตสาหกรรมในอนาคตอีกดว้ย (เพชรี  ขมุทรัพย ์2549: 295) 

กกกกกกกกรัฐบาลใช้นโยบายการเงินและการคลงัเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  ใช้

นโยบายการเงินโดยผา่นธนาคารกลางหรือธนาคารชาติ  นโยบายการเงินนั้นไดแ้ก่ (1) ซ้ือหรือขาย

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและเคร่ืองมือเครดิตอ่ืนๆ ในตลาดการเงิน (2) การให้ธนาคารพาณิชยย์ืมเงินโดย

คิดส่วนลดในกรณีท่ีมีสํารองเงินสดไม่เพียงพอ และ (3) การเปล่ียนแปลงเงินสํารองตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี รัฐบาลใชน้โยบายการคลงัในดา้นภาษีและงบประมาณของประเทศ 

กกกกกกกกการใชน้โยบายการเงินและการคลงัของรัฐบาลจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุน

หลายดา้นดว้ยกนั ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะท่ีสาํคญัมีอยู ่  4 อยา่ง คือ 

กกกกกกกก1. การใช้นโยบายการเงินของรัฐบาลทาํให้ปริมาณเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์

เปล่ียนแปลง ซ่ึงจะมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียระยะสั้น และอาจกระทบกระเทือนต่อราคาของหุน้กูด้ว้ย 

กกกกกกกก2.  การซ้ือหรือขายพนัธบตัรจะกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในราคาของพนัธบตัรท่ีมี

คุณภาพสูง การซ้ือพนัธบตัรจาํนวนมากๆ จะทาํใหร้าคาของพนัธบตัรนั้นสูง และอตัราผลตอบแทน

จะตํ่า ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าผลจากการใช้นโยบายการเงินของรัฐบาลเป็นเหตุให้ราคาพนัธบตัร

รัฐบาลตํ่าลงแลว้ ราคาพนัธบตัรธุรกิจจะตํ่าดว้ย และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรลงทุนทุกชนิด

จะสูงข้ึน 

กกกกกกกก3.  การควบคุมการให้เครดิตในตลาดหุ้น ธนาคารกลางจะกาํหนดอตัราร้อยละของ

มูลค่าซ่ึงธนาคารพาณิชยจ์ะใหลู้กคา้กู ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อไปซ้ือหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ธนาคาร

ยงัเขา้ควบคุมการให้เครดิตในตลาดหุ้น โดยการกาํหนดอตัราเงินสดท่ีตอ้งชาํระค่าหุ้นในขณะนั้น 

ส่วนท่ียงัไม่ชาํระเป็นการใหเ้ครดิต (Margin) ถา้ธนาคารกลางกาํหนด Margin ไวสู้ง 
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กกกกกกกก4.  ธนาคารกลางอาจใช้วิธีชักนาํผูล้งทุนดว้ยเหตุผล  ธนาคารกลางอาจใช้วิธีพูดกบั

ธนาคารพาณิชยโ์ดยตรง  เน้นถึงเร่ืองภาวะเศรษฐกิจ  นโยบายการให้เครดิต  และการปฏิบติังาน

ของธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารกลางมีอิทธิพลเหนือธนาคารพาณิชยแ์ละตลาดหุ้นอย่างมาก  ทั้งน้ี  

เน่ืองจากธนาคารากลางมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ  เป็นผูก้าํหนดอตัราดอกเบ้ีย  ปริมาณเงิน  

ระดบัการเคล่ือนไหวของธุรกิจโดยทัว่ไป  และแนวโนม้ของระดบัราคาโดยทัว่ไปดว้ย 

กกกกกกกกงานวจิยัคร้ังน้ีไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบันโยบายการเงินและนโยบายการคลงั โดย

นาํมาใช้เป็นขอ้มูลในการประกอบการบรรยายในส่วนของปริมาณเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละ

อตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงการใช้นโยบายการเงินมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียระยะสั้นและปริมาณเงิน ผูว้ิจยัจึงสนใจนาํมาสร้างกรอบแนวความคิดในการทาํวิจยัและมี

ส่วนช่วยในการพิจารณาตวัแปรท่ีมีผลต่อการระดมเงินฝาก เพื่อนาํมาใช้ในการสร้างแบบจาํลอง

ของงานวจิยั 

กกกกกกกก2.5 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

กกกกกกกกเป็นดชันีช้ีทิศทางการลงทุนภาคเอกชน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ พื้นท่ีรับ

อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศ มูลค่าการนาํเขา้สินคา้ทุน ณ 

ราคาคงท่ี ปริมาณจาํหน่ายรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์มูลค่าการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในประเทศ 

ณ ราคาคงท่ี แต่ละองคป์ระกอบ จะใชข้อ้มูลท่ีปรับฤดูกาลและเฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 เดือน ยกเวน้พื้นท่ี

รับอนุญาตก่อสร้างซ่ึงเฉล่ียเคล่ือนท่ี 12 เดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1. การปรับปรุงดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

กกกกกกกกธปท. ไดป้รับปรุงวิธีการคาํนวณดชันีการลงทุนภาคเอกชนใหม่ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อให้

สามารถสะทอ้นภาวะการลงทุนภาคเอกชนไดดี้ข้ึน โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.1 องคป์ระกอบ ดชันีการลงทุนภาคเอกชนใหม่เพิ่มเคร่ืองช้ีจากเดิม 4 รายการ เป็น 5 

รายการ ไดแ้ก่ เคร่ืองช้ีดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 3 รายการ ประกอบดว้ย มูลค่าสินคา้ทุนนาํเขา้ ณ 

ราคาคงท่ี มูลค่าการจาํหน่ายเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในประเทศ ณ ราคาคงท่ี (จากฐานขอ้มูลภาษี 

มูลค่าเพิ่ม) และปริมาณจาํหน่ายรถยนตเ์ชิงพาณิชยใ์นประเทศ และเคร่ืองช้ีดา้นการก่อสร้างอีก 2 

รายการ ประกอบดว้ย ปริมาณจาํหน่ายปูนซีเมนตใ์นประเทศ และพื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขต

เทศบาล เฉล่ียเคล่ือนท่ี 12 เดือน 

กกกกกกกก1.2 แนวคิดการปรับปรุง จากการติดตามเคร่ืองช้ีเดิม 4 รายการ และขอ้มูลจริงของการ

ลงทุน ภาคเอกชน พบวา่ การใชข้อ้มูลสินคา้ทุนนาํเขา้ และปริมาณจาํหน่ายรถยนตเ์ชิงพาณิชยเ์ป็น

ตวัแทนการ ลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนยงัไม่สามารถสะทอ้นภาวะการ
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ลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเกิดข้ึนจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากไม่ครอบคลุมการลงทุนใน

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีผลิตในประเทศ ดงันั้น เพื่อให้สามารถสะทอ้นกิจกรรมการลงทุนภาคเอกชน

ท่ีเกิดข้ึนจริงไดดี้ข้ึน การคาํนวณดชันีใหม่จึงเพิ่มเคร่ืองช้ีท่ีสามารถสะทอ้นการลงทุนในเคร่ืองจกัร

ท่ีผลิตในประเทศใหค้รอบคลุมมากข้ึน คือ 1. รวมช้ินส่วนเคร่ืองจกัรนาํเขา้เป็นสินคา้ทุนนาํเขา้ และ 

2. เพิ่มมูลค่าการจาํหน่ายเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในประเทศ 

กกกกกกกกนอกจากนั้น ไดเ้ปล่ียนวิธีการคาํนวณดชันีฯ จากเดิมท่ีคาํนวณ Composite index จาก

เคร่ืองช้ี แต่ละตวั แลว้ถ่วงนํ้ าหนกัโดยวิธี Minimum distance square มาเป็นวิธีของ Foundation for 

International Business and Economic Research (FIBER) เช่นเดียวกบัวิธีการคาํนวณดชันีการ

อุปโภคบริโภคภาค เอกชน ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเอ้ือต่อการเพิ่มเคร่ืองช้ีใหม่หรือลดเคร่ืองช้ีเดิม และใน

กรณีท่ีเคร่ืองช้ีบางตวัไม่มีขอ้มูลในเดือนนั้นๆ จะกาํหนดใหข้อ้มูลในเดือนนั้นเท่ากบัเดือนก่อน 

กกกกกกกก1.3 เหตุผลอ่ืน การคาํนวณดชันีฯ โดยหานํ้ าหนกัของเคร่ืองช้ีตามวิธีเดิมนั้นให้นํ้ าหนกั

ของ เคร่ืองช้ีแต่ละตวัไม่คงท่ีในแต่ละเดือน โดยเคร่ืองช้ีท่ีมีความผนัผวนนอ้ยและปรับลดลงมากจะ

ไดรั้บ นํ้าหนกัมากข้ึน ส่งผลใหใ้นบางกรณี เช่น หากเคร่ืองช้ีมิไดมี้ทิศทางไปในทางเดียวกนั ดชันีฯ 

อาจจะ underestimat 

กกกกกกกก2. รายละเอียดและผลของการปรับปรุงดชันีการลงทุนภาคเอกชน 

กกกกกกกกดชันีการลงทุนภาคเอกชนใหม่มีองค์ประกอบ 5 รายการ โดยเพิ่มปริมาณจาํหน่าย

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในประเทศตั้งแต่ปี 2541 เป็นตน้มา และปรับคุม้รวมสินคา้ทุนใหม่ รวมทั้ง

เปล่ียนวธีิการคาํนวณใหม่ สรุปได ้ดงัน้ี 

กกกกกกกก2.1 เปล่ียนคุม้รวมของสินคา้ทุนนาํเขา้จากเดิมคือสินคา้ทุนนาํเขา้ใน 5 หมวดหลกั ไม่

รวมการ นาํเขา้เคร่ืองบิน และช้ินส่วนเคร่ืองจกัร เป็น สินคา้ทุนนาํเขา้ไม่รวมการนาํเขา้สินคา้กลุ่ม

ขนส่งและเพิ่ม มูลค่าการจาํหน่ายเคร่ืองจกัรภายในประเทศ เพื่อเป็นเคร่ืองช้ีท่ีสะทอ้นเคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรท่ีผลิต ภายในประเทศ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนภาคเอกชนในเกณฑสู์ง 

กกกกกกกก2.2 ปรับขอ้มูลเคร่ืองช้ีในแต่ละเดือนดว้ยวิธีการเฉล่ียเคล่ือนท่ียอ้นหลงั 3 เดือน ไดแ้ก่ 

มูลค่าสินคา้ทุนนาํเขา้ ณ ราคาคงท่ี มูลค่าการจาํหน่ายเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในประเทศ ณ ราคาคงท่ี 

(จากฐานขอ้มูลภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปริมาณจาํหน่ายรถยนตเ์ชิงพาณิชยใ์นประเทศ และปริมาณจาํหน่าย

ปูนซีเมนตใ์นประเทศ ยกเวน้พื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลท่ีใช้ขอ้มูลเฉล่ียเคล่ือนท่ี 12 

เดือน เพื่อให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการก่อสร้าง ดงันั้นขอ้มูลรายไตรมาสจะเท่ากบัขอ้มูล เดือน

สุดทา้ยของแต่ละไตรมาสนั้นๆ 

กกกกกกกก2.3 ผลการปรับปรุงดงักล่าว ทาํให้ดชันีใหม่มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุนภาคเอกชน

รวมสูงข้ึน สะทอ้นจากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ท่ีสูงกว่า และค่า Root Mean Square Percent 
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Error (RMSPE) และ Thiel coefficient ท่ีต ํ่ากวา่ โดยดชันีฯ ใหม่เปล่ียนแปลงไปจากจากดชันีฯ เดิม

บา้ง แต่ยงัคงเคล่ือนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

กกกกกกกกงานวิจยัไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบัดชันีการลงทุนภาคเอกชน  โดยนาํมาเป็นขอ้มูล

ประกอบการอธิบายในส่วนของดชันีการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึงสะทอ้นภาวการลงทุนภาคเอกชน ท่ี

ส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจของประเทศ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาตวัแปรดงักล่าวจึงนาํมาสร้าง

กรอบแนวความคิดในการทาํวิจยัและมีส่วนช่วยในการพิจารณาตวัแปรท่ีมีผลต่อการระดมเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชย ์

กกกกกกกก3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกธัญพร บูชิกานนท์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชยไ์ทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series 

Data) ซ่ึงรวบรวมไดจ้ากงานเศรษฐกิจรายเดือนธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานผลประกอบการ

รายไตรมาสของธนาคารพาณิชยไ์ทยจากตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานจากนิตยสารการเงินธนาคาร

รายเดือน ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2548 ใช้การประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซ้อน

ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝาก โดยใชแ้บบจาํลอง ดงัน้ี 

 

TDEP  = a0  +  a1 GDP  +  a2FDEP  +  a3INT  +  a4RGB    

โดยท่ี 

 TDEP  = ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย (ลา้นบาท) 

 GDP      =       ผลิตภณัฑภ์ายในประเทศเบ้ืองตน้ (ลา้นบาท) 

 FDEP = ปริมาณเงินฝากในระบบของบริษทัเงินทุน (ลา้นบาท) 

 INT = อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก (ร้อยละ) 

 RGB =      อตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล (ร้อยละ) 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศเบ้ืองตน้ (GDP) อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

(INT) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกกบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย ในขณะท่ี

ปริมาณเงินฝากในระบบของบริษทัเงินทุน (FDEP) และอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล 

(RGB) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 

กกกกกกกกนวพร คงเพิ่มพูน (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร

พาณิชย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ
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สาํนกันโยบายและการลงทุน วธีิการศึกษาเป็นเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐ

มิติ ในการสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ทาํหารประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ โดยใช้การวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงซอ้น โดยการใชแ้บบจาํลอง ดงัน้ี 

กกกกกกกกTSC  = a0  +  a1RINT  +  a2 GDP  +  a3BR  +  a4FNS  +  a5GOB    

กกกกกกกกR2 = 0.999 

    Adjusted R2 = 0.998 

    D.W. Statistic = 2.738 

    F – Statistic = 1827.289 

โดยท่ี 

    TSC a      =     ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์(ลา้นบาท) 

    RINT      =     อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (ร้อยละ/ปี) 

   GDP      =     ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (ลา้นบาท)  

    Bra      =     จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์(สาขา) 

    GOB      =      อตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล (ร้อยละ/ปี) 

    FNS      =     ปริมาณเงินฝากท่ีบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์(ลา้นบาท) 

กกกกกกกกผลการศึกษาปรากฏว่า ตวัแปรอิสระ มีความสัมพนัธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชย ์ตรงตามสมมติฐานในทุกตวัแปร และเม่ือพิจารณาค่า D.W. เท่ากบั 2.738 แสดงวา่

สมการน้ีไม่มีปัญหาสหสัมพนัธ์ในตวั (autocorrelation) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และจาก

สมการเชิงซอ้นน้ี ค่า Adjusted R2 = 0.998 หมายความวา่ สมการน้ีตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตามไดร้้อยละ 99.9 เม่ือพิจารณาค่า t-stat พบวา่ตวัแปรอิสระ 4 ตวั ผา่นการ

ทดสอบท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

กกกกกกกกดงันั้น ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์(TSC) คือ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์(BR) ท่ีมีความสัมพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝาก ส่วนอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล (GOB) และ 

ปริมาณเงินฝากท่ีบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ (FNS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกนัขา้มกบัปริมาณเงินฝาก สรุปได้ว่าธนาคารพาณิชยต์อ้งการเพิ่มเงินฝากมากข้ึน ธนาคาร

พาณิชยส์ามารถทาํไดโ้ดยการเปิดสาขาให้มากข้ึนและถา้ธนาคารพาณิชยมี์ปริมาณเงินฝากท่ีมาก

เพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งินทุนแลว้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คือ สามารถให้ภาคธุรกิจนาํเงิน

ฝากหรือเงินออมใช้ในกิจกรรมต่างๆและจะเป็นการพฒันาประเทศในตวั นอกจากน้ี ทางธนาคาร
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แห่งประเทศไทยจะสามารถควบคุมทิศทางของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการแกปั้ญหาทางเศรษฐกิจ 

โดยผา่นการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ดด้ว้ย 

กกกกกกกกประกายเพ็ญ กีรติกรพิสุทธ์ิ (2546) ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงิน

ฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 – 

พ.ศ. 2543 วิธีการศึกษาเป็นเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ใชก้ารประมาณค่าสมการถดถอยเชิงซ้อน

ดว้ยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝาก โดยใชแ้บบจาํลอง ดงัน้ี 

กกกกกกกกTSC      = a0  +  a1 GDP  +  a2BR  +  a3RINT  +a4GOB  +  a5FNS  

โดยท่ี   

     TSC      =      ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์(ลา้นบาท) 

     GDP      =      ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (ลา้นบาท) 

      BR       =       จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์(สาขา) 

     RINT      =      อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (ร้อยละ/ปี) 

     GOB       =       อตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล (ร้อยละ/ปี) 

     FNS      =      ปริมาณเงินฝากท่ีบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์(ลา้นบาท) 

กกกกกกกกซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร

พาณิชยไ์ดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์ (BR) 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (RINT) อตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล (GOB) และ ปริมาณเงินฝาก

ท่ีบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ (FNS) โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์(BR) อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (RINT) ท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัปริมาณเงินฝาก ส่วนอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาล (GOB) และ ปริมาณเงิน

ฝากท่ีบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ (FNS) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั

ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์

กกกกกกกกธนาภพ พรทศพล (2539) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการระดมเงินฝาก โดยสร้าง

แบบจาํลองสมาชิกเชิงซ้อนและทาํการประมาณค่าด้วยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least 

Squares) อนัประกอบไปด้วยตวัแปรอิสระ คือ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดชันีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์ปริมาณสินเช่ือบริษทั

เงินทุนและบริษทัหลกัทรัพย ์และจาํนวนบริษทัเงินทุนและหลกัทรัพย ์ซ่ึงใชข้อ้มูลอนุกรมตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2520-2536 โดยมีผลการประมาณค่าดงัน้ี 

S =   5.94108  +  0.31987GDP  +  0.90241CRE  -  0.03246INT  -  0.06117SET  +  0.59226NUM 



 

23 
 

 

  (2.23169)     (8.68430)   (0.69797)  (1.62223) (2.18734) 

R2 = 0.99836  F = 1342.24  D.W. = 1.98738  

โดยท่ี 

 S  =  ปริมาณเงินฝากของบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์

 GDP     =    ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

 CRE  = ปริมาณสินเช่ือของบริษทัเงินทุนและบริษทัหลกัทรัพย ์

 INT = อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์  

 SET = ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 NUM = จาํนวนบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ 

 ผลจากการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่ ปริมาณเงินฝากของบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์

มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศและปริมาณการปล่อยสินเช่ือของ

บริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์และจาํนวนบริษทัเงินทุนและบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์

ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํของธนาคารพาณิชย ์ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมเงินฝากของระบบ

ธนาคารพาณิชยไ์ทย  โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ  และมีรายละเอียดของวธีิวจิยัดงัน้ี 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

กกกกกกกกขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลทีมีผูศึ้กษาและ

เก็บรวบรวมไวแ้ลว้   ไดแ้ก่ หนงัสือทางวชิาการ  บทความ  วทิยานิพนธ์  และรายงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  รวมถึงขอ้มูลออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง  

กกกกกกกกลกัษณะขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอนุกรมเวลา  โดยทาํการจดัเก็บขอ้มูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 36 เดือน ซ่ึงมีการ

เก็บขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานดงัน้ี 

กกกกกกกก1. สาํนกัคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กกกกกกกก2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กกกกกกกก3. คน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร วารสาร และส่ิงพิมพต่์างๆ 

กกกกกกกก4. จากเวบ็ไซตต่์างๆ   

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ขอ้มูล  เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดม

เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  ตามกรอบแนวคิดท่ีไดก้าํหนดไวก่้อนทาํการศึกษา  เพื่อ

ตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี  โดยนาํขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้ากหน่วยงาน

ต่างๆ มาใชใ้นการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อหาความสัมพนัธ์ตาม

แบบจาํลองท่ีสร้างข้ึน โดยการศึกษาในคร้ังน้ี มีปัจจยัหรือตวัแปรต่างๆท่ีจะนาํมาทาํการศึกษาได้

ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1. ตวัแปรตาม คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์โดยเก็บขอ้มูลจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

กกกกกกกก2.ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ) คือ ปัจจยัต่างๆ ท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการระดมเงินฝากของ

ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยไดศึ้กษาและนาํมาเป็นตวัแปรตน้ ดงัน้ี 
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  2.1 อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี 

  2.2 ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย  

2.3 ดชันีการลงทุนของภาคเอกชนไทย  

2.4 อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล  
 

กกกกกกกกสามารถนาํตวัแปรต่างๆ มาเขียนเป็นฟังกช์นัแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้

ต่างๆกบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ไดด้งัน้ี 

 

TSC  =   ƒ(RINT, INT ,PII, GOB) 

 

กกกกกกกกโดยท่ี  

กกกกกกกกTSC      คือ    ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์(ลา้นบาท) 

       RINT    คือ   อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี (ร้อยละ/ปี) 

       INT      คือ    ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย (ร้อยละ/ปี)  

       PII      คือ    ดชันีการลงทุนของภาคเอกชนไทย 

       GOB     คือ   อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล (ร้อยละ/ปี) 

  

กกกกกกกกจากแบบจาํลองดงักล่าว สามารถนาํมาเขียนในรูปสมการท่ีนาํไปทาํการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 

 

รูปแบบสมการ 

 

  TSC  =  b0 + b1RINT + b2INT + b3PII + b4GOB 

 

กกกกกกกกทั้งน้ี  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบายถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรจากแบบจาํลอง ผูว้จิยั

ไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ซ่ึงจะพิจารณาจากค่าสถิติ R-Squared, Adjusted 

R-Squared, Durbin-Watson, F-Test และค่า T-test  
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกในการดาํเนินการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมเงินฝากของ

ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  ประกอบดว้ยตวัแปรตามคือปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์  และ

ตวัแปรอิสระหลายปัจจยัอนัไดแ้ก่  อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี ส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบ้ียต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียไทย   ดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนไทย   และอตัรา

ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล   โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อ

ประเมินค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ   ท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร

พาณิชยไ์ทย   ผลการวิเคราะห์จะพิจารณาค่า R-Squared, Adjusted R-Squared, Durbin-Watson, F-

Statistic และค่า T-test ดงัน้ี 

 

กกกกกกกกค่า  R-Squared ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ หมายถึง สัดส่วนท่ีตวัแปรอิสระสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้ดงันั้น ถา้ R-Squared มีค่ามาก แสดงวา่ตวัแปรตามและ

ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัมาก หรือตวัแปรอิสระสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของค่าตวั

แปรตามไดม้าก 

 

กกกกกกกกค่า Durbin-Watson เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบความเป็นอิสระกนัของค่าคลาดเคล่ือน ซ่ึง

เป็นเง่ือนไขของการวเิคราะห์การถดถอย 

 

กกกกกกกกค่า  F-Statistic เป็นค่าท่ีใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ หรือความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและ

กนัของตวัแปรตามกบัชุดของตวัแปรอิสระทั้งหมด 

 

กกกกกกกกค่า  T-test เป็นค่าท่ีใชต้รวจสอบความสัมพนัธ์ หรือความเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั

ของตวัแปรตามกบัชุดของตวัแปรอิสระแต่ละตวัในสมการ 

 

กกกกกกกกซ่ึงสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการระดมเงินฝากของ

ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  ไดด้งัน้ี 
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TSC = 4996867.569 +  24522.550RINT  +  55515.770INT  +  14005.090PII  – 7741.121GOB 

        (2.318)            (3.129)         (3.372)          (-5.911) 

    

โดยท่ี  

    TSC      คือ   ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์(ลา้นบาท) 

  RINT คือ   อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี (ร้อยละ/ปี) 

  INT คือ   ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย   

  PII คือ   ดชันีการลงทุนของภาคเอกชน 

  GOB คือ   อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล (ร้อยละ/ปี) 

 

ค่า R-Squared, Adjusted R-Squared, Durbin-Watson และค่า F-test มีดงัน้ี 

   R-Squared   0. 741 

   Adjusted R-Squared  0. 708 

  Durbin-Watson   1.508 

  F-test    22.189 

กกกกกกกกตวัเลขในวงเล็บเป็นค่าสถิติ T-test 

กกกกกกกก*ทุกตวัแปรมีระดบันยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

กกกกกกกกจากค่า R-Squared ท่ีไดเ้ท่ากบั 0. 741 แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดใน

แบบจาํลองสามารถอธิบายการเคล่ือนไหวของตวัแปรตาม คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ 

ไดร้้อยละ74.10 

กกกกกกกกค่าสถิติ  F (F-Test) ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่าเท่ากบั 22.189มากกวา่ค่าท่ีไดจ้ากตาราง 

F0.05 = 2.69 แสดงใหเ้ห็นวา่ชุดของตวัแปรอิสระท่ีสร้างข้ึนมามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีสามารถอธิบาย

ความเคล่ือนไหวของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดว้ยความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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กกกกกกกกเม่ือพิจารณาค่าสถิติ t (T-Test)  ท่ีไดค้าํนวณไดข้องตวัแปรอิสระแต่ละตวัพบวา่  ตวั

แปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม  เน่ืองจากค่า t ของตวัแปรอิสระทุกตวัมีค่าสูงกวา่ค่าสถิติ t 

ท่ีไดจ้ากตารางท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  ค่า t0.05 = 1.697 

กกกกกกกกเม่ือพิจารณาค่า  Durbin Waston ท่ีไดจ้ากการคาํนวณมีค่าเท่ากบั 1.508 แสดงวา่สมการ

น้ีไม่เกิดปัญหาสหสัมพนัธ์ของของตวัความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) หรือค่าความคาดเคล่ือน

เป็นอิสระต่อกนั 

 

การวเิคราะห์แบบจําลอง 

กกกกกกกกอตัราดอกเบีย้ (ทีแ่ท้จริง) เงินฝากประจํา 1 ปี 

กกกกกกกกหากอตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 โดยปัจจยั

อ่ืนๆ คงท่ีแลว้ จะทาํใหป้ริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

โดยปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึน 24,522.550 ลา้นบาท 

กกกกกกกกส่วนต่างของอตัราดอกเบีย้ต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ไทย   

กกกกกกกกหากส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทยเปล่ียนแปลงไปร้อย

ละ 1 โดยปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้จะทาํให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์เปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางเดียวกนั โดยปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึน 55,515.770 ลา้นบาท 

กกกกกกกกดัชนีการลงทุนของภาคเอกชน 

กกกกกกกกหากดชันีการลงทุนภาคเอกชนเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 โดยปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้จะทาํ

ใหป้ริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั โดยปริมาณเงินฝาก

ในระบบธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึน 14,005.090 ลา้นบาท 

กกกกกกกกอตัราดอกเบีย้พนัธบัตรรัฐบาล 

กกกกกกกกหากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 โดยปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ีแลว้จะ

ทาํให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยปริมาณ

เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยล์ดลง 7,741.121 ลา้นบาท 

 

กกกกกก 
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กกกกกกกกสรุป ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  ใน

ท่ีน้ีคือปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์ ประกอบดว้ยหลายปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย (ท่ี

แทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย และดชันี

การลงทุนภาคเอกชน มีอิทธิพลต่อการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  
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บทที ่5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

สรุป 

กกกกกกกกธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสําคญัมากในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเป็นหัวใจหลกัสําหรับโครงสร้างทางการเงินของประเทศ โดยท่ีธนาคารพาณิชยเ์ป็น

ผูรั้บฝากเงินจากประชาชนหรือแหล่งระดมทุน แลว้นาํเงินฝากนั้นไปลงทุนหรือป้อนเงินทุนให้แก่

ธุรกิจ 

กกกกกกกกธุรกิจหลกัของธนาคารพาณิชย ์คือ การระดมเงินออม ในรูปเงินฝากประเภทต่างๆแลว้

นาํมาปล่อยสินเช่ือแก่บุคคลหรือภาคธุรกิจ รวมทั้งการซ้ือขายตัว๋แลกเงินหรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืน

ใด และการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  จึงทาํใหง้านวจิยัคร้ังน้ีมุ่งแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร

ต่างๆท่ีมีผลต่อการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยงานวิจยัคร้ังน้ีไดอ้าศยัขอ้มูล

รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 โดยกาํหนดตวัแปรสําคญัใน

การวิจยัคือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี ส่วน

ต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียไทย   ดชันีการลงทุนของภาคเอกชนไทย   

และอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ และใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์โปรแกรมSPSS เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ 

 

กกกกกกกกจากการวเิคราะห์โดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ  พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมเงินฝาก

ของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี (x1) ส่วนต่าง

ของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย (x2) ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (x3) มี

ความสัมพนัธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในทิศทางเดียวกัน และ อัตราดอกเบ้ีย

พนัธบตัรรัฐบาล (x4) มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม

กนั ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 สาํหรับการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย  
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อภิปราย 

กกกกกกกกกความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบีย้ (ที่แท้จริง) เงินฝากประจํา 1 ปีและปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารพาณชิย์ 

กกกกกกกกอตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) เงินฝากประจาํ 1 ปี มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณเงินฝากใน

ระบบธนาคารพาณิชย ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ตามทฤษฎีอตัราดอกเบ้ียของคลาสสิค การออม

ท่ีแทจ้ริงข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เม่ืออตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสูงข้ึนก็จะยิ่งจูงใจให้ผูอ้อมทาํ

การออมมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึนด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของประกายเพญ็ กีรติกรพิสุทธ์ิ (2546) พบวา่อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) มีความสัมพนัธ์ 

กบัปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์ในทิศทางเดียวกนั 

กกกกกกกกความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยไทย 

และปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณชิย์ 

กกกกกกกส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทยมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ

เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์ ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน 

จะทาํให้เงินทุนไหลเขา้ในประเทศเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากในธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึนดว้ย 

ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย กบัปริมาณ

เงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย จึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

กกกกกกกกความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการลงทุนของภาคเอกชนและปริมาณเงินฝากของธนาคาร

พาณชิย์ 

กกกกกกกดชันีการลงทุนภาคเอกชน สะทอ้นใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลง การลงทุนภาคเอกชนให้ดีข้ึน 

โดย เคร่ืองช้ีดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 3 รายการและเคร่ืองช้ีดา้นการก่อสร้างอีก 2 รายการ เพื่อเป็น

เคร่ืองช้ีท่ีสะทอ้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีผลิต ภายในประเทศ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการลงทุน

ภาคเอกชนในเกณฑสู์ง แสดงถึงความตอ้งการเงินในระบบเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้นความสัมพนัธ์

ระหว่างดชันีการลงทุนภาคเอกชนและปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์จึงมีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไม่พบวา่มีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของดชันีการ

ลงทุนภาคเอกชนกบัปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยแ์ต่อยา่งใด 
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      ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบีย้พันธบัตรรัฐบาลและปริมาณเงินฝากของธนาคาร

พาณชิย์ 

กกกกกกกก จากนโยบายการเงินและนโยบายการคลงั หากดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลเพิ่มข้ึน จะทาํ

ให้เงินทุนของภาคธุรกิจไหลไปลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน และจะส่งผลให้เงินฝากใน

ระบบธนาคารพาณิชย์ลดลง  ดังนั้นความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลและ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์จึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของธญัพร บูชิกานนท ์(2550) พบวา่อตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลและปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชย ์จึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั  

 

ข้อจํากดัในการวจัิย 

กกกกกกกก1. การวจิยัคร้ังน้ี มีขอ้จาํกดัในดา้นขอ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่

เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 ดงันั้นผลการวิจยัท่ีไดจ้ะครอบคลุมภายใน

ช่วงเวลา 3 ปี เท่านั้น 

กกกกกกกก2. แบบจาํลองท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบจาํลองท่ีใชค้าดคะเนแนวโนม้การเปล่ียนแปลง

ของปริมาณเงินฝากเท่านั้น ไม่สามารถนาํมาใชพ้ยากรณ์ปริมาณเงินฝากในอนาคตได ้

 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 

กกกกกกกกขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

กกกกกกกก1. ขอ้เสนอแนะทางวชิาการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 หากธนาคารพาณิชยไ์ทยตอ้งการระดมเงินฝากเพิ่มข้ึน ควรจะเพิ่มอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากใหสู้งข้ึน เพื่อท่ีจะใหผู้อ้อมนาํเงินมาฝากกบัธนาคารพาณิชยไ์ทย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวม แบบจาํลองท่ีไดจ้ากการวิจยั

ในคร้ังน้ีเป็นแบบจาํลองในระยะสั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปผูท่ี้สนใจอาจจะนาํไปพฒันาเป็น

แบบจาํลองระยะยาว หรือเพิ่มตวัแปรอ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการฝากเงิน, ความเช่ือมัน่ในสภาพทาง

การเงิน, ทางเลือกในการออม 

 



 

33 
 

 

กกกกกกกก2. ขอ้เสนอแนะทางการปฏิบติั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 การนาํไปใชป้ระโยชน์ ในการศึกษาเพื่อกาํหนดกรอบแนวคิดของ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ในการคาดการณ์เงินฝากของธนาคาร ทั้งน้ี โดยยึดหลกัความ

เป็นไปได ้ความสะดวกในการปฏิบติั 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 การนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาแบบจาํลองตวัแปรกาํหนดปริมาณ

เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยในทางปฏิบติั 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

    ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

         (ลา้นบาท: ปี) 

เดือน 
  ปี   

2550 2551 2552 

มกราคม 6,749,525 6,783,718 7,149,672 

กุมภาพนัธ์ 6,823,041 6,922,445 7,211,269 

มีนาคม 6,776,905 6,957,464 7,248,029 

เมษายน 6,884,891 7,059,286 7,222,756 

พฤษภาคม 6,956,698 7,036,283 7,169,945 

มิถุนายน 6,706,534 6,664,253 7,040,429 

กรกฎาคม 6,917,546 6,705,988 6,910,873 

สิงหาคม 6,865,222 6,814,113 7,007,040 

กนัยายน 6,813,120 6,813,021 6,968,425 

ตุลาคม 6,909,070 6,869,847 6,971,262 

พฤศจิกายน 6,836,327 7,042,822 7,094,222 

ธนัวาคม 6,604,517 7,155,996 7,121,165 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยคาํนวณอยูใ่นรูปขอ้มูลเฉล่ียรายเดือน) 
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ตารางท่ี 2 อตัราดอกเบ้ีย (ท่ีแทจ้ริง) ของเงินฝากประจาํ 1 ปี 

    ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

         (อตัราร้อยละ: ปี) 

เดือน 
  ปี   

2550 2551 2552 

มกราคม 1 -0.89 1.48 

กุมภาพนัธ์ 1.38 -1.99 1.9 

มีนาคม 1.7 -3.09 1.48 

เมษายน 1.5 -2.99 1.08 

พฤษภาคม 1.08 -3.89 1.73 

มิถุนายน 0.48 -5.23 4.13 

กรกฎาคม 0.48 -6.03 4.83 

สิงหาคม 0.62 -6.33 5.23 

กนัยายน 1.22 -3.53 1.83 

ตุลาคม 0.4 -3.13 1.83 

พฤศจิกายน -0.19 -1.03 0.43 

ธนัวาคม -0.69 0.68 -1.08 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยคาํนวณอยูใ่นรูปขอ้มูลเฉล่ียรายเดือน) 
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ตารางท่ี  3 ส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียไทย 

    ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

         (อตัราร้อยละ: ปี) 

เดือน 
  ปี   

2550 2551 2552 

มกราคม -0.31 -0.71 2.08 

กุมภาพนัธ์ -0.45 0.13 1.66 

มีนาคม -0.69 0.31 1.21 

เมษายน -1 0.45 1.04 

พฤษภาคม -1.33 0.84 1 

มิถุนายน -1.64 0.84 0.98 

กรกฎาคม -1.76 1.01 0.99 

สิงหาคม -2.11 1.17 1 

กนัยายน -1.97 0.58 1.01 

ตุลาคม -1.53 0.68 1.03 

พฤศจิกายน -1.34 2.9 1.04 

ธนัวาคม -1.26 2.39 1.05 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยคาํนวณอยูใ่นรูปขอ้มูลเฉล่ียรายเดือน) 
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ตารางท่ี  4 ดชันีการลงทุนของภาคเอกชน 

    ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

         (อตัราร้อยละ: ปี) 

เดือน 
  ปี   

2550 2551 2552 

มกราคม 169.48 177.40 160.12 

กุมภาพนัธ์ 169.13 179.81 154.66 

มีนาคม 166.64 179.51 151.17 

เมษายน 169.16 179.07 150.31 

พฤษภาคม 169.33 177.78 149.85 

มิถุนายน 169.83 178.14 150.63 

กรกฎาคม 169.45 177.88 152.40 

สิงหาคม 170.44 177.24 154.26 

กนัยายน 171.61 177.06 157.18 

ตุลาคม 173.99 177.28 159.21 

พฤศจิกายน 173.52 173.44 162.07 

ธนัวาคม 175.35 168.75 165.88 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยคาํนวณอยูใ่นรูปขอ้มูลเฉล่ียรายเดือน) 
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ตารางท่ี  5 อตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล 

    ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 

         (อตัราร้อยละ: ปี) 

เดือน 
  ปี   

2550 2551 2552 

มกราคม 4.70 3.29 1.80 

กุมภาพนัธ์ 4.50 3.00 1.52 

มีนาคม 4.05 2.89 1.20 

เมษายน 3.65 3.07 1.01 

พฤษภาคม 3.24 3.45 1.14 

มิถุนายน 3.15 3.94 1.39 

กรกฎาคม 3.29 3.97 1.43 

สิงหาคม 3.29 3.72 1.43 

กนัยายน 3.35 3.81 1.51 

ตุลาคม 3.46 3.51 1.59 

พฤศจิกายน 3.59 3.21 1.60 

ธนัวาคม 3.64 2.26 1.52 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (โดยคาํนวณอยูใ่นรูปขอ้มูลเฉล่ียรายเดือน)  
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ภาคผนวก ข 

ผลการวจิยั 
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ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

Regression 

 

Variables Entered/Removed (b) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 GOB, RINT, INT, PII(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: Y 

 

Model Summary(b) 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .861(a) .741 .708 90150.63747 1.508 

a  Predictors: (Constant), GOB, RINT, INT, PII 

b  Dependent Variable: Y 

 

ANOVA(b) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1   Regression 

     Residual 

     Total 

721331177521.358 4 180332794380.340 22.189 .000(a) 

251941260538.947 31 8127137436.740   

973272438060.305 35    

a  Predictors: (Constant), GOB, RINT, INT, PII 

b  Dependent Variable: Y 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

Coefficients(a) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t 

  

Sig. 

  
B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4996867.569 664306.895  7.522 .000 

  RINT 24522.550 10580.673 .405 2.318 .027 

  INT 55515.770 17741.670 .424 3.129 .004 

  PII 14005.090 4152.825 .821 3.372 .002 

  GOB -147741.121 24992.367 -.959 -5.911 .000 

a  Dependent Variable: Y 

 

Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 6682759.0000 7222384.5000 6938436.6389 143559.96035 36 

Residual -169895.8438 129406.5313 .0000 84842.92386 36 

Std. Predicted Value -1.781 1.978 .000 1.000 36 

Std. Residual -1.885 1.435 .000 .941 36 

a  Dependent Variable: Y 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล                     นางสาวสุภาวดี จุลทศัน์   

ท่ีอยู ่                            118/15 หมู่ท่ี 2   ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน  

                                       จงัหวดันครปฐม 73210   

ประวติัการศึกษา        

        พ.ศ. 2546   สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้จาก 

โรงเรียนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัถ ์ จงัหวดัสมุทรสาคร 

        พ.ศ. 2549      สาํเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายจาก 

โรงเรียนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัถ ์ จงัหวดัสมุทรสาคร 

        พ.ศ. 2553   ศึกษาต่อระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

      คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

                                   

 

 

 

 

 


