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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีตอปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย โดยการศึกษาครั้งน้ีจะวิเคราะหโดยใชตัวตัวแปรตาง ๆ ทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย ไดแก ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย
(DEP) ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน(GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(INT) ผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล(RGB) และอัตราเงินเฟอ(INF) โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายป ตั้งแตป 2529 ถึงป 2553 โดย
ใขวิธี Vector Autoregressive (VARs) 
  การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีเร่ิมจากการนําตัวแปรมาทดสอบ Unit root  ตามวิธี ADF-test 
พบวามีเพียงอัตราเงินเฟอ (INF) เพียงตัวแปรเดียวที่ขอมูลมีคุณสมบัติ Stationary at Level หรือ 
I(0) สวนตัวแปรที่เหลือคือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย (DEP) ผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตน (GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (INT) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
(RGB) มีคุณสมบัติ Stationary เม่ือผานการทํา First Differencing หรือ I(1) 
  ผลจากการศึกษาพบวาตัวแปรทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความสัมพันธของปริมาณ
เงินฝากธนาคารพาณิชยไทยไดถึงรอยละ 83.75 และเม่ือนําคา Residual จากการประมาณสมการ
แบบจําลอง VARs มาวิเคราะหปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน(IRFs) พบวาการเปลี่ยนแปลง
อยางฉับพลันของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยในชวงเวลากอน จะมีปฎิกิริยาตอบสนอง
ทางบวกตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยทันที สวนผลของการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
ของตัวแปรที่เหลือ ไดแก ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน  อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทันทีในชวงปที่ 2 ผลจากการศึกษา
วิเคราะหแยกสวนความแปรปรวน (VDs) ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย
ไทย พบวาอิทธิพลจากตัวแปรของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยเองโดยเฉลี่ยคิดเปนสัดสวน
สูงถึงรอยละ 83.25 ในชวงปที่ 2 สวนที่เหลือจะเปนผลมาจากตัวแปรอ่ืนๆ โดยตัวแปรที่มีอิทธิพล
รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.67  รองลงมาเปนผลจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปนสัดสวนรอยละ 1.84  อัตราเงินเฟอรอยละ 1.23 และผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตนมีสัดสวนรอยละ 0.99 ตามลําดับ   
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  The purpose of this research was to study the Impact of Economic Factors on the 
amount Deposits in the Thai Commercial Banking. The study will be analysis by using a 
variable different economic effect on the amount of deposit Thai commercial banks include 
the Amount of bank deposits of Thailand (DEP) Gross domestic products  (GDP) Interest 
Rate (INT) Return on government bonds (RGB) and Inflation (INF), using annual time series 
data from year 1986 to year 2010 by method usage Vector Autoregressive Model (VARs). 
  The research study was started by bringing variable Unit rooth tested according to 
ADF-test showed that only the inflation(INF) only one variable data features or Stationary at 
Level I (0), the remaining variable. Amount of bank deposits of Thailand (DEP) Gross 
domestic products  (GDP) Interest Rate (INT) and Return on government bonds (RGB) has 
been made on property Stationary First Differencing or I (1). 
  The study results showed that all variables could be able to explain the 
relationship of total deposits at Thai commercial banks up percentage, 83.75, and when the 
Residual estimated equation model VARs to Impulse Response Functions (IRFs. ) found 
that the shock of total deposits at commercial banks in Thailand during the time before. 
Interactions are responding positively to the amount of bank deposits of Thailand 
immediately. The results of the sudden change of the remaining variables, including Gross 
domestic products. Inflation. Interest Rate. Return on government bonds. Will react 
immediately respond during the second year.  The results of Variance Decomposition 
analysis (VDs) of changing the amount of deposits of Thai commercial banks. The influence 
of variable quantities of Thai commercial banks own deposits represents average as high 
as 83.25 percent during the second rest is the result of other variables. The variables that 
influence was followed. Interest rates. Representing 12.67 per cent, followed by a rate of 
return on government bonds is 1.84 percent and 1.23 percent inflation and gross domestic 
products accounted for 0.99 per cent respectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในประเทศไทย สถาบันการเงินมีบทบาทอยางมากตอระบบการเงินและเศรษฐกิจ และเปน
ชองทางหลักในการดําเนินนโยบายทางการเงิน การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคนั้นตลาด
การเงินถือวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทยเปนอยางมากในฐานะที่เปนแหลงระดมเงินทุนเพ่ือ
ใชเปนแหลงเงินทุนของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในภาคตางๆทั้ง
ในภาคการลงทุน และการการบริโภค ปจจุบันตลาดการเงินหลักในประเทศไทยประกอบดวย ตลาด
การเงิน ตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ แมวาในชวงหลายปที่ผานมา ตลาดตราสารทุนและ
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยไดมีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งสงผลใหภาคเอกชนมีชองทางการระดม
เงินทุนจากแหลงตางๆ เพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตาม แหลงเงินทุนจากตลาดการเงินหรือระบบธนาคาร
ยังคงมีความสําคัญในฐานะเปนแหลงเงินทนุหลักในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชยถือเปนสถาบัน
การเงิน ที่มีบทบาทสําคัญที่สุด ในฐานะตัวกลางทางการเงิน  มีหนาที่จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ผานทางธุรกรรมตางๆ ของธนาคารพาณิชย นอกจากนั้นธนาคารพาณิชยเปนสถาบันที่เสริมสราง
ความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหม่ันคง และยังเปนเคร่ืองมือของภาครัฐในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 สัดสวนขนาดของสินทรัพยระบบสถาบันการเงิน 
 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย.(2553). ผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย. 
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 จากภาพประกอบ 1 เปนสัดสวนขนาดสินทรัพยของระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ทั้งหมด โดยสัดสวนของสถาบันการเงินที่รับฝากเงินมีสัดสวนถึงรอยละ 47 ในจํานวนนั้นธนาคาร
พาณิชยมีสัดสวนมากถึงรอยละ 86 ซึ่งถือวาธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่ใหญที่สุดใน
ระบบเศรษฐกิจการเงิน เปนสถาบันการเงินที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูที่มีเงินเหลือใชและผูที่
ตองการใชเงิน โดยเปนตัวกลางหลักในการระดมเงินฝากจากประชาชนเพื่อปลอยสินเชื่อแกภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยมีธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูควบคุมดูแลธนาคารพาณิชยให
ดําเนินงานภายใตนโยบายการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดขึ้น การดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยจึงมีผลตอปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจโดยผานกระบวนการสราง
เงินฝากของธนาคารพาณิชย 
 
ตาราง 1 ตารางแสดงปริมาณเงิน M1,M2 ปริมาณเงินฝากและ GDP 

 หนวย : พันลานบาท 

ป ปริมาณเงิน 
ในความหมายแคบ 

(M1) 

ปริมาณเงิน 
ในความหมายกวาง 

(M 2) 

ปริมาณเงินฝาก 
ของธนาคาร
พาณิชย 

 

GDP 
 

2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

 

567.8  
656.3 
750.2 
829.9 
890.2 
911.5 

1,000.0 
1,041.2 
1,174.6 

 

6,404.1 
6,488.1 
7,062.3 
7,471.4 
7,926.9 
8,573.4 
9,109.0 
9,944.3 
10,617.0 

 

5,188.3 
5,426.3 
5,384.9 
5,751.7 
6,243.2 
6,619.2 
6,604.5 
7,156.2 
7,121.3 

 

 5,133.5  
 5,450.6 
 5,917.3  
 6,489.4  
 7,092.8 
 7,844.9 
 8,525.1 
 9,080.4  
 9,041.5 

 

  
 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย.(2553). ผลสถติิเศรษฐกิจและการเงิน. 
 

 จากตาราง 1 แสดงปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) ประกอบดวย ธนบัตร เหรียญ
กษาปณ และเงินฝากกระแสรายวัน และปริมาณเงินตามความหมายกวาง (M2) ประกอบดวยเงิน
ฝากของประชาชนทั้งหมดไมวาจะอยูในรูปของเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา เงินฝากในรูปตั๋ว
สัญญาใชเงินที่บริษัทเงินทุน เงินฝากของประชาชนที่ธนาคารเฉพาะกิจ เปรียบเทียบกับ ปริมาณเงิน
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ฝากของธนาคารพาณิชยไทย พิจารณาไดจากปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจไทยในปจจุบัณ ในสวน
ของปริมาณเงินในความหมายกวางชวงป 2544-2551 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองในขณะที่
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยมีการขยายตัวในสัดสวนที่ลดลง แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการ 
ถือเงินและฝากเงินของประชาชนเห็นไดวาประชาชนชนมีแนวโนมถือเงินสดมากกวา เม่ือพิจารณา
ถึงปริมาณเงินฝาก ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาสาเหตุใดที่ทําใหปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยลดลง สงผลใหสภาพคลองโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชยตึงตัว ทําใหผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติเติบโตในสัดสวนที่ลดลงเชนกัน จะเห็นไดวาในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินฝากเปน
ตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนทางการเงินของระบบธนาคารและเปนแหลงเงินทุนที่มีเสถียรภาพสูง  
เปนกลไกสําคัญยิ่งในการจัดสรรทรัพยากร ระหวาง ภาคเศรษฐกิจ จากผูที่มีเงินออมไปยังผูที่
ตองการเงินทุน ซึ่งจะกอใหเกิดการลงทุน การผลิตและ การจางงาน อันเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่
ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ดังนั้นเพื่อปองกันความเสี่ยงจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองกําหนด
แนวทางเพื่อเรงระดมเงินฝากเพื่อใชเปนแหลงเงินทุนของธนาคาร ดังนั้นจากความสําคัญของ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบของปจจัยทาง
เศรษฐกิจใดบางที่มีผลกระทบตอปรมิาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย โดยผลจากการศึกษาใน
ครั้งน้ีสามารถชวยใหธนาคารพาณิชยนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการเรงระดมทุนดานเงินฝาก 
และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายในการควบคุมปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย 
2. เพ่ือศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบถึงการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางใด 
3. เพ่ือศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจใดที่เปนสาเหตุใหการความแปรปรวนของปริมาณเงิน

ฝากธนาคารพาณิชยไทย 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยไทย เพ่ือ 
 1. ธนาคารพาณิชยสามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนในการเรงระดม
ทุนดานเงินฝาก 
 2. ชวยใหธนาคารกลางสามารถนําไปกําหนดแนวทาง หรือกําหนดนโยบายในการควบคุม
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย    
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ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ศึกษาถึงผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series data) เปน
ขอมูลรายป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 2. การศึกษาปจจัยที่กําหนดปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยไทย โดยตัวแปรที่จะศึกษามีดังนี้ 
  2.1  ตัวแปรอิสระ 
   2.1.1  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) 
   2.1.2  ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP)                              
   2.1.3  อัตราเงินเฟอ (INF) 
   2.1.4  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (RGB) 
  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณเงินฝาก ของธนาคารพาณิชยไทย  (DEP)         
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ธนาคารพาณิชย หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชย และใหหมายความรวมถึงธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ธนาคารพาณิชยที่เปน
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย (พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) 
 2. ปริมาณเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหคําจํากัดความดังนี้ 
  - ปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) ประกอบดวย ธนบัตร เหรียญกษาปณ และ
เงินฝากกระแสรายวัน 
  - ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (M2) จะประกอบไปดวยเงินฝากของประชาชน
ทั้งหมดไมวาจะอยูในรูปของเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา เงินฝากในรูปตั๋วสัญญาใชเงินที่
บริษัทเงินทุน เงินฝากของประชาชนที่ธนาคารเฉพาะกิจ รวมไปถึงที่เพ่ิมเติมเขามาใหมใหอยูใน
นิยามนี้ดวยไดแก เงินรับฝากของธนาคารพาณิชยที่อยูในรูปของตั๋วแลกเงิน เงินรับฝากของสหกรณ
ออมทรัพย และมูลคาสนิทรัพยสุทธิของกองทุนรวมตลาดเงิน 
 3. ปริมาณเงินฝาก หมายถึงเงินฝาก (Deposits) ทุกประเภทของสถาบันการเงินที่รับฝาก
จากประชาชน และสถาบันการเงินอ่ืน รัฐบาลทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน  
 4. พันธบัตรรัฐบาล คือ ตราสารที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูออก ซึ่งสัญญาวาจะ
จายดอกเบี้ยพรอมเงินตนใหแกผูถือเม่ือครบกําหนดหรือจายดอกเบี้ยเปนงวดๆแลวแตจะตกลงกัน 
รัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกูยืมเงินจากประชาชนและ ผูซื้อพันธบัตรจะมีฐานะเปนเจาหนี้
รัฐบาลตามกฎหมาย(กระทรวงการคลัง) 
 5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา หมายถึงผลตอบแทนหรือจํานวนเงินที่ผูกูตองจายชําระ
ใหแกผูใหกูโดยสัญญาวาจะชําระคืนเต็มมูลคาในวันที่ครบกําหนดในอนาคตตามที่ตกลงกันไว 



 

5

 6. เงินฝากประจํา (Time Deposit) เปนเงินฝากที่มีกําหนดระยะเวลาฝากไวแนนอนตามที่
ไดตกลงกับธนาคารในวันฝาก ระยะเวลาของการฝาก เชน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือเกินกวา
12 เดือน การที่เงินฝากประเภทนี้มีลักษณะประจํา การเบิกถอนมีนอย ธนาคารพาณิชยสามารถจาย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงไดเพราะธนาคารพาณิชยสามารถนําเงินฝากนี้ไปลงทุนหาผลประโยชนระยะ
ยาวไดโดยไมตองคอยกังวลวาจะมีการถอนคืน 
 7. อัตราเงินเฟอ (Inflation) คือ อัตราที่เปนตัวชี้ถึงระดับของภาวะทางเศรษฐกิจที่คาของ
เงินลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของราคาสินคาอุปโภค บริโภค ที่จําเปนแกการครอง
ชีพของประชาชนสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค
โดยทั่วไปของประเทศ ซึ่งในความหมายแลวเงินเฟอกับดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวเดียวกัน โดย
อัตราเงินเฟอคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคที่คาเปนรอยละ สวนดัชนีราคา
ผูบริโภคเปนจํานวนตัวเลข อัตราเงินเฟอแบงเปน 2 ประเภทคือ เงินเฟอพื้นฐาน และเงินเฟอทั่วไป 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนมีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยในชวงเวลาตอมา ในทิศทางเดียวกัน 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยใน
ชวงเวลาตอมา ในทิศทางเดียวกัน 
 3. อัตราเงินเฟอ มีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย ในชวงเวลา
ตอมาในทิศทางตรงกันขาม 
 4. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝาก ของธนาคาร
พาณิชยในชวงเวลาตอมา ในทิศทางตรงกันขาม  

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (INT) 
2  ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP) 
3. อัตราเงินเฟอ (INF) 
4. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาล (RGB) 
5 

ปริมาณเงินฝาก  
ธนาคารพาณิชยไทย (DEP) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือ

นํามาใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการวิจัย โดยสรุปรวมเปนประเด็นสําคญั ดังนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

   1.1 ทฤษฎีปริมาณเงินสมัยใหม 

   1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมของอุปทานเงิน    

  2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ  

 1.1  ทฤษฎีปริมาณเงินสมัยใหม 

  ทฤษฎีปริมาณเงินสมัยใหมเปนทฤษฎีที่เนนทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานของเงิน 

ดานอุปทานของเงินเปนปริมาณเงินในความหมายกวาง และการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินจะมี

ผลกระทบตอระดับราคา ผลิตผล และการจางงาน และในดานอุปสงคของเงิน ความตองการถือเงิน

จะขึ้นอยูกับรายไดถาวร อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับของเงิน พันธบัตร หุนทุน และอัตราเงิน

เฟอ 

   1.1.1 ทฤษฎีอุปสงคของเงินตามแนวความคิดของฟรีดแมน (ชมพูนุท โกสลากร 

เพ่ิมพูนวิวัฒน. 2546: 122-124);  ในแนวคิดของฟรีดแมน อุปสงคของเงินขึ้นอยูกับอิทธิพลของ

ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุปสงคของสินทรัพยอ่ืนๆ (Assets) ที่นอกเหนือไปจากเงิน โดยอาศัย

หลักในการวิเคราะหจากทฤษฎีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย (Theory of Portfolio Choice to 

Money) เน่ืองจากเงินตรานั้นถือเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินหรือความมั่งคั่ง (Wealth) โดยสินทรัพย

อ่ืนที่กลาวถึง ประกอบดวย พันธบัตร (Bonds) ทุนเรือนหุน (Equity) หรือหุนสามัญ (Common 

Stocks) และสินคาที่จับตองได (Physical Goods) กลาวคือ อุปสงคของเงินขึ้นอยูกับทรัพยากรหรือ
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ความมั่งคั่งที่บุคคลมีอยู รวมทั้งผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยอ่ืนเม่ือเทียบกับ

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากเงิน หรืออาจกลาวไดวาเปนปจจัยที่อธิบายถึงพฤติกรรมที่

เกี่ยวของกับทรัพยากรของบุคคล สมการอุปสงคตามแนวคิดของฟรีดแมนเนนถึงความสําคัญของ

รายไดถาวร และผลตอบแทนของปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคา k อยางมีระบบมากขึ้น 

สมการอุปสงคของเงินของฟรีดแมนสามารถแสดงไดดังนี้ 

  ),,,,( memembp

d

rrrrrYf
P
M

−−−= π  

โดยที่ 

 
p

M d

 หมายถึง อุปสงคของเงินที่แทจริง 

 
p
Y   หมายถึง รายไดถาวรหรือรายไดเฉลีย่ที่คาดวาจะไดรับในระยะยาว (Expected 

Long-Run Average of Current and Future Income)  

 rb  หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากพันธบตัร ((Expected Return on 

Bonds) 

 rm  หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากเงิน 

 re  หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากหุนสามัญ (Expected Return on 

Common Stocks) 

 πe  หมายถึง อัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกดิขึ้น  

และ 
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  จากสมการ สามารถอธิบายความสัมพันธของอุปสงคของเงินที่แทจริงและปจจัยตางๆ 

ในทฤษฎีปริมาณเงินแนวใหม (Modern Quantity Theory of Money) ที่อาศัยหลักการเลือกลงทุน

ในสินทรัพยดังนี้ 

    1. ตัวแปรที่ใชวัดความมั่งคั่งของฟรีดแมน หรือรายไดถาวร (YP) มีความสัมพันธ

ในทางบวกกับอุปสงคของเงิน เม่ือบุคคลมีรายไดที่ไดรับถาวรหรือรายไดที่ไดรับอยูเปนประจําเพิ่ม

มากขึ้น จะมีความตองการถือสินทรัพยรูปแบบตางๆ มากขึ้นทั้งในรูปแบบของเงินและสินทรัพย

รูปแบบอ่ืนที่ไมใชเงินเพ่ือเปนการเพิ่มความมั่งคั่งใหกับตนเอง โดยการกําหนดอุปสงคของเงินจาก

รายไดถาวรนี้ ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา อุปสงคของเงินจะไมแปรเปลี่ยนไปตามวัฎจักรธุรกิจ 

(Business Cycle Movements) 

    2. ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการถือเงินและของสินทรัพยอ่ืน ถือเปน

แรงจูงใจที่ทําใหบุคคลตัดสินใจวาจะถือสินทรัพยอ่ืนที่นอกเหนือไปจากเงินหรือไม อัตราผลตอบแทน

ที่คาดวาจะไดรับจากเงิน (rm) หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีคาไมคงที่ หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง 

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากเงินก็จะเพ่ิมขึ้น อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากพันธบัตร

เม่ือเทียบกับการถือเงิน (rb - rm) และอัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากหุนสามัญเม่ือเทียบกับ

การถือเงิน (re - rm) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากเงิน

และอุปสงคของเงิน การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการถือพันธบัตรและหุนสามัญ 

จะมีผลทําใหผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการถือเงินลดลง และทําใหอุปสงคของเงินลดลงดวย 

อยางไรก็ตาม (rb - rm) มีคาคอนขางคงที่ เน่ืองจากการแขงขันในอุตสาหกรรมการธนาคาร ที่นําไปสู

การปรับตัวของ rm และ rb ซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเม่ือ rb เปลี่ยน rm ก็จะเปลี่ยนไปดวย 

    3. การคาดการณผลตอบแทนที่จะไดรับจากสินคาประเภทที่จับตองได ถือเปน

อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการเพิ่มขึ้นของผลไดจากทุน (Capital Gains) ที่เกิดขึ้นเม่ือ

ระดับราคาของสินคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งผลตอบแทนที่จะไดรับในรูปของตัวเงินน้ันมีคาเทากับคาคงที่

คาหนึ่งบวกกับอัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดขึ้น (πe) โดยการคาดการณอัตราเงินเฟอ มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับคาของเงิน หากอัตราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดมีคาเพิ่มขึ้น จะมี
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ผลทําใหเงินมีคาลดลง ดังน้ันผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากสินคาเทียบกับผลตอบแทนที่คาดวา

จะไดรับจากเงิน (πe - rm) จะมีคาสูงขึ้น อุปสงคของเงินจะลดลง นั่นคืออัตราเงินเฟอที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอุปสงคของเงิน 

   1.1.2  ทฤษฎีอุปทานของเงินตามแนวความคิดของฟรีดแมน (สุภาสินี ตันติศรีสุข. 
2546: 175-176); แนวคิดนักการเงินนิยมมีความเห็นวา ปริมาณเงินครอบคลุมสินทรัพยประเภท
ตางๆ ที่ทําหนาที่เปนที่พักชั่วคราวของอํานาจซื้อ ดังน้ันปริมาณเงินหรืออุปทานของเงินของนัก
เศรษฐศาสตรสํานักการเงินนิยมคือ ปริมาณเงินในความหมายกวาง ซึ่งประกอบดวย ธนบัตร + 
เหรียญกษาปณ + เงินฝากทั้งหมดของธนาคารพาณิชย การที่จะพิจารณาวาสินทรัพยประเภทใด
ควรรวมอยูในปริมาณเงินน้ัน สินทรัพยดังกลาวควรมีคุณลักษณะที่สําคัญ 2 ประการคือ สินทรัพย
ดังกลาวสามารถใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทดแทน ธนบัตร เหรียญกษาปณ เงินฝากเผื่อ
เรียกไดมากนอยเพียงใด และสินทรัพยดังกลาวที่รวมอยูในปริมาณเงินมีความสัมพันธกับตัวแปรที่
เปนเปาหมายทางเศรษฐกิจ เชน ความสัมพันธกับผลผลิต รายไดประชาชาติ ฯลฯ ในระดับ
ความสัมพันธสูงและเปนที่เชื่อถือไดหรือไม 
 

 1.2 ทฤษฎีพฤติกรรมของอุปทานเงิน (The Behavioral Theories of The Money 
Supply) (ระวีวรรณ มาลัยวรรณ. 2546: 39-43); ในการเปลี่ยนแปลงของอุปทานเงินจะขึ้นอยูกับ
พฤติกรรมของผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการโดยจะขึ้นอยูกับปจจัยที่เปนปจจัยทางเศรษฐกิจและ
ที่ไมใชปจจัยทางเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบตอตัวแปรที่จะศึกษาไดแกความตองการถือเงินของ
ประชาชน ความตองการถือเงินสํารองของธนาคารพาณิชย จํานวนเงินยืมสํารองของธนาคาร
พาณิชยและการกําหนดฐานเงินของธนาคารกลาง การศึกษาอุปทานเงินในเชิงพฤติกรรมจึงเปนการ
นําเอาวิธีการศึกษาทั่วไปทางทฤษฎีและการศึกษาพฤติกรรมมารวมกัน 
  จากการศึกษาเชิงประจักษเกี่ยวกับพฤติกรรมการกําหนดอุปทานเงิน ซึ่งปกติจะใชคํา
จํากัดความตามความหมายของ M 1 หรือ M2 พบวาอุปทานของเงินนอกจากจะขึ้นอยูกับกลไกของ
อุปทานเงินแลวยังขึ้นอยูกับทรัพยสินหรือรายไดของประชาชน หมายถึงเงินตรา เงินฝากกระแส
รายวัน และเงินฝากประจํา( D + T + C) และปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เชน อัตราดอกเบี้ยชนิดตาง 
ๆ ตนทุนเงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจํา รวมทั้งทรัพยสินที่ไมใชเงินตางๆ  
  ดังนั้นสามารถนํามาสรางฟงกชั่นอุปทานเงินในรูปแบบทั่วไปที่ครอบคลุมถึงปจจัยทั้งหมด
ไดทั้งตามความหมายของ M1 และ M2 ดังนี้ 
 
  MS  =  MS(ID, iT, iS iL id iO, R, Y, B) 
 
 โดยที่   M   คือ อุปทานเงิน 
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   ID    คือ คาธรรมเนียมที่ธนาคารคิดจากเงินฝากกระแสรายวัน 
   IT    คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
   IS    คือ  อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 
   IL    คือ อัตราดอกเบี้ยระยะยาว 
   id    คือ  อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางใหกูยืมแกธนาคารพาณิชย 
   io    คือ  อัตราเงินกูยืมขามคืน 
   R    คือ  เงินสํารองตามกฎหมาย 
   Y    คือ  รายไดประชาชาติที่เปนตัวเงิน 

   B    คือ  ฐานของเงิน 
 
  โดยที่คาของ ID และ iT จะเปนตัวกําหนดความตองการถือเงินตราของประชาชนขณะที่ iS 

และ iL เปนคาเสียโอกาสของการถือเงินและสํารองของธนาคารพาณิชย และ id และ io เปนตนทนุการ
ถือเงินสํารองของธนาคารพาณิชย ดังน้ันคา iS iL id iO จึงเปนตัวกําหนดการถือเงินสํารองสวนเกิน
หรือสํารองอิสระของธนาคารพาณิชย ขณะเดียวกันคา Y จะแสดงถึงระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เปนตัวกําหนดอุปทานอยางหนึ่งและเปนตัว Proxy ในสมการ สําหรับ B หรือฐานเงินจะถูกควบคุม
โดยธนาคารกลางซึ่งในการดําเนินงานของธนาคารกลางอาจดําเนินการไปในทางที่ชดเชยผลของ
การเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอ่ืนๆ โดยธนาคารกลางอาจปลอยใหมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ่ืนที่
สงผลกระทบตออุปทานเงิน เทาที่ตองการใหอุปทานของเงินเปลี่ยนแปลง ดังน้ันฐานของเงินจึงไม
จําเปนตองเปนตัวแปรอิสระเสมอไป 
  จากฟงกชั่นอุปทานเงินโดยทั่วไปที่อยูบนฐานทฤษฎีพฤติกรรมของอุปทานเงิน จะเห็นวา
นอกจากอุปทานเงินจะขึ้นอยูกับฐานเงนิ คาของตัวทวีฐานเงิน ซึ่งขึ้นอยูกับพฤติกรรมของการถือเงิน
สํารองของธนาคารพาณิชย และพฤติกรรมการถือเงินสดของประชาชนแลว ยังขึ้นอยูกับรายได
ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนหลักทรัพยชนิดตางๆ ดวย ดังนั้น บทบาทของผูมี
สวนเกี่ยวของในการกําหนดอุปทานเงินในเชิงพฤติกรรมจึงไมไดถูกจํากัดเฉพาะพฤติกรรมของ
ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย และประชาชนเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับพฤติกรรมการกูยืมเงิน การซื้อ
ขายหลักทรัพย ของสถาบันตางๆ ทั้งที่เปนสถาบันการเงินและไมใชการเงิน ซึ่งหมายความวา
อุปทานเงินไมไดถูกกําหนดโดยธนาคารกลางแตเพียงลําพังตามขอสมมติในการวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตรแบบด้ังเดิมที่มักสมมติใหอุปทานเงินถือเปนตัวแปรภายนอกถูกกําหนดโดยรัฐบาล จึง
มีลักษณะของเสนอุปทานเงินเปนเสนตั้งฉากกับแกนนอน แตในการวิเคราะหทฤษฎีเศรษฐศาสตรใน
ระยะหลังๆ เปนที่ยอมรับวาอุปทานของเงินขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยดวย จึงถือเปนตัวแปรภายใน ที่
จะมีลักษณะของเสนอุปทานเงินมีความสัมพันธกับอัตราดอกเบี้ย และไมเปนเสนตั้งฉากกับแกนนอน
ตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรแบบด้ังเดิม 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา งานวิจัยสวนใหญจะเปนการศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยโดยไดแนวคิดมาจากทฤษฎีความตองการถือเงิน 
เชนในงานอดุลย เต็มประดา (2541) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณเงินฝากประจําของ
ธนาคารพาณิชย ในเขตอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  เปนการศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลกระทบตอปริมาณเงินฝากประจํา และผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย และเพื่อหาแนวโนม
ในการรับฝากเงินในเขตอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูลในการ
วิจัย คือ การใชแบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูลโดยการใชสมการถดถอยพหุคูณแบบเสนตรง 
ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลูกคาดานเงินฝาก พบวา ลูกคาของธนาคารพาณิชยสวนใหญจะเปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิงโดยจะมีอายุเฉลี่ย 38 ป และศึกษาอยูระดับชั้นปริญญาตรี ระยะเวลาในการฝาก
เงินสวนใหญจะเปนลักษณะฝากแบบประจํา สวนปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณเงินฝากประจํา ไดแก
รายไดชั่วคราว และรายไดถาวร ซึ่งหากประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหปริมาณเงินฝากเพิ่มมาก
ขึ้นดวย สวนแนวโนมของการรับฝากเงิน ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่ลูกคาเงินฝากจะนําเงินมาฝาก
หรือไมมาฝากนั้นขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารซึ่งในปจจุบันยังต่ํากวาสถาบันการเงินอ่ืน เชน 
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หากธนาคารมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใหเพ่ิมสูงขึ้น ประชาชนจะนํา
เงินมาฝากเพิ่มสงผลใหปริมาณเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นดวย 
  ประกายเพ็ญ กีรติกรพิสุทธิ์ (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย วัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาทิศทางความสัมพันธระหวางเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชยกับปจจัยที่คาดวาจะมีผลกระทบ จากการศึกษาพบวา หากผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ  จํานวนสาขา  และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น จะมีผลทําใหปริมาณเงินฝากของ
ระบบธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นดวย  ในขณะเดียวกันหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และ
ปริมาณเงินฝากของบริษัทเงินทุนเพ่ิมขึ้น จะมีผลทําใหปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย
ลดลง โดยสรุปแลวธนาคารพาณิชยควรจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และมีการขยายสาขาใหมากขึ้น
เพ่ือใหสามารถเขาถึงประชาชน และเพื่อเพ่ิมแรงจูงใจใหประชาชนนําเงินมาฝากไวกบัธนาคาร   
  นวพร  คงเพิ ่มพูน (2547)  ศึกษาเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลกระทบตอปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย ทําการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2529 –2546 วิธีการศึกษาเปนเชงิพรรณาและเชิงปริมาณ ใช
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย คือผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอคน  จํานวนสาขาธนาคาร ปริมาณเงินฝากที่
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล โดย ผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติตอคน และจํานวนสาขาธนาคาร มีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยในทิศทางเดียวกัน ถาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอคนเพิ่มขึ้น 1 ลานบาท จะทําให
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ ้น 42.358 ลานบาท และจํานวนสาขาธนาคาร
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พาณิชยเพ่ิมขึ้น 1 สาขา จะทําใหปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้น  1,175,255 ลาน
บาท สวนปริมาณเงินฝากของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย อัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาล มีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยในทิศทางตรงกันขาม
โดยถาปริมาณเงินฝากของบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยเพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท จะทําให
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยลดลง 1,144 ลานบาท และถาผลตอบแทนจากพันธบัตร
รัฐบาลเพิ่มขึ้นรอยละ1  จะทําใหปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยลดลง 56,079.343 ลาน
บาท สรุปไดวาธนาคารพาณิชยตองการเพิ่มเงินฝากใหมากขึ้น ธนาคารพาณิชยสามารถทําไดโดย
การเปดสาขาใหมากขึ้นเพ่ือที่จะสามารถเขาถึงผูมีเงินฝากใหมากขึ้น สถานที่ตั้ง ความสะดวก
รวดเร็วในการใหบริการ เพ่ือจูงใจใหผูฝากมาฝากเงินกับธนาคารพาณิชย 
  วิรุฬท  ออนเจริญ (2547) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยของไทย โดยวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานะของธนาคารพาณิชยและศึกษาปจจัยทั้งหมดที่มี
อิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทย โดยศึกษาระหวางป 2526 -2545 โดยผล
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีมีอิทธิพลในทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากมากที่สุดคือ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากหากอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย
ไทยเพิ่มขึ้น  46.40713 พันลานบาท และถาผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนเพ่ิมขึ้น 1 พันลาน
บาทจะมีผลทําใหปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้น 0.8085 พันลานบาท และจํานวน
สาขาของธนาคารพาณิชยไทยเพิ่มขึ้น 1 สาขา จะทําใหปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น 0.6176 พันลาน
บาท สําหรับปจจัยที่ มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในทิศทางตรงกันขามมากที่สุดคือ อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล รองลงมาคือปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน สรุปแลวหาก
ธนาคารพาณิชยตองการเพิ่มปริมาณเงินฝากใหเพ่ิมสูงขึ้นควรเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงขึ้น
เพ่ือใหเขาถึงผูมีเงินฝากไดมากขึ้นดวย และการเพิ่มจํานวนของสาขาธนาคารพาณิชยไทยใหมากขึน้
เพ่ือจูงใจใหผูฝากมาฝากเงินกับธนาคารพาณิชยไทย  
       สุมาลี พุกรอด (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการระดมเงินฝากของระบบธนาคาร
พาณิชยไทยตั้งแตป พ.ศ.2525–2547  ปจจัยที่เลือกทําการศึกษา ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ปริมาณเงินฝากในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จํานวนสาขาของธนาคาร
พาณิชย ชวงวิกฤติการณทางการเงิน ซึ่งมีผลการวิเคราะหจากผลการทดสอบความสัมพันธของตัว
แปรทั้งหมด พบวา แบบจําลองปจจัยที่มีผลการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไทยอยูใน
ระดับที่เหมาะสม โดยสรุปผลวา คาสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ปริมาณเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย จํานวนสาขา มีคามสัมพันธกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ มีคาคงที่ หมายความวา ถาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพิ่มขึ้น 1 พันลานบาท จะทําใหปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นเทากับ 571.4848 ลานบาท  และคาสัมประสิทธิ์ของการเกิด
วิกฤติการณทางการเงิน (dummy) ไมเปนตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องจากชวงที่เกิดวิกฤติการณ
สงผลใหระดับราคาสินคาและบริการเพิ่มสูงขึ้น ทําใหอํานาจซื้อ และรายไดที่แทจริงของประชาชน
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ลดลง สถาบันการเงินและธนาคาร-พาณิชยตาง ๆ ไมปลอยสินเชื่อไมมีการลงทุนใหมประชาชนจึง
หันมาออมเงิน  
  กนกศรี  ศรีสะอาด (2548) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย
ไทย โดยไดใชแนวคิดปจจัยตางๆ ที่เปนตัวกําหนดอปุสงคและอุปทานเงินฝากเพื่อวิเคราะหถึงผล
การเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย การ
ประมาณปจจัยทางดานอุปสงคและอุปทานของเงินฝากโดยใชวิธี Full Information Maximum 
Likelihood โดยใชขอมูลชวง พ.ศ.2528 – 2546 ผลการศึกษา ปจจัยที่เปนตัวกําหนดปริมาณเงิน
ฝากที่ธนาคารพาณิชย นอกจากจะถูกกําหนดจากปจจัยภายนอกตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดอุปสงค
และอุปทานของเงินฝากแลว ยังขึ้นอยูกับคาความยืดหยุนของอุปสงคในเงินฝากและอุปทานเงินฝาก 
จากการศึกษาในเชิงประจักษพบวาคาความยืดหยุนของเสนอุปสงคมีคานอยกวาคาความยืดหยุน
ของเสนอุปทานเงินฝาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกดานอุปสงคจะมีผลทําใหปริมาณเงิน
ฝากที่ธนาคารพาณิชยเปลี่ยนแปลงไปมากกวาในกรณีที่เสนอุปทานมีคาความยืดหยุนเทากับเสน
อุปสงค การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากจะไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอก
ทางดานอุปสงคมากกวาอุปทาน ปจจัยภายนอกที่มีผลตออุปสงคไดแก ควมตองการเงินทุนของ
ภาคเอกชน สวนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอุปทาน ไดแกระดับราคาสินคา อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตร และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินอ่ืนนอกเหนือจากธนาคาร
พาณิชย ผลของปจจัยภายนอกทั้งทางดานอุปสงคและอุปทานท่ีมีตอปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยภายภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนตะกราเงนและแบบลอยตัวจะมีความแตกตางกัน 
  ธัญพร  บูชิกานนท (2550) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยไทย ชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2534-2548 โดยทําการประมาณคาสัมประสิทธดวยวิธีกําลัง
สองนอยที่สุดในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ ซึ่งกําหนดตัวแปรอิสระไดแก ผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตน ปริมาณเงินฝากในระบบของบริษัทเงินทุน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และกําหนดใหตัวแปรตามคือ ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย จาก
ปจจัยทั้งหมดเทียบกันพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากมากที่สุดไดแกอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก รองลงมาคือผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณ
เงินฝากในทิศทางตรงกันขามมากที่สุดคือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล รองลงมาคือ 
ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน 
  ชนัดดา จันทะโชติ (2552) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ระหวางป พ.ศ. 2536 -2550 
รวม 15 ป โดยทําการประมาณคาสัมประสิทธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดในรูปแบบสมการถดถอย
พหุคูณ จากการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรทั้งหมด พบวา ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน)  เครื่องเบิก – ถอนเงินอัตโนมัต  จํานวนสาขา อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สามารถที่จะอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตาม คือ 
ปริมาณสินทรัพยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 98.25 (R-squared)  และมี
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คาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (Adjusted R-squared) เทากับรอยละ 96.76 โดยมีคา F statistic 
เทากับ 65.71983 และคา D.W. มีคาเทากับ 2.345074 ซึ่งอยูในชวงที่ไมเกิดปญหาสหสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระ เม่ือพิจารณาทิศทางและความสัมพันธระหวางปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) กับปริมาณสินทรัพยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  เครื่อง
เบิก–ถอนเงินอัตโนมัต  และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน)ในขณะที่จํานวนสาขา อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด(มหาชน) 
 สรุปไดวาจากการทบทวนงานวิจัยสวนใหญทุกคนจะทําการศึกษาในรูปแบบของสมการ

ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)  เหมือนกัน ยกเวนงานวิจัยของ กนกศรี ศรีสะอาดที่

ทําการศึกษาโดยใชวิธี Full Information Maximum Likelihood  ดังน้ันในสวนความแตกตางในการ

วิจัยนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชแบบจําลอง Vector Autoregressive (VARs) ในการศึกษาเพื่อ

ศึกษาถึงผลกระทบตางๆ ของตัวแปรที่มีตอปริมาณเงินฝากเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย 
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ตาราง 3 ตารางสรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผูวิจัยและชื่อเรื่อง ตัวแปรทีศึกษา ผลการศึกษา 

อดุลย  เต็มประดา (2541)  
ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ปริมาณเงินฝากประจําของ
ธนาคารพาณิชย ในเขต
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย  
 

- รายไดถาวรตอปของ
ลูกคา 

- รายไดชั่วคราวของ
ลูกคาเงินฝาก 

- ทรัพยสินถาวร 
- จํานวนสมากชิก 
- หนี้สิน 
- ระยะเวลา 
- คาใชจายในการ

บริโภค 
 

จากการวิเคราหพบวาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอปริมาณเงินฝาก
ประจํามากที่สุด คือ รายไดถาวร 
และรายไดชั่วคราวตามลําดับ ถามี
การเพิ่มรายไดถาวร 1 บาทจะมี
ผลทําใหปริมาณงินฝากเพิ่มขึ้น 
0.48 บาทและถาเพ่ิมรายได
ชั่วคราว 1 บาทจะทําใหเพ่ิม
ปริมาณงินฝาก 0.25 บาท 

ประกายเพ็ญ กีรติกรพิสุทธิ์ 
(2546) ปจจัยทีม่ีผลตอ
ปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย 
 

- GDP 
- จํานวนสาขา 
- อัตราดอกเบ้ียแทจริง 
- อัตราผลตอบแทน 

       พันธบัตรรัฐบาล 
- ปริมาณเงินฝากที่ 
    บริษัทเงินทุน 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
จํานวนสาขา อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่แทจริงมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยในทิศทางเดียวกันสวน
อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร
รัฐบาล และปริมาณเงินฝากของ
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยมีความสัมพันธกับ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยในทิศทางตรงกันขาม   
 

นวพร  คงเพิ่มพูน (2547)  
ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย 
 

- GDP 
- อัตราดอกเบ้ียแทจริง 
- ปริมาณงินในระบบ

เศรษฐกิจ 
- อัตราเงินเฟอ 
- ผลตอบแทนตลาด

หลักทรัพย 
- อัตราดอกเบ้ียกูยืม

ระหวางประเทศ 
 

ผลิตภัณทมวลรวมประชาชาติตอ
คน จํานวนสาขาของธนาคาร มี
ความสัมพันธกับปริมาณเงินฝาก
ในระบบธนาคารพาณิชยใน
ทิศทางเดียวกันและสวนดาน
ปริมาณงินฝากที่บริษัทเงินทุนและ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมี
ความสัมพันธกับปริมาณเงินฝาก
ในทิศทางตรงกันขาม  
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ตาราง 3 (ตอ)  

ผูวิจัยและชื่อเร่ือง ตัวแปรทีศึกษา ผลการศึกษา 

วิรุฬท  ออนเจริญ (2547)      
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณ
เงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชยของไทย 
 

- GDP 
- ปริมาณเงินฝากของ

บริษัทเงินทุน 
- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
- อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล 
- จํานวนสาขาธนาคาร

พาณิชย 
 

ปจจัยที่มีมีอิทธิพลในทิศทางบวก
กับปริมาณเงินฝากมากที่สุดคือ 
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากรองลงมาคือ
ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน 
และจํานวนสาขาของธนาคาร
พาณิชยไทย สําหรับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอปริมาณเงินฝากใน
ทิศทางตรงกันขามมากที่สุดคือ 
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบ
บริษัทเงินทุน 

สุมาลี พุกรอด (2548)        
ปจจัยที่มีผลตอการระดม
เงินฝากของระบบธนาคาร
พาณิชยไทย 
 

- GDP 
- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
- ปริมาณงินในระบบ

เศรษฐกิจ 
- อัตราเงินเฟอ 
- จํานวนสาขาธนาคาร

พาณิชย 
 

ผลิตภัณทมวลรวมในประเทส 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก จํานวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชยและชวง
วิกฤติการณทางการเงิน มี
ความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชยในทิศทาง
เดียวกัน สวนอัตราเงินเฟอไมมี
นัยสําคัญตอปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชย 
 
 

กนกศรี ศรีสะอาด (2548)  
การศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอปริมาณเงิน
ฝากธนาคารพาณิชยไทย 
 
 
 
 
 

- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย 

- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
สถาบันการเงินอ่ืน 

- ผลตอบแทนพันธบัตร 
- การเปล่ียนแปลงระดับ

ราคาสินคา 

ผลการศึกษาพบวาหากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย
สูงขึ้นกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
สถาบันการเงินอ่ืน และมากกวา
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร จะ
มีผลทําใหปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยเพ่ิมสูงขึ้น และ
เชนเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินคาก็สงผลใหปริมาณ
เงินฝากเพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกัน 
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ตาราง 3 (ตอ)  

ผูวิจัยและชื่อเร่ือง ตัวแปรทีศึกษา ผลการศึกษา 

ธัญพร  บูชิกานนท 
(2550) 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชยไทย 
 

- GDP 
- ปริมาณเงินฝากใน

ระบบของบริษัท
เงินทุน 

- อัตราดอกเบ้ียเงิน
ฝาก 

- อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล 

 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลในทิศทางบวกกับปริมาณงิ
นฝากมากที่สุด รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน 
สวนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลจะมีอิทธิพลในทิศทางตรง
ขามมากที่สุด 
 
 

ชนัดดา จันทะโชติ 
(2552)     ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 

- ปริมาณสินทรัพย
ของธนาคาร 

- เครื่องเบิก – ถอน
เงิน 

- สาขา 
- อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล 
- อัตราดอกเบ้ียเงิน

ฝาก 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากมีผลตอ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงศรี
อยุธยามากทสุดถึงรอยละ 97 และ
รองลงมาคือปริมาณสินทรัพย 
เครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ สวน
จํานวนสาขาและอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลมีผลตอให
ปริมาณเงินฝากธนาคารลดลง 
 

  
  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงิน
ฝากธนาคารพาณิชยไทยโดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
   2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 

ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทย ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ไดแก 
ธนาคารแหงประเทศไทย, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํางาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
รายงานประจาํปของธนาคาร,ศูนยวิจัยสถาบันการเงิน รวมทั้งเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของและหองสมุด
ของมหาวิทยาลัยตางๆ รายละเอียดดังนี้ 
  1. ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย เปนขอมูลรายป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 
   2. ขอมูลอัตราเงินเฟอ ใชอัตราเงินเฟอแบบทั่วไป เปนขอมูลรายป ในชวงป พ.ศ. 
2529-2553 
   3. ขอมูลรายไดประชาชาติ โดยเปนขอมูลรายป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 
   4. ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชยเปนแบบอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินฝาก 
ประจํา 1 ป โดยใชขอมูลรายป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 
   5. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยใชอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังและ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือ 1 ป โดยใชขอมูลรายป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 
Series) รายป จากธนาคารแหงประเทศไทย , สํานักงานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ,สมาคม
บริษัทจัดการกองทุน , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
เว็บไซตตางๆ ที่ไดมีการเก็บรวบรวม โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 



 

 

19 
 

  1. แบบบันทึกตารางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของปจจัยที่มีผลกกระทบกับปริมาณเงินฝาก
ธนาคารพาณิชยไทย 
  2. หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ  
 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย 
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนด 
ขอบเขตของการวจัิย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
   2. สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษาตามความมุงหมายของ
การวิจัย 
   3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตางๆ เพ่ือนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษา 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรม
เวลา(Time Series) ขอมูลรายป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 รวมระยะเวลา 25 ป โดยเก็บรวบรวม
จากหนวยงาน และวารสารตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1. ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย เปนประเภทเงินฝากทุกประเภทของสถาบัน
การเงินที่รับฝากจากประชาชน และสถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งรวมถึงบัตรเงินฝากที่สถาบันการเงิน
ออกจําหนายใหประชาชนโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 
   2. อัตราเงินเฟอ เก็บรวบรวมขอมูลจากกระทรวงพาณิชย 
   3. รายไดประชาชาติ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง 
   4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย  และอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร
รัฐบาล   เก็บรวมรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 
  นอกจากนี้ยังอาศัยขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย จาก
แหลงตางๆ ดังนี้ 
   1. วารสารและบทความที่เกี่ยวของเชน หนังสือการเงินการธนาคาร 
   2. งานวิจัย และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของจากหองสมุด 
   3. เว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของเชน เว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย เว็บไซต
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนตน 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งน้ี จะทําการวิเคราะหทั้งในแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และ

เชิงปริมาณ (Statistic Method) ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive method) ทําการศึกษาถึงลักษณะโครงสราง

ของธนาคารพาณิชยไทย และบทบาทของธนาคารพาณิชยที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 
 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative method) เปนการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิราย

ป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 รวมระยะเวลา 25 ป โดยสรางแบบจําลอง VAR (Vector 
Autoregressive) เพ่ือศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีตอปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทย ไดแก อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   2.1  ทดสอบ Unit root กับตัวแปรทุกตัววามีคุณสมบัติ Stationary (Non unit root) 
หรือ Non-stationary (Unit root) โดยใชวิธีการทดสอบของ Augmented Dickey Fuller (ADF) 
เน่ืองจากตัวแปรในแบบจําลอง VARs ที่จะนําไปประมาณสมการตามวิธี OLS จะตองเปนตัวแปรที่มี
คุณสมบัติ Stationary 
   2.2  สรางแบบจําลอง Vector Autoregressives (VARs) และประมาณคาดวยวิธีกําลัง
สองนอยที่สุด (Ordinary Least Squaes : OLS) เพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา 
   2.3.  ทดสอบระยะเวลาลาหลัง (Lagged Length) เพ่ือเลือกขนาดของ Lag ที่
เหมาะสมดวยวิธี Akaike Information Criteria (AIC) ของสมการที่ประมาณการไดจากแบบจําลอง 
VARs      
   2.4  วิเคราะหปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response Functions 
: IRFs) ซึ่งคํานวณจากแบบจําลอง VARs โดยวิธี Vector Movingt Average (VMA) 
   2.5 วิเคราะหแยกสวนของความแปรปรวน (Variance Decompositions: VDs) เพ่ือ
ศึกษาถึงสาเหตุของความแปรปรวนของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย 
  3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปนประเภทตางๆ มีดังนี้ 
    3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนการวิเคราะหและอธิบายขอมูลที่
รวบรวมมาแบบสรุป เพ่ือใหเห็นภาพรวม เชน  คาเฉลี่ย รอยละ เปอรเซ็น 
    3.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) การใชคาประมาณที่ไดจากกลุมตัวอยาง
เพ่ืออธิบายลักษณะของประชากร โดยการทดสอบความสัมพันธดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
  4. แบบจําลองที่ใชในการวิจัย 
   การศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทยไดกําหนดแบบจําลองขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบ
ตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยโดยกําหนดแบบจําลองดังนี้ 
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  แนวคิดการสรางแบบจําลองทางเศรษฐศาตร แบบจําลอง VAR (Vector Autoregresive 
Model) เปนแนวคิดของ Christopher A. Sims เปนวิธีการใชคํานวนดานเชิงปริมาณ (quantitative 
method) เพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลอง และเพื่อการพยากรณผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในแบบจําลองนั้น แบบจําลอง VAR ไมมีปญหาในการแยกตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามเนื่องจากเปนระบบที่ทําใหทุกตัวในระบบสมการเปนตวัแปรภายใน โดยตัวแปร
ดานขวาของสมการจะรวมตัวแปรลาชาในอดีต (Lagged Variable) เขาไวในสมการดวย โดยมี
สมการโครงสรางดังนี้ 
 
   Xt = AO+ A1 Xt-1 + A2 Xt-2 +……+ An Xt-n + µt 

 

 โดย Xt = ตัวแปรภายใน 
   Xt-n = ตัวแปรลาชาของตัวแปรภายใน 
   Ao = คาสัมประสิทธิ์คงที ่
   An = คาสัมประสิทธิ์ของตวัแปรภายใน ณ เวลาที่ n 
   µt = คาคลาดเคลื่อน (error term or shock) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับศูนยและมี 
     ความแปรปรวนคงที่ (White Noise) 
   t = 1,2,3…….n 
 
  แบบจําลองเชิงลดรูป (Reduced Form) ของแบบจําลอง VAR มีจุดเดนคือ จะไมเกิด
ความสัมพันธรวมกันระหวางคาความคลาดเคลื่อน (Shock) ของตัวแปรในแบบจําลอง ทําใหทราบ
วาตัวแปรตาง ๆ ในชวงเวลาตางกันมีความสัมพันธกันอยางไร  
 
  จากสมการโครงสรางสามารถแสดงรูปแบบ Unrestricted VAR ดังนี้ 
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 โดย A = เมตริกของคาสัมประสิทธิข์องตัวแปรภายในมีเวคเตอร nxn 
   Xt = เมตริกของตวัแปรภายในทีมี่เวกเตอร nx1 
   ∂ = เมตริกของคาคงที่ที่มีเวกเตอร nx1 
   ∂i = เมตริกของคาสัมประสิทธิท์ีมี่เวกเตอร nxn 
   µt = เมตริกของสวนความคลาดเคลื่อน ซึ่งมีคุณสมบัติ White noise 
     ที่มีเวกเตอร nx1 
  โดยมีขอสมมติฐานในการศกึษาคือ 
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1. ตัวแปร Xt  ตองเปน Stationary data 
2. คาความคลาดเคลื่อน µt มีคุณสมบัติ White Noise และไมเกิด Autocorrelation  

 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ σx 

  เม่ือคูณตลอดสมการดวย A-1 จะไดแบบจําลองเชิงลดรูป (reduced-form) ของสมการ 
VAR ดังนี้ 
 

      ∑
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จากแบบจําลองเชิงลดรูปของสมการ VAR สามารถนํามาเขียนใหอยูในรูปเมตริกไดดังนี้ 
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 โดย (L)11∂  เปน Lag polynomial และ L เปน lag operator โดย (L) Xt = Xt-1  แสดงให 

เห็นถึงความสัมพันธของแบบจําลองคือ เวคเตอรทางซายมือจะมีความสัมพันธเชิงเสนกับเวคเตอร
ทางขวามือ ซึ่งประกอบไปดวยตัวแปรของมันเองในอดีต คาในอดีตของตัวแปรอ่ืน ๆ ในแบบจําลอง 
และคาความคลาดเคลื่อน tε  
   แบบจําลอง VAR สําหรับการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิขยไทย จะประกอบดวยตัวแปรจํานวน 5 ตัวคือ      
 
  1. DEP      =     ปริมาณเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย(หนวย: ลานบาท) 
  2. INT      =    อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (หนวย: รอยละ) 
  3. GDP     =    ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (หนวย:ลานบาท)                                
   4. INF       =    อัตราเงินเฟอ (หนวย: รอยละ) 
   5. RGB     =    อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (หนวย: รอยละ) 
 
   สามารถสรางแบบจําลอง VAR ของการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยมาแสดงในแบบจําลองเชิงลดรูปคือ    
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 tDEP      =     ปริมาณเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย ณ เวลา t 
 tINT       =     อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ เวลา t 
 tGDP      =     ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน ณ เวลา t     
 TINF      =      อัตราเงินเฟอ ณ เวลา t                           
 tRGB     =      อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ณ เวลา t 
  jtDEP−    =     ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในชวงเวลากอน 

        1    =     ระยะเวลาลาหลังเริ่มตั้งแต 1 ชวงเวลา       
        j        =     ระยะเวลาลาหลังเริ่มตั้งแต 0 ชวงเวลา       
        ε t

     =     ความผันผวนของปริมาณเงินฝาก ณ เวลา t      
 
 
  จากสมการดังกลาวขางตนสามารถแสดงรูปแบบจําลอง Unrestricted  Var ไดดังนี้ 
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   การศึกษาปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยโดยวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ ได 
กําหนดความหมายและรายละเอียดของตัวแปรตางๆ ดังนี 
   1.  จากสมการจะเห็นวาปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย จะเปนทั้งตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ โดยปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแปรอิสระจะเปนตัวแปรลาชา  
ณ เวลา t                                      
   2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย (INT) ใชอัตราผลตอบแทนเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชยซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเงินฝากประจํา  
   3. รายไดประชาชาติ ( GDP ) ใชมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  
( Gross Domestic Product :GDP) โดยนําขอมูลมาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ จาก Saving Function ใชรายไดประชาชาติเปนตัวแทนของ
รายได 
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  4. อัตราเงินเฟอ (INF) เปนอัตราที่จะสะทอนใหเห็นวาถาอัตราเงินเฟอสูงเกินกวา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คนก็จะไมฝากเงินจะถือเงินเพื่อไวใชจายมากกวา 

  5.  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการศึกษาครั้งนี้จะใชพันธบัตรออมทรัพย
รัฐบาลเปนตัวแทนการลงทุนในพันธบัตร เนื่องจากไมมีความเสี่ยงจากการผิดนัดจายดอกเบี้ยและเงิน
ตน 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การวิเคราะหผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย
ไทย ใชขอมูลอนุกรมเวลาเปนรายป ในชวงป พ.ศ.2529-2553 รวมระยะเวลา 25 ป ซึ่งตัวแปรที่จะ
ทําการศึกษาคือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย (DEP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 
(INT) ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP) อัตราเงินเฟอ (INF) และอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล (RGB) โดยอาศัยแบบจําลอง Vector Autoregressive (VARs) ในการศึกษาไดแบง 
ขั้นตอนดังนี้ 

1. การทดสอบ Unit Root 
2. สรางแบบจําลอง VARs และประมาณคาดวยวธิีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) 
3. ทดสอบระยะเวลาลาหลัง (Lagged Length) ที่เหมาะสม 
4. วิเคราะหปฎิกริิยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response 

Function:IRFs) 
5. วิเคราะหแยกสวนของความแปรปรวน (Variance Decompositions:VDs) 

  
การทดสอบ Unit Root 
  การทดสอบ Unit Root เปนการทดสอบลักษณะของขอมูลในอดีตวามีความมีเสถียรภาพ
หรือไมมีเสถียรภาพ สาเหตุที่ตองทดสอบ Unit root เน่ืองจากวาโดยปกติแลวขอมูลที่เปนอนุกรม
เวลานั้น ลักษณะของขอมูลมักจะมีความไมนิ่งของขอมูล การนําขอมูลที่ nonstationary มาใช
วิเคราะหในสมการ จะทําใหเกิดความไมถูกตองหรือที่เรียกวา Spurious regression จะทําใหขอมูล
ไมสามารถเชื่อถือได เพราะมีการกระจายที่ไมไดมาตรฐานและตัวประมาณคาที่ไดจากวิธีการ OLS 
จะไม consistent ซึ่งตัวแปรที่มีลักษณะ stationary  และ nonstationay จะมีคุณสมบัติ 3 ขอคือ 
 

  สมมติใหตวัแปร Yt มีลักษณะ stationary ตัวแปร Yt จะมีคุณสมบัตดิังนี้ 
   Mean :    ( )tYΕ   =  μ   
   Variance :    22

tt σμ)E(Y    )VAR(Y =−=  
   Covariance  :   kktt γμ)]μ)(YE[(Y =−− +  
  

  สมมติใหตวัแปร Yt มีลักษณะ nonstationary ตัวแปร Yt จะมีคุณสมบัติดังนี ้
   Mean :    ( )tYΕ   =  tμ   
   Variance :    22

tt tσμ)E(Y    )VAR(Y =−=  
   Covariance  :   kktt tγμ)]μ)(YE[(Y =−− +  
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  การทดสอบ Unit root โดยวิธีการ Dickey-Fuller test ซึ่งมีสมการที่ตองการทดสอบอยู 3 
สมการ (At level ) คือ 
 
   t1tt εγΔY += −     (random walk process) 
 
   tεγYαΔY 1-tt ++=    (random walk with drift) 
 
   tεγYβtαΔY 1-tt +++=   (random walk with drift และมี linear time trend) 
    
  การศึกษาครั้งน้ีใชตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว คือ ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย (DEP) 
ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP) อัตราเงินเฟอ (INF) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (INT) อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (RGB) ซึ่งในแบบจําลอง VAR ตัวแปรที่ใชในการศึกษาตองมี
คุณสมบัติ Stationary  เพ่ือไมใหคาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดจากแบบจําลองนั้นบิดเบือนไปจาก
ความจริง และทําใหการวิเคราะหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลามีโอกาสที่จะมี
ความสัมพันธกันเอง โดยการทดสอบ Unit Root ตามวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF test)  
การประมาณสมการแบบ ADF สามารถตั้งสมมติฐานหลักไดวา 
 

    0H   :   γ    =   0  (nonstationarity) 

   0H   :   γ   ≠  0  (stationarity) 
 
  การตั้ งสมมติฐานหลักไวอย างนี้ เพราะตองการปฎิ เสธสมมติฐานหลักว า เปน 
nonstationarity เม่ือตั้งสมติฐานแลว การที่จะปฎิเสธหรือยอมรับขอสมมติฐานหลักในการทดสอบ 
unit root test นั้นใชคา Γ  (tau) Statistic หรือที่เรียกวา tau test ซึ่งถูกคํานวนจากตารางของ 
Augmented Dickey-Fuller (ADF test)  โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาวา 

   1. ถาคาของ Γ - Statistic > คา ADF นั้น คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปร
นั้นเปน stationary (พิจารณาเฉพาะคา absolute term) 
   2. ถาคาของ Γ - Statistic < คา ADF นั้น คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปร
นั้นเปน nonstationary (พิจารณาเฉพาะคา absolute term) 
  จากตาราง 4 ผลการทดสอบ Unit root ของขอมูลรายปตั้งแตป 2529 ถึงป 2553 พบวาตัว
แปร อัตราเงินเฟอ(INF) มีคาสถิติ t (Γ - Statistic = -3.594752) มากกวาคา Augmented Dicky-
Fuller ที่ระดับความเชื่อม่ัน 5% จึงปฎิเสธสมมติฐานหลัก ตัวแปร INF จึงมีคุณสมบัติ Stationary  
at Level หรือ I(0) สวนตัวแปรที่เหลือไดแก ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย (DEP)  อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (INT) ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 
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(RGB) มีคา Γ - Statistic  นอยกวาคา Augmented Dicky-Fuller ทุกระดับความเชื่อม่ัน 
(1%,5%,10%) ซึ่งหมายความวายอมรับสมมติฐานหลักวาตัวแปร DEP INT GDP และ RGB 
มีปญญหา Unit Root มีคุณสมบัติเปน Nonsttionary  at Level จึงไดทําการแกปญหาโดยการ
ทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรที่ First Difference พบวาตัวแปร DEP INT และ RGB มีคา 
Γ - Statistic มากกวาคา Augmented Dicky-Fuller ทุกระดับความเชื่อม่ัน (1%,5%,10%) สวน 
GDP มีคาΓ - Statistic มากกวาคา Augmented Dicky-Fuller ที่ระดับความเชื่อม่ัน (5%,10%) ทํา
ใหสามารถปฎิเสธสมมติฐานหลัก  แสดงวาตัวแปรน้ันมีคุณสมบัติเปน Stationary at First 
Difference หรือ I(1) 
 
ตาราง 4 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของขอมูลดวยวธิี Unit Root Test 
 

Critical values (ADF) 
ตัวแปร 

Lag 
Lengh 

Γ - 
Statistic 1 % 5% 10% 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

At level  I(0)      
DEP 0 -0.652927 -3.737853 -2.991878 -2.635542 Nonstationary 
INT 0 -1.435817 -3.737853 -2.991878 -2.635542 Nonstationary 
GDP 0 2.016686 -3.737853 -2.991878 -2.635542 Nonstationary 
INF 0 -3.594752 -3.737853 -2.991878 -2.635542 Stationary 
RGB 0 -1.145259 -3.737853 -2.991878 -2.635542 Nonstationary 
First Difference I(1)     
D1DEP 0 -4.971966 -3.752946 -2.998064 -2.638752 Stationary 

D1INT 0 -5.775957 -3.752946 -2.998064 -2.638752 Stationary 

D1DGP 0 -2.726250 -3.752946 -2.998064 -2.638752 Stationary 

D1RGB 0 -6.005585 -3.752946 -2.998064 -2.638752 Stationary 

  
 ที่มา : จากการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
การประมาณคาแบบจําลอง Vector Autoregressives (VARs) 
  แบบจําลองเศรษฐมิติที่เรียกวา Vector Autoregressions (VARs) เปนแบบจําลองหนึ่งที่
นิยมนํามาใชวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาในอดีต โดยพิจารณาความสัมพันธของความเคลื่อนไหว
ของตัวแปรตางๆ ที่มีตอกันภายใตกรอบความสัมพันธของแบบจําลองที่กําหนดไว ตัวแปรภายใน
ของ แบบจําลอง VARs แตละตัวน้ันจะอธิบายดวยคาลาหรือคาลาหลัง (Lagged Values) หรือคาใน
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อดีต (Past Values) ของตัวแปรภายในนั้น และคาลาหรือคาลาหลังของตัวแปรภายในอื่นๆ 
นอกจากนี้แบบจําลอง VARs ยังมีจุดเดนที่สําคัญคือ สามารถละเลยปญหาที่จะตองกําหนดวาตัว
แปรใดเปนตัวแปรภายนอก หรือตัวแปรใดเปนตัวแปรภายใน ดังน้ันแบบจําลอง VARs จึงเหมาะสม
กับการพยากรณตัวแปรตางๆ ที่ไมทราบวาตัวแปรใดเปนตัวแปรภายใน หรือตัวแปรภายนอก 
รวมถึงการพยากรณที่ตัวแปรในแบบจําลองนั้นเปนตัวแปรซึ่งกําหนดซึ่งกันและกัน กลาวคือ X เปน
สาเหตุใหเกิดผลกับ Y และ Y ก็เปนสาเหตุใหเกิดผลกับ X ซึ่งจากจุดเดนของแบบจําลอง VARs ทํา
ใหสามารถกําหนดแบบจําลอง VARs ทั้งที่เปนแบบมีตัวแปรภายในและภายนอก ซึ่งลักษณะของ
ระบบสมการของแบบจําลอง VARs มีดังนี้ 
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  แบบจําลอง VAR สําหรับการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิขยไทย จะประกอบดวยตัวแปรจํานวน 5 ตัวคือ      
 
  1. DEP      =     ปริมาณเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย(หนวย: ลานบาท) 
  2. INT      =    อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (หนวย: รอยละ) 
  3. GDP     =    ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (หนวย:ลานบาท)                                
   4. INF       =    อัตราเงินเฟอ (หนวย: รอยละ) 
   5. RGB     =    อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาล (หนวย: รอยละ) 
 
  ในการศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบสมการในการศึกษาคือ 
 
    DEP =  f(DEP,INT,GDP,INF,RGB) 
 
   จากรูปแบบขางตนสามารถนําตัวแปรทางเศรษฐกิจของการศึกษาผลกระทบของปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยมาสรางแบบจําลองเชิงลดรูปไดดังนี้   
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 โดย 
  tDEP      =     ปริมาณเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย ณ เวลา t 
  tINT       =    อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ เวลา t 
  tGDP      =    ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน ณ เวลา t     
  TINF      =    อัตราเงินเฟอ ณ เวลา t                           
   tRGB     =    อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล ณ เวลา t 
    jtDEP−    =     ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในชวงเวลากอน 

         1      =     ระยะเวลาลาหลังเริม่ตั้งแต 1 ชวงเวลา       
           j         =    ระยะเวลาลาหลังเริ่มตั้งแต 0 ชวงเวลา       
             ε t      =     ความผันผวนของปริมาณเงินฝาก ณ เวลา t      

 

  จากการประมาณคาระบบสมการของแบบจําลอง VAR ดวยวิธี OLS เพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรในแบบจําลอง โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชมีลักษณะ Stationary ประกอบดวยตัวแปร 
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย (D1DEP) ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (D1GDP) อัตราเงิน
เฟอ (INF) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (D1INT) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (D1RGB) ซึ่งความ
ยาวของระยะเวลาของตัวแปรลาชา (Lag Length) ที่เหมาะสม คือระยะเวลาลาชา 2 ชวงเวลา 
(Lag2) โดยที่พบวาตัวแปรทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความสัมพันธของปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทยไดรอยละ 83.75  
 
การทดสอบระยะเวลาลาหลัง (Lagged Length)  
  การเลือกระยะเวลาตวัแปรในอดีต (Lag) ที่เหมาะสมใชวิธี Akaike Information Criteria 
(AIC-test) จะเปนการเลือก Lag ณ ระดับ Lag ณ  ระดับ Lag ที่ใหคา AIC ที่คํานวณไดมีคาต่าํสุด 
รูปแบบสมการเปนดังนี้ 
 

    AIC  = T log|∑| + 2N 
 
 

 โดยที่   T  = จํานวนตวัอยาง 

    |∑|  = Determinant of the Variance 
    N  = Total Number of Parameters Estimated in all Equations (n2p+n) 
    n  = จํานวนตวัแปร 
    p  = จํานวน Lag 
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ตาราง 5 ผลการทดสอบระยะเวลาลาหลงัของตัวแปรลาชาที่เหมาะสม 
 

Lag AIC 
0  70.15934 
1  68.45030 
2   67.95027* 

  
  หมายเหตุ : * คือจํานวน Lag ที่เหมาะสม  
   AIC : Akaike information criterion 
  ที่มา : จากการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
  ผลจากการทดสอบระยะเวลาลาชาทีเ่หมาะสม จากตาราง 5 พบวาจํานวน Lag ที่
เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหขอมูล คือ Lag 2  
 
การวิเคราะหปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response Functions : IRFs)  
  วิธี Impulse Function (IRFs) นี้ เปนการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอยาง
ฉับพลัน (Shock) ของตัวแปรในแบบจําลองวามีการสงผลกระทบตอตัวแปรที่สนใจอยางไร โดย
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One Standard Deviation คา IRFs คือ 
คาสัมประสิทธิ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ของคาความคลาดเคลื่อน (Vector Moving Average) เปนสมการที่
แสดงความสัมพันธของตัวแปรในรูปคาในอดีตและปจจุบันของสวนความคลาดเคลื่อน ซึ่งสามารถ
เขียน VAR Model ใหอยูในรูป Vector Moving Average (VMA) ที่ตัวแปรตาง ๆ จะถูกกําหนดจาก
คาคงที่และตัวรบกวน ไดดังนี้ 
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    โดยที่  φ  =  aiB

-1 

    
  การศึกษาครั้งน้ีจะพิจารณาผลกระทบของตวแปรในแบบจําลองที่มีตอตัวแปรที่สนใจโดย
จะพิจารณาการตอบสนองในสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ของการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน (Shock) 1 หนวย (S.D.Shock) ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝาก
ธนาคารพาณิชยในชวงเวลากอน (D1DEP) การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน 
(D1GDP) การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟอ (INF) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (D1INT) 
การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (D1RGB) ที่สงผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลง
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ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย โดยจะมีการตอบสนองทันที (ณ ระยะเวลาแรก) ในขนาดและ
ทิศทางใด และมีการปรับตัวในชวงเวลาอยางไร ซึ่งผลการศึกษาไดแสดงในตาราง 6  โดยผลที่ได
สามารถอธิบายไดดังนี้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยในชวงเวลา
กอน 1 หนวยจะสงผลกระทบทางบวกทันทีตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยในชวงปที่ 1 
โดยเปลี่ยนแปลงไป 180721.2 หนวย ตอมาในปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทยมีการตอบสนองทางลบทันทีเหลือเพียง -659.4934 หนวย ปที่ 3 บวกขึ้นมา 15908.97 
หนวย และผลที่ไดก็จะปรับตัวขึ้นลงไปเรื่อยๆ  จนถึงปที่ 10 มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นตอเนื่องที่ระดับ    
-3,302,11 หนวย และปที่ 13 มีการปรับตัวขึ้นมาอยูที่จุดสูงสุดที่คา 7368.406 หนวย 
และลดลงอีกในปที่ 25 ซึ่งถือวาเปนจุดต่ําสุด    
  2. การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน 1 หนวยสงผล
กระทบตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยในปที่ 2 ใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกที่ระดับ 
62259.43 หนวย ตอมาในปที่ 5 ปรับตัวลดลงเปน -6657.170 หนวย และมีการปรับตัวขึ้นลง
สลับกันไปมา จนถึงชวงปที่ 9 และ 10 มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลบถึงจํานวน -7841.852 หนวย  
หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกขึ้น จนปที่ 25 มีการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่ําสุดที่ระดับ  
-110.6659 หนวย  
  3. การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 หนวยมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยในปที่ 2 ใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกที่ 
39427.57 หนวย ตอมาในปที่ 4 มีการเพิ่มขึ้นมาเปน 64567.07 หนวยและลดลงอยางรวดเร็วตั้งแต
ปที่ 7 ติดลบอยูที่ -11011.25 หนวย และหลังจากนั้นยังคงมีการปรับลดลงเรื่อย ๆ และกลับมา
เพ่ิมขึ้นเปนผลบวกที่คา 211.9133 หนวย ในเดือนที่ 24 และ146.1740 หนวย ในเดือนที่ 25 
ตามลําดับ 
  4. การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 หนวยสงผล
กระทบตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยในปที่ 2 ใหเปลี่ยนแปลงไป 77126.65 หนวยและ
ตอมาก็มีคาลดลงอยูที่ -54163.74 หนวย หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ลงไปเร่ือยๆ สลับกัน
ไป  โดยคาเริ่มติดลบอยูที่ระดับลดเรื่อย ๆ จนประมาณปที่ 16 อยูที่ -133.5807 หนวย และปที่ 17 
คาเปนลบเพิ่มขึ้นที่ระดับ -1882.239 หนวย และกลับมาเปนบวกคงที่อยูที่ประมาณชวงปที่ 24 และ 
25 อยูที่ประมาณ 61.22646 และ 191.4400 หนวยตามลําดับ 
  5. การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงนิเฟอ 1 หนวยสงผลกระทบตอปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทยในเดือนที่ 2 ใหเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกที่ระดับ 55514.09 หนวยหลังจากนั้นก็
ปรับตัวลดลงไปในทิศทางลบตั้งแตปที่ 3 ที่คา -18090.27 หนวย โดยปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง จน
กระทั้ง ในปที่ 13 มีคาเปนบวกเปน 1579.614 หนวย หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงก็ขึ้น ๆ ลง ๆ 
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ไปเรื่อยๆ แตจะเปนไปในทิศทางลบมากกวา จากนั้นคายังคงเปลี่ยนแปลงขึ้น ลง ไปเรื่อย ๆ จนถึงป
ที่ 22 เริ่มกลับมามีการตอบสนองในทิศทางบวกอีกครั้ง 
  สรุปผลการวิเคราะหปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response 
Function : IRFs) ของการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยใน
ชวงเวลากอน จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทางบวกตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยทันทีตอมาก็
จะมีปฎิกิริยาตอบสนองลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันไปในแตละชวงเวลา สวนผลของการเปลี่ยนแปลง
อยางฉับพลันของตัวแปรที่เหลือ ไดแก ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน  อัตราเงินเฟอ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทันทีในชวงปที่ 2 โดยที่
การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนจะมีปฎิกิริยาตอบสนองทางลบ
กับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย สวนการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของ อัตราเงินเฟอ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทางบวกตอ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งตัวแปรที่กลาวมานี้จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทั้งทางบวก 
และทางลบสลับกันไปในแตละชวงเวลาสั้นๆ  
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ตาราง 6 ผลการศึกษาวิเคราะหปฏิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน(IRFs)ของปริมาณงินฝาก  

ธนาคารพาณิชยไทย 
 

Period D1DEP D1GDP D1INT D1RGB INF 

 1  180721.2  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2 -659.4934  62259.43  39427.57  77126.65  55514.09 
 3  15908.97  20896.79  10797.86 -54163.74 -18090.27 
 4  16044.19  37963.72  64567.07  29453.90 -2616.208 
 5 -53673.65 -6657.170 -26403.70 -45424.53 -1905.595 
 6 -11531.55  22032.95  13470.59  4170.920 -15434.76 
 7 -29172.64 -21373.74 -11011.25 -11090.90 -11827.85 
 8  819.2298  1025.358 -14805.92 -8199.848  1102.784 
 9 -15191.55 -4691.154 -3031.661  10280.65 -3482.995 
 10  13920.54 -7841.852 -7054.253 -7609.333 -2134.682 
 11  214.8838  3681.111  2323.195  11454.21  6287.509 
 12  2712.594 -2927.773 -3714.570 -5412.237 -1311.649 
 13  7368.406  4015.682  7033.196  6406.651  1579.614 
 14 -3319.662 -1493.435 -2365.560 -3269.648  1300.570 
 15  2705.719  3468.470  2869.976  964.2372 -515.7788 
 16 -2744.241 -1320.975  558.1422 -133.5807 -510.2696 
 17  677.4731  633.2461 -984.1150 -1882.239  84.06047 
 18 -2253.003  224.8684  666.8914  1489.507 -367.2474 
 19  648.3863 -1084.728 -1118.100 -1782.578 -577.6008 
 20 -337.9578  601.1337  404.1389  1380.062  496.3348 
 21 -343.5208 -753.9377 -869.4956 -907.9691 -324.0329 
 22  934.4255  417.8353  612.2851  738.7146  129.1879 
 23 -520.5575 -363.4418 -403.5534 -233.1828  149.2174 
 24  586.9779  332.2129  211.9133  61.22646 -23.73898 
 25 -254.4602 -110.6659  146.1740  191.4400  24.40625 

 
 ที่มา : จากการคํานวนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 



 34 
 

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E. 

 
   Response of D1DEP to D1DEP              Response of D1DEP to D1GDP 
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   Response of D1DEP to D1INT              Response of D1DEP to D1RGB 
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   Response of D1DEP to INF             
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ภาพประกอบ 3 ผลการศึกษาวิเคราะหปฏิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน(IRFs)ของปริมาณเงิน 
      ฝากธนาคารพาณิชยไทย 
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การวิเคราะหแยกสวนของความแปรปรวน (Variance Decompositions: VDs)  
  Variance Decompositions คือ เครื่องมือที่วิเคราะหวาในชวงเวลาหนึ่ง ความผันผวนของ
ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) ตัวหน่ึง ๆ จะไดรับอิทธิพลมาจากความผันผวนในตัวเอง
และตัวแปรอ่ืน ๆ เปนสัดสวนเทาใดโดยสามารถเขียนสมการในรูปทั่วไป กรณี n คาบเวลาจะได 
 

   ∑
∞

=
−++ +=
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  สําหรับการวิเคราะหในสวนนี้จะใชวิธีการวิเคราะหขนาดของอิทธิพลของตัวแปรโดยการ
แยกสวนความแปรปรวนเพื่อทําการทดสอบวาปจจัยทางเศรษฐกิจตัวใดที่เปนสาเหตุใหเกิดความ
แปรปรวนของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย และไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนในแบบจําลอง
รวมทั้งตัวมันเองเปนสัดสวนเทาใด โดยคาสัดสวนน้ันจะแสดงออกมาในรอยละ ซึ่งสัดสวนของตัว
แปรทุกตัวเม่ือรวมกันจะได 100% จากตาราง 7 สามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้ 
  เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของตัวแปรทั้งหมดคือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
ฝากธนาคารพาณิชยไทยชวงเวลากอน การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตน  การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
และการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ตัวแปรทั้ง 5 ตัวน้ีมีสวนรวมในการอธิบาย
ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย โดยจะเห็นความ
ผันผวนในตัวแปรปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย สวนใหญจะไดรับอิทธิพลจากตัวแปรของ
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยเองโดยเฉลี่ยคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 83.25 ในชวงปที่ 2 
สวนที่เหลือจะเปนผลมาจากตัวแปรอ่ืนๆ โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลรองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.67  รองลงมาเปนผลจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเปนสัดสวน
รอยละ 1.84  อัตราเงินเฟอรอยละ 1.23 และผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนมีสัดสวนรอยละ 0.99 
ตามลําดับ ซึ่งตัวแปรแตละตวัมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ลดลงในแตละชวงเวลา ดังนี้   
  1. ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยมีอิธิพลลดลงตั้งแตชวงปที่ 3 เปนสัดสวนรอยละ 
39.99  และลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งปที่ 7 เริ่มกลับมามีอิทธิพลมากขึ้นเปนรอยละ 40.44 จากนั้นก็
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเพิ่มขึ้นสลับกันไปเรื่อยๆ จนถึงปที่12 คาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ลดลงตลอดจนถึงชวงปที่ 25 อยูที่ประมาณ 37.50  
  2. ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตนเริ่มมีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นในปที่ 3 และ 4 เปนสัดสวนรอย
ละ 40.01 และ 44.96 ตามลําดับจากนั้นจากนั้นในชวงปที่ 5 เปนตนมามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
ลดลงแตในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นจนถึงปที่ 25 เปนสัดสวนรอยละ 39.66 
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอิทธพลเพิ่มมากขึ้นตั้งแตชวงเวลาปที่ 3 เปนสัดสวนรอยละ 
13.51  ปที่ 4 รอยละ 20.20 และเพ่ิมมากขึ้นในปที่ 5 ที่รอยละ 26.42  หลังจากนั้นก็มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งปที่ 25 เปนสัดสวนประมาณรอยละ 13.25 
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  4. อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเริ่มมีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย
เพ่ิมขึ้นตั้งแตชวงปที่ 3 รอยละ 5.99  และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในปที่ 4 ที่สัดสวนรอยละ 6.93 และป
ที่ 5 รอยละ 7.93  และเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 9.64 ในปที่ 6 หลังจากนั้นก็มีการปรับลดลงเล็กนอยมา
เรื่อย ๆ จากปที่ 9 ที่รอยละ 7.99 จนกระท่ังปที่ 25 อยูที่ประมาณรอยละ 8.28 
  5. อัตราเงินเฟอมีอิทธิพลลดลงในเดือนที่ 3 รอยละ 0.53 และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน
ในชวงปที่ 4 รอยละ 1.39 และปที่ 5 เพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 1.41  จากนั้นในชวงปที่ 6 และ 7 มีการลดลง
อีกครั้งที่สัดสวนรอยละ 0.99 และรอยละ 0.92 ตามลําดับ และกลับมาเพิ่มอีกเล็กนอยตั้งแตชวงปที่ 
13 ที่รอยละ 1.24 และอัตราการเพิ่มก็อยูในระดับคงที่อยูประมาณ 1.26 จนกระทั่งปที่ 25 
  สรุปผลการศึกษาวิเคราะหแยกสวนความแปรปรวน (VDs) ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย จากชวงระยะเวลา 25 ชวงเวลาพบวาอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ในชวงเวลาที่ผานมาของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยในชวงปแรก ๆ จะมีอิทธิพลสูง
มากตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนมี
อิทธิพลสูงขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งเปนไปไดวาชวงระยะเวลานั้นเปนชวงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่ม
ขยายตัว มีการแขงขันการระดมเงินฝากเพิ่มมากขึ้นทําใหเปนปจจัยที่ทําใหปริมาณเงินฝากเพิ่มมาก
ขึ้น ตอมาในชวงระยะเวลาจากปที่ 5 ถึงปที่ 12 จะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเริ่มเขามามีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยมากขึ้น
เน่ืองจากวาในชวงน้ันมีการแขงขันกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตางๆ โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให
สูงขึ้นเพ่ือทําใหประชาชนหันมาฝากเงินเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเงินเฟอก็เริ่มเขามามีอิทธิพลตอ
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยเล็กนอย สวนปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยใน
ชวงเวลากอนและผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนยังคงมีอิทธิพลตอตัวแปรปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไทยในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ในชวงปที่ 13 จนถึงชวงปสุดทายจะเห็นไดวาตัวแปร
ทุกตัวเร่ิมเขามามีอิทธิพลกับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยมากขึ้นอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน
โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลจากชวงเวลาแรก ๆ มีอิทธิพลนอยมากแตระยะ
หลังเริ่มมีแนวโนมที่สูงขึ้น ซึ่งมีลักษณะเขนเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สวนอัตราเงินเฟอ
ยังคงมีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยเพียงเล็กนอยในระดับที่คงที่ 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหแยกสวนความแปรปรวน (VDs) ของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย 
 

Period S.E. D1DEP D1GDP D1INT D1RGB INF 
 1  161117.5  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  255354.9  83.25238  0.998651  12.67626  1.840715  1.232001 
 3  407042.5  39.99239  40.01576  13.51715  5.936217  0.538480 
 4  551390.3  26.49105  44.96318  20.20954  6.936890  1.399345 
 5  673428.1  28.99458  35.23690  26.42010  7.930083  1.418337 
 6  848229.3  38.12111  30.13514  21.10860  9.643538  0.991606 
 7  1099868.  40.44099  33.67224  15.59001  9.367195  0.929561 
 8  1432850.  37.27699  38.68156  14.51787  8.352965  1.170620 
 9  1884685.  35.00559  40.65090  15.06500  7.994563  1.283938 
 10  2501470.  36.06187  39.66238  14.76454  8.223293  1.287919 
 11  3341667.  37.91111  38.51600  13.94017  8.391483  1.241240 
 12  4492308.  38.21947  38.91177  13.29077  8.359500  1.218480 
 13  6052295.  37.51684  39.79607  13.18906  8.250611  1.247426 
 14  8146847.  37.13428  39.99228  13.37822  8.217900  1.277321 
 15  10966410  37.31819  39.71040  13.43283  8.262545  1.276036 
 16  14777139  37.58590  39.52844  13.32050  8.300271  1.264891 
 17  19922970  37.61925  39.58827  13.23504  8.294669  1.262774 
 18  26860763  37.51097  39.70509  13.23996  8.276530  1.267445 
 19  36209277  37.45179  39.73134  13.27360  8.272341  1.270933 
 20  48810079  37.47978  39.68812  13.28220  8.279239  1.270661 
 21  65802048  37.51990  39.65871  13.26814  8.284263  1.268993 
 22  88716253  37.52365  39.66788  13.25662  8.283327  1.268523 
 23  1.20E+08  37.50664  39.68571  13.25786  8.280586  1.269201 
 24  1.61E+08  37.49798  39.68887  13.26348  8.279934  1.269729 
 25  2.17E+08  37.50240  39.68201  13.26496  8.280986  1.269642 

  
  ที่มา : จากการคํานวนโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป 
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ภาพประกอบ 4 ผลการวิเคราะหแยกสวนความแปรปรวน (VDs) ของปริมาณเงินฝาธนาคาร 

          พาณิชยไทย 
  



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง ผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจใดบางที่มี
ผลกระทบตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยในทิศทาง
ใด และศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจใดที่เปนสาเหตุใหการความแปรปรวนของปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทย โดยทําการศึกษาตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว คือ ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย 
ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และอัตรา
เงินเฟอ ซึ่งผลจากการศึกษาที่ไดในคร้ังน้ีจะสามารถนําไปชวยใหธนาคารพาณิชยใชเปนขอมูล
พ้ืนฐานประกอบการเรงระดมทุนดานเงินฝาก และเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนหรือกําหนด
นโยบายในการควบคุมปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย
ไทย 

2. เพ่ือศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบถึงการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางใด 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจใดที่เปนสาเหตุใหการความแปรปรวนของปริมาณ
เงินฝากธนาคารพาณิชยไทย 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยไทย เพ่ือ 
  1. ธนาคารพาณิชยสามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนในการเรง
ระดมทุนดานเงินฝาก 
  2. ชวยใหธนาคารกลางสามารถนําไปกําหนดแนวทาง หรือกําหนดนโยบายในการ
ควบคุมปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย    
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยชวงเวลากอน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตนมีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในชวงเวลาตอมา ใน
ทิศทางเดียวกัน 
 2. อัตราเงินเฟอ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีความสัมพันธกับปริมาณเงิน
ฝาก ของธนาคารพาณิชย ในชวงเวลาตอมาในทิศทางตรงกันขาม 

 

การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวยปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย(DEP) ผลิตภัณฑ
ภายในประเทศเบื้องตน(GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(INT) ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล(RGB) และ
อัตราเงินเฟอ(INF) ไดทําการรวบรวมจากแหลงตางๆ ไดแกธนาคารแหงประเทศไทย, สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํางานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาจะทําการวิเคราะหทั้งในแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และเชิง
ปริมาณ (Statistic Method) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative method) เปนการศึกษาจาก
ขอมูลทุติยภูมิรายป ในชวงป พ.ศ. 2529-2553 รวมระยะเวลา 25 ป โดยสรางแบบจําลอง VAR 
(Vector Autoregressive) เพ่ือศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีตอปริมาณเงินฝาก
ธนาคารพาณิชยไทย ไดแก อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. ทดสอบ Unit root กับตัวแปรทุกตัววามีคุณสมบัติ Stationary (Non unit root) หรือ 
Non-stationary (Unit root) โดยใชวิธีการทดสอบของ Augmented Dickey Fuller (ADF) เน่ืองจาก
ตัวแปรในแบบจําลอง VARs ที่จะนําไปประมาณสมการตามวิธี OLS จะตองเปนตัวแปรที่ มี
คุณสมบัติ Stationary 
  2. สรางแบบจําลอง Vector Autoregressives (VARs) และประมาณคาดวยวิธีกําลัง
สองนอยที่สุด (Ordinary Least Squaes : OLS) เพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา 
  3. ทดสอบระยะเวลาลาหลัง (Lagged Length) เพ่ือเลือกขนาดของ Lag ที่เหมาะสม
ดวยวิธี Akaike Information Criteria (AIC) ของสมการที่ประมาณการไดจากแบบจําลอง VARs      
  4. วิเคราะหปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response Functions : 
IRFs) ซึ่งคํานวณจากแบบจําลอง VARs โดยวิธี Vector Moving Average (VMA) 
  5. วิเคราะหแยกสวนของความแปรปรวน (Variance Decompositions: VDs) เพ่ือ
ศึกษาถึงสาเหตุของความแปรปรวนของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีเร่ิมศึกษาโดยการทดสอบ Unit rooth  ตามวิธี ADF-test พบวามี
เพียงอัตราเงินเฟอ (INF) เพียงตัวแปรเดียวที่ขอมูลมีคุณสมบัติ Stationary at Level หรือ I(0) 
สวนตัวแปรที่เหลือคือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย (DEP) ผลิตภัณฑภายในประเทศ
เบื้องตน (GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (INT) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (RGB) มี
คุณสมบัติ Stationary เม่ือผานการทํา First Differencing หรือ I(1) 
 ผลจากการเลือกระยะเวลาลาหลัง (Lagged Length) ของตัวแปรที่เหมาะสมพบวา Lag 2 
ใหคา AIC ที่ต่ําที่สุดจากนั้นนําคาที่ไดมาประมาณการสมการจากแบบจําลอง VARs ดวยวิธี OLS 
พบวาตัวแปรทั้งหมดสามารถรวมกันอธิบายความสัมพันธของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย
ไดถึงรอยละ 83.75 และนําคา Residual จากการประมาณสมการแบบจําลอง VARs มาวิเคราะห
ปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (IRFs) และวิธีแยกสวนความแปรปรวน (VDs) 
 ผลจากการศึกษาวิเคราะหแยกสวนความแปรปรวน (VDs) ของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย จากชวงระยะเวลา 25 ชวงเวลาพบวาอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ในชวงเวลาที่ผานมาของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยในชวงปแรก ๆ จะมีอิทธิพลสูง
มากตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนมี
อิทธิพลสูงขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งเปนไปไดวาชวงระยะเวลานั้นเปนชวงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่ม
ขยายตัว มีการแขงขันการระดมเงินฝากเพิ่มมากขึ้นทําใหเปนปจจัยที่ทําใหปริมาณเงินฝากเพิ่มมาก
ขึ้น ตอมาในชวงระยะเวลาจากปที่ 5 ถึงปที่ 12 จะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเริ่มเขามามีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยมากขึ้น
เน่ืองจากวาในชวงน้ันมีการแขงขันกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตางๆ โดยเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให
สูงขึ้นเพ่ือทําใหประชาชนหันมาฝากเงินเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันเงินเฟอก็เริ่มเขามามีอิทธิพลตอ
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยเล็กนอย สวนปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยใน
ชวงเวลากอนและผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนยังคงมีอิทธิพลตอตัวแปรปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไทยในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ในชวงปที่ 13 จนถึงชวงปสุดทายจะเห็นไดวาตัวแปร
ทุกตัวเร่ิมเขามามีอิทธิพลกับปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยมากขึ้นอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน
โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลจากชวงเวลาแรก ๆ มีอิทธิพลนอยมากแตระยะ
หลังเริ่มมีแนวโนมที่สูงขึ้น ซึ่งมีลักษณะเขนเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สวนอัตราเงินเฟอ
ยังคงมีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยเพียงเล็กนอยในระดับที่คงที่ 
 ผลการวิเคราะหปฎิกิริยาตอบสนองตอความแปรปรวน (Impulse Response Function : 
IRFs) ของการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยในชวงเวลากอน 
จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทางบวกตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทยทันทีตอมาก็จะมีปฎิกิริยา
ตอบสนองลดลงและเพิ่มขึ้นสลับกันไปในแตละชวงเวลา สวนผลของการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
ของตัวแปรที่เหลือ ไดแก ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน  อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทันทีในชวงปที่ 2 โดยที่การเปลี่ยนแปลง
อยางฉับพลันของผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตนจะมีปฎิกิริยาตอบสนองทางลบกับปริมาณเงิน
ฝากธนาคารพาณิชยไทย สวนการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทางบวกตอปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งตัวแปรที่กลาวมานี้จะมีปฎิกิริยาตอบสนองทั้งทางบวก และทางบลบ
สลับกันไปในแตละชวงเวลาและมีคาที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางบวกและลบ 
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยไทยพบวาตัวแปรทั้งหมดที่ไดนํามาศึกษานั้นเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลกับปริมาณเงินฝาก
ธนาคารพาณิชยไทยทั้งสิ้น  โดยเฉพาะปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยชวงเวลากอน ซึ่งเปนได
วาชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังขยายตัว เกิดการลงทุน การจางงานเปน
ผลทําใหเกิดการขยายตัวของรายไดจํานวนมากสงผลใหในชวงนั้นปริมาณเงินฝากจึงมีอัตราที่เพ่ิม
สูงขึ้นในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน จากนั้นชวงระยะตอมาประเทศไทยไดมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงที่เปดเสรีทางการเงิน ทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวมากยิ่งขึ้นมี
การเรงระดมเงินทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหธนาคารพาณิชยตางก็แขงขันระดมเงิน
ฝากโดยแขงขันกันทั้งทางดานผลิตภัณทและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงขึ้น ทําใหประชาชนหัน
มานิยมฝากเงินกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามที่วิเคราะหวาตัวแปรท้ังอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนั้นเร่ิมมีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นในระยะเวลาตอมาเนื่องจากในชวง
ประมาณป 2533 ชวงนั้นไดมีการประกาศใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําลอยตัวจึงทําใหการแขงขนั
ในเร่ืองของผลตอบแทนของเงินฝากเพิ่มมากขึ้นทําใหอัตราดอกเบี้ยจึงเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทยซึ่งก็เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับ
งานวิจัยของทุกคนไมวาจะเปน อดุลย ประกายเพ็ญ วิรุฬ และธัญพร โดยผลของการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากมากที่สุดคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลทางดานบวกมากที่สุด 
และผลทางดานตรงขามคืออัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล  สวนอัตราเงินเฟอน้ันโดยปกติ
แลวถาอัตราเงินเฟอมีระดับสูง คาของเงินที่ถือจะมีระดับต่ําลง เน่ืองจากราคาสินคาที่สูงขึ้น ทําใหมี
คาใชจายที่เพ่ิมมากขึ้น เงินที่เก็บก็จะลดลงสงผลใหปริมาณเงินฝากของธนาคารลดลงดวยซึ่งทําให
อัตราเงินเฟอเปนตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยดวยเชนกัน  
 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยมากคืออัตราผลตอบแทนไม
วาจะเปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังน้ีนสถาบันการเงินควรจะ
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มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น หรือพัฒนาผลิตภัณฑดานเงินฝากและดานการลงทุนมากขึ้น
เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการฝากเงิน 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาเปนรายป ชุดของขอมูลจึงมีจํานวนนอย ดังน้ัน
สามารถเปลี่ยนเปนใชขอมูลที่ใชเปนรายไตรมาส หรือรายเดือนแทน 
 2.  สามารถเพิ่มตัวแปรที่ใชในการศึกษาเพิ่มเติม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

บรรณานุกรม 
 

ชมพูนุท โกสลากร เพ่ิมพูนวิวัฒน (2546). ประมวลสาระชุดวิชา เศรษฐศาสตรการเงิน. 
      กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชมเพลิน  จันทรเรือง (2546). ทฤษฎีและนโยบายการเงิน.กรุงเทพมหานคร: 
     โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
มณีศรี พันธุลาภ. (2533). เศรษฐศาสตรมหภาควิเคราะห: ทฤษฎีและนโยบาย. กรุงเทพ- 
      มหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วเรศ อุปาติก. (2544). การเงินและการธนาคาร (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร:  
      โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อดุลย เต็มประดา. (2540). ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากประจําของธนาคาร พาณิชยในเขต   

อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.
(เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ. ถายเอกสาร. 

ประกายเพ็ญ กีรติกรพิสุทธิ์. (2546). ปจจัยที่มีผลตอปรมิาณเงินฝากในระบบธนาคาร- 
      พาณิชย. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.(เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ถายเอกสาร. 

วิรุฬท ออนเจริญ. (2547) ปจจัยที่มีอิทธพิลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทย.สาร
นิพนธเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต.(เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ถายเอกสาร. 
กนกศรี ศรีสะอาด. (2548).  การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไทย.  

วิทยานิพนธ วท.ม. (เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ถายเอกสาร. 

นวพร  คงเพิ่มพูน (2547). ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณเงินฝากของงธนาคาพาณิชย. 
     วิทยานิพนธ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรามคําแหง.

ถายเอกสาร. 

สุมาลี พุกรอด. (2548). ปจจัยที่มีผลตอการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยไทย.     
วิทยานิพนธ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรามคําแหง.

ถายเอกสาร. 

ธัญพร บูชิกานนท. (2550) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทย.    
วิทยานิพนธ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัรามคําแหง. 

ถายเอกสาร. 



 

 

ชนัดดา จันทะโชติ. (2552) ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา. 
  สารนิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.(เศรษฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ถายเอกสาร. 
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2553). สถิตสิถาบันการเงนิ. สืบคนเม่ือ 15 มกราคม 2553,  
  จาก http://www.bot.or.th 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั.(2553).การออมและการลงทุน. สืบคนเม่ือ 2 มกราคม  2553,  
  จาก http://www.fpo.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.(2553).ขอมูลเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ. สืบคนเม่ือ 15 มกราคม 2553, จาก http://www.nesdb.go.th. 
Macroeconomics Theories & Policies. (2001).  เศรษฐศาสตรมหภาค ทฤษฎีและนโยบาย.       

แปลโดย จิราภรณ.  กรุงเทพฯ: เพยีรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซนา.2544. 

Fisher, I. (1965). The theory of investment. New York: A. M. Kelley Publishers. 

Mankiw, Gregory N. (1998). Macroeconomics. 3d ed. New York: Worth Publishing. 

Lester V.(1977).The economics of money and banking. New York: Harper&Row 

Luckett, Dudley G.(1981). Monetary and Banking. New York: McGraw-Hill. 

  
 
 

46 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ความรูเก่ียวกับโครงสรางธนาคารพาณิชยไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49 

ความรูเก่ียวกับโครงสรางธนาคารพาณิชยไทย 

  ธนาคาร  (Banking)  แปลตามชื่อไดวา  เปนอาคารที่เก็บทรัพยสินเงินทอง (อัมพร วิจิตร
พันธ 2536 : 393)   ธนาคารเปนสถานที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินสําหรับใหประชาชนมาใชบริการ  เชน  
ธนาคารพาณิชยเปนสถานที่อํานวยความสะดวกใหแกพอคา  นักธุรกิจ  ที่ตองการใหเงินหมุนเวียน
เร็วและปลอดภัย ไมวาจะเปนการกูเงิน การฝากเงิน  การโอนเงิน การค้ําประกัน  เปนตน  ดังน้ัน
ธนาคารจึงมีลักษณะเปนนักธุรกิจผูผลิตบริการเปรียบเทียบกับธุรกิจการผลิตทั่วไปที่ผลิตสินคา หรือ
เปนแหลงซับพลายเงิน  

  “ธนาคารพาณิชย” หมายความวา บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชย และใหหมายความรวมถึงธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย ธนาคารพาณิชยที่เปน
บริษัทลูกของธนาคารพาณิชยตางประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย (พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) 
 นอกจากธนาคารพาณิชยแลว  ในแตละประเทศยังมีธนาคารชนิดอ่ืนที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ
แตกตางกันไป  สําหรับประเทศไทยธนาคารดังกลาวอีกเชน  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะหมีหนาที่แคบกวาธนาคารพาณิชย 
กลาวคือจะมีหนาที่ใหกูเงินเพ่ือซ้ือที่ดิน  สราง ขยาย ซอมแซมอาคารบานเรือนเปนสวนใหญ สวน
ธนาคารกลางมีหนาที่ในการควบคุมปริมาณเงินและเครดิตภายในประเทศ  และควบคุมธนาคาร
พาณิชยใหบริหารงานอยางถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของทางราชการ 
  ปจจุบันธนาคารพาณิชยมีบทบาทขยายออกไปมากกลาวคือ  มิใชเปนสถาบันเพื่อการ
พาณิชย หรือใหกูยืมระยะสั้นเทานั้น  สินทรัพยของธนาคารพาณิชยมีทั้งระยะสั้น  ระยะยาว มีการ
รับฝากเงินประเภทออมทรัพย เงินฝากประจํา และการใหสินเชื่อรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนเปนตัวแทน
ซื้อขายหลักทรัพยแกลูกคา  ซื้อขายปริวรตเงินตราตางประเทศ  เปนตน  อยางไรก็ตามบทบาทที่
สําคัญ ตั้งแตเร่ิมตน  ก็คือการรับฝากเงินประเภทที่ตองจายคืนเม่ือทวงถาม ซื้อสั่งจายโดยเช็ค อัน
เปนสวนหนึ่งของบริการเงินที่หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ  นั่นคือธนาคารพาณิชยมีบทบาทใน
การสรางและทําลายเงินฝากที่มีผลใหปริมาณเงินเพิ่มขึ้นหรือ ระบบลดลง 
 
ลักษณะสําคัญของธนาคารพาณิชย 
  1. ธนาคารพาณิชยมีลักษณะเปนสื่อกลางทางการเงิน ท่ีระดมเงินออมจากประชาชนในรูป
ของเงินฝาก และจัดสรรเงินออมเหลานั้นใหแกผูลงทุนอีกทีหนึ่ง 
  2. ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่รับฝากเงินประเภทที่จายคืนเม่ือถูกทวงถาม หรื
องเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งเปนลักษณะที่พิเศษของธนาคารพาณิชย 
  3. ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินประเภทเดียวที่สามารถสรางเงินในรูปของเงินฝาก
ได ซึ่งทําใหธนาคารพาณิชยแตงตางไปจากสถาบันการเงนิอ่ืน 
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  4. ธนาคารพาณิชยเปนแหลงเงินกูระยะสั้น ที่ดําเนินธุรกิจสวนใหญเกี่ยวกับการคา การ
พาณิชย ซึ่งเปนการกูยืมระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 
 
หนาที่ของธนาคารพาณิชย 
  ธนาคารพาณิชยมีหนาที่สําคัญ แบงไดเปน 2 สวน คือ  
    1  การใหบริการทางการเงิน 
   2  การสรางและการทําลายเงินฝาก 
  1.  การใหบริการทางการเงิน 
   ธนาคารพาณิชยใหบริการทางการเงินทั้นในและนอกประเทศเพื่อประโยชนในการ
ระดมเงินออมและกระจายเงินทุนซ่ึงมี 3 ประการไดแก 
   ก.  การรับฝากเงิน (deposit) 
    หนาที่สําคัญของธนาคารพาณิชยคือ การระดมเงินออมจากประชาชน โดยการรับ
ฝากเงิน ซึ่งโครงสรางเงินฝากของธนาคารพาณิชยประกอบดวยเงินฝาก 3 ชนิด ใหญๆคือ 
     1. เงินฝากกระแสรายวัน (Current หรือ Demand Deposit) เงินฝากประเภท
นี้ผูฝากมีสิทธิถอนคนืเม่ือทวงถาม เม่ือเรียกรอง หรือตามคําสั่ง การฝากเงินระยะสั้นและไมมีความ
แนนอน 
ธนาคารพาณิชยมักไมใหดอกเบี้ยแกผูฝากเงินกระแสรายวัน เพราะถือวาไดใหบริการความสะดวก 
ในการชําระเงินแกผูฝากอยูแลว นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยไมอาจนําเงินฝากประเภทนี้ไปใหกูหรือ 
ลงทุนระยะยาวได เพราะอัตราการถอนสูงกวาเงินฝากประเภทอื่นๆ 
     2. เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposit) เงินฝากประเภทนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยของประชาชนทั่วไป โดยสามารถถอนคืนไดทันทีเม่ือตองการ โดย
ธนาคารจะจาย 
ดอกเบี้ยใหแกผูฝากเงินประเภทออมทรัพยในอัตราต่ํากวาเงินฝากประจํา ทั้งนี้เพราะเงินฝากออม 
ทรัพยมีกําหนดเวลาในการเบิกถอนไมแนนอน ธนาคารพาณิชยจึงไมสามารถนําเงินฝากนี้ไปลงทุน 
ในระยะยาวได ตองสํารองเงินไวเผื่อถอนคืนสูงกวาเงินฝากประจํา 
     3. เงินฝากประจํา (Time Deposit) เปนเงินฝากที่มีกําหนดระยะเวลาฝากไว
แนนอนตามที่ไดตกลงกับธนาคารในวันฝาก ระยะเวลาของการฝาก เชน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
หรือเกินกวา 
12 เดือน การที่เงินฝากประเภทนี้มีลักษณะประจํา การเบิกถอนมีนอย ธนาคารพาณิชยสามารถจาย 
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงไดเพราะธนาคารพาณิชยสามารถนําเงินฝากนี้ไปลงทุนหาผลประโยชน 
ระยะยาวไดโดยไมตองคอยกังวลวาจะมีการถอนคืน 

ข. การใหกูยืม (advance) 



 

 

51 

   หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของธนาคารพาณิชยคือ การใหกูยืมเงินหรือการใหสินเชื่อ
ทางการพาณิชย และทางดานอ่ืน ๆ เชนการบริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตร โดยการกูยืมของ
ธนาคารพาณิชยมีดังนี้ 

 การเบิกเงินเกินบัญชี 
    1.  การใชเงินกูระยะสั้น - ระยะยาว ตองตกลงกับธนาคารโดยมีหลักทรัพยค้ํา
ประกันการชาํระเงิน อาจทําไดโดยการผอนชําระเปนงวด ๆ 

2. การรับซ้ือลดตั๋ ว  เ ม่ือผูส งตั๋ ว มีความประสงคจะใช เ งินกอนตั๋ ว น้ันถึง
กําหนดเวลา 

3. การรับรองตั๋ว หมายถึง การรับรองจากธนาคารวาผูทรงตั๋วจะไดรับเงิน
แนนอน 

4. การอาวัล หมายถึง การที่ธนาคารรับประกันการจายเงินแทนเจาของตั๋ว
ทั้งหมดหรือบางสวน 

   ค. การใหบริการอื่น ๆ  (service) 
    -  การใชบริการบัตรเครดิต 
    -  การใชบริการเงินดวนทางเครื่องเอทีเอ็ม 
    -  การใหบริการคุมครองอุบัติเหตุ 
    -  การใหบริการเชาตูนิรภัย 

  -  การใหบริการรับชําระคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา 
    -  การรับชําระภาษีเงินไดประจําป 

  -  การโอนเงินระหวางธนาคารในทองถิ่นและระหวางประเทศ 
    -  การเรียกเก็บเงิน เช็ค ดราฟต และตราสารทางการเงินที่ครบกําหนดใหแก
ลูกคา 
    -  การบริการเช็คของขวัญ 

  -  การเปนผูจัดการมรดก 
    -  การใหคําแนะนําดานการลงทุน 
    -  การใหขอมูลทางเครดิต 
    -  การออกใบค้ําประกันการซื้อขาย 
    -  การเปนตัวแทนจําหนายพันธบัตรรัฐบาล 
   ง.  บริการดานการตางประเทศ 
    1.  การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
    2.  การใหขอมูลเกี่ยวกับการตลาดตางประเทศ 
    3.  การเปดเลตเตอรออฟเครดิต (Letter of Credit) การสงสินคา L/C จะชวยให
เกิดความมั่นใจทั้งผูซื้อและผูขาย ที่นิยมใชกันแพรหลายมี 2 ชนิดคือ 
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     -  เลตเตอรออฟเครดิตประเภทเพิกถอนได ผูเกี่ยวของสามารถยกเลิกหรือ       
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ไดทุกเวลา แตตองกอนที่จะมีการรับซื้อเอกสารนั้น 
     -  เลตเตอรออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไมได ธนาคารผูเปด L/C มีพันธะ
ผูกพันแนนอน ตาม L/C ที่เปดจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไมไดนอกจากจะไดรับการยินยอม 
  2. การสรางและทําลายเงินฝาก 
  การสรางเงินฝาก  

   ธนาคารพาณิชยสามารถสรางเงินฝากได โดยนําเงินสดสํารองสวนเกินใหกูยืม   หรือ
ลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน ธนาคารพาณิชยแตละแหงสามารถใหกูยืม หรือลงทุนดังกลาว เทากับเงินสด
สํารองสวนเกินที่มีอยูเทานั้น แตระบบธนาคารสามารถสรางเงินฝากไดหลายเทาของเงินสดสํารอง
สวนเกิน โดยเปนผลของตัวทวีเงินฝาก  ตัวทวีเงินฝากจะมีคามากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับอัตราเงินสด
สํารองตามกฎหมาย    อัตราเงินสดสํารองสวนเกินที่ธนาคารพาณิชยตองการถือไว อัตราสวนของความ
ตองการถือเงินของประชาชนตอเงินฝาก ความตองการเงินตราตางประเทศตอเงินฝาก และอัตราเงินสด
สํารองตามกฎหมายของเงินฝากประจํา อัตราสวนของเงินฝากกระแสรายวันตอเงินฝากประจํา การสราง
เงินฝากมีหลายลักษณะขึ้นอยูกับลักษณะของระบบธนาคาร ดังนี้  
   -  ธนาคารเดียว ธนาคารจะสรางเงินฝากไดสูงสุดไมเกินเงินสดสํารองสวนเกินที่ธนาคาร
มีอยู เพราะธนาคารจะสรางเงินฝากจากการนําเงินสดสํารองสวนเกินออกใหกู ดังนั้น เงินฝากจะเพิ่มขึ้น
เทากับจํานวนเงินที่ใหกู เงินฝากที่สรางขึ้นนี้เรียกวา เงินฝากขั้นที่สอง (Secondary Deposits)  
   -  ธนาคารผูกขาด ธนาคารผูกขาดคือ ธนาคารที่ผูกขาดการประกอบการแตผูเดียวใน
ประเทศนั้น ธนาคารอื่นจะไมสามารถเขามาประกอบการแขงขันได การสรางเงินฝากมีวิธีการ
เชนเดียวกับกรณีธนาคารเดียวแตเน่ืองจากมีเพียงธนาคารเดียวแมจะมีหลายสาขา ธนาคารผูกขาด
ไมตองสูญเสียเงินสดใหกับธนาคารอื่นจึงสามารถสรางเงินไดมากกวา 
   -  ระบบธนาคาร ระบบธนาคารคือ ธนาคารพาณิชยทั้งหมดที่มีอยูภายในประเทศ 
ระบบธนาคารจะสรางเงินฝากจากเงินสดสํารองสวนเกินที่มีอยู ระบบธนาคารจะสรางเงินฝากได
มากกวาเงินสดสํารองสวนเกินเพราะเงินสดสํารองสวนเกินของระบบธนาคารจะหมุนเวียนภายใน
ระบบเทานั้น    
   การทําลายเงินฝาก 
   การทําลายเงินฝาก (Destruction of Money) คือ การที่ธนาคารพาณิชยมีเงินสด
สํารองสวนเกินลดลงจึงไดเรียกเงินกูกลับคืนจากหนวยธุรกิจหรือประชาชนที่ไดปลอยสินเชื่อไป การ
กระทํานี้เรียกวา การทําลายเงินฝาก ในกรณีที่เปนธนาคารเดียว จํานวนเงินฝากที่ลดลงจะเทากับ
จํานวนเงินสดสํารองสวนเกินที่ลดลง ถาเปนธนาคารผูกขาดหรือระบบธนาคาร จํานวนเงินฝากที่
ลดลงจะเทากับเงินสดสํารองสวนเกินที่ลดลงคูณดวยตัวคูณของการสรางเงิน 
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ระบบธนาคารพาณิชย 
  ระบบธนาคารพาณิชยแบงไดเปน 3 ประเภท คือ ระบบธนาคารเดี่ยว หรือระบบธนาคาร
อิสระ ระบบธนาคารสาขา และระบบธนาคารกลุม แตละระบบมีลัษณะดังน้ี  (ชมเพลิน  จันทรเรือง
เพ็ญ  2535 : 121- 122)   
  1.  ระบบธนาคาร เด่ียวหรือระบบธนาคารอิสระ (Independent or Unit Banking System) 
เปนบริษัทที่มีสํานักงานเพียงแหงเดียว  ไมเกี่ยวของกับธนาคารอื่น ไมมีสวนไปควบคุมธนาคารอื่น
หรือธุรกิจอ่ืนใดอีก  มักเปนธนาคารที่ดําเนินงานเพ่ือบริการชุมชนในทองถิ่นที่ธนาคารตั้งอยูเทานั้น 
แหลงที่มาของทุนตลอดจนพนักงานเจาหนาที่  ลวนมาจากทองถิ่นนั้น ๆ ระบบนี้เคยนิยมใชใน
สหรัฐอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 18 และปจจุบันก็ยังมีเหลืออยูมากกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนธนาคาร
พาณิชย ทั้งหมด 
  2.  ระบบธนาคารสาขา (Branch Banking System)  เปนบริษัทที่ประกอบกิจการธนาคาร
ที่มีสํานักงานมากกวาหนึ่งแหงขึ้นไป คือ มีสํานักงานใหญแหงหนึ่งและมีสาขากระจายอยูทั่วไปทั้งใน
และนอกประเทศ อาจจะมีการตั้งสํานักงานใหญขึ้นเองหรือโดยการผนวกเอาธนาคารอื่นมารวมดวย
ประเทศอังกฤษเปนผูที่สําคัญของระบบธนาคารสาขา  และปจจุบันประเทศไทยใชระบบธนาคาร
สาขานี้อยางแพรหลาย  
  3.  ระบบธนาคารกลุม (Group Banking System)  มีลักษณะคือ มีบริษัท หรือธนาคาร
หนึ่งเปนเจาของมีอํานาจควบคุมธนาคารหรือบริษัทในเครือของบริษัทเจาของ  ธนาคารที่ถูกควบคุม
อาจเปนธนาคารในระบบธนาคารเดี่ยว หรือธนาคารในระบบสาขาก็ได 

ระบบธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 
  กิจการธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนสมัยที่ประเทศไทยเริ่มทําการคากับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศทาง
ตะวันตก เม่ือการคาระหวางประเทศเจริญกาวหนาขึ้น พอคาชาวตะวันตกจึงเร่ิมนําวิธีการธนาคาร
มาใชในประเทศไทย เพ่ืออํานวยความสะดวกและสงเสริมการคาระหวางประเทศ ธนาคารที่ตั้งขึ้น
เปนแหงแรกคือ ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮของอังกฤษในป พ.ศ.2431 และตอมาก็มีสาขาธนาคาร
จากตางประเทศตั้งขึ้นอีก 2 แหงคือ ธนาคารชารเตอรในป พ.ศ. 2437 และธนาคารอินโดจีนในป 
พ.ศ. 2440 ตามลําดับ 
  เม่ือการคาระหวางประเทศเจริญเติบโตขึ้น พระเจานองยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 
จึงทรงพระดําหริที่จะจัดตั้งธนาคารขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2447 โดยทรงเรียกวา “บุคคลัภย” ซึ่ง
ตอมาในป พ.ศ.2449 ไดเปลี่ยนเปน “แบงค”  ใชชื่อวา บริษัท แบงคสยามกัมมาจล จํากัด และ
เปลี่ยนเปนธนาคารไทยพาณิชย ในป พ.ศ. 2482 
  หลังจากนั้น ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยไดเปดกิจการขึ้นหลายแหง ทั้งของคนไทย
และสาขาธนาคารจากตางประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับการคาระหวางประเทศไทย
โดยเฉพาะพอคาในกลุมเดียวกัน 
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  ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยไดประกาศสงครามกับประเทศในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ธนาคารพาณิชยที่เปนสาขาธนาคารตางประเทศของยุโรปและสหรัฐอเมริกาจึงตองถูก
ปดกิจการไปชั่วคราว การคาตางประเทศเปลี่ยนจากการคากับประเทศตะวันตกมาเปนการคากับ
ประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะกับประเทศญี่ปุน ดังนั้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงไดมีการจัดตั้ง
ธนาคารพาณชิยของคนไทยมากขึ้น ตอมาในป พ.ศ. 2505 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ขึ้นเพื่อใหธนาคารพาณิชยดําเนินงานตามมาตรฐานของธนาคาร
พาณิชยในยุโรปและจํากัดการเปดธนาคารพาณิชย และตอมารัฐบาลก็ไดแกไขพระราชบัญญัติการ
ธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2522 อีกครั้งเพื่อลดการผูกขาดในกิจการธนาคารพาณิชย โดยพยายามให
ธนาคารพาณิชยกระจายหุนเพ่ือใหเปนบริษัทมหาชนมากขึ้น แตเน่ืองจากประเทศไทยประสบภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องจากป 2539  เปนตนมา สถาบันการเงินหลายแหงมีปญหามาก จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสราง ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินใหม  

 
สถานการณปจจุบันของธนาคารพาณิชย แหงประเทศไทย  
  ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทและความสําคัญมากที่สุดในระบบการเงิน
ไทย ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ จากวิกฤตการเงินป 2540 คือเม่ือ
กรกฎาคม 2540 ไทยไดประกาศลดคาเงินบาทและเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และการเงินอยาง
รุนแรงบริษัทเงินทุน 5 แหง ระงับการดําเนินการ ทําใหประชาชนไมมีความเช่ือม่ันตอระบบสถาบัน
การเงิน แมรัฐบาลจะไดออกนโยบายเสริมความมั่นคงใหกับระบบการเงิน โดยใหสถาบันการเงิน
ควบกิจการเขาดวยกัน ออกมาตรการแบงแยกตลาดการเงิน ตลาดตางประเทศเพื่อสกัดกั้นการเก็ง
กําไร และใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐานในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 18 ของยอดคงคางสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน แตมีการยายเงินจากธนาคารพาณิชย
ขนาดเล็ก ไปยังธนาคารพาณิชยขนาดใหญและสาขาของธนาคารตางประเทศ รัฐบาลไดเรงแกไข
ปญหาโดย ออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย 2 ฉบับ เพ่ือลด
อุปสรรคการแกไขปญหา จัดตั้งวงเงินเสริมสภาพคลอง แกสถาบันการเงินที่มีปญหาและเขาชื้อหุน
เพ่ิมทุนในสถานการณการเงินที่ไมสามารถหาผูรวมลงทุนไดในชวงตนป 2541 ใหธนาคารศรีนครลด
ลงทุนเหลือหุนละ 1 สตางคและใหเพ่ิมทุนเปลี่ยนคณะกรรมการและฝายบริหาร ธนาคารนครหลวง
ไทย และใหธนาคารพาณิชยอีก 3 แหง ลดทุนและเพิ่มทุนไดแกธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารมหา
นคร และธนาคารกรุงเทพพาณิชยการเมื่อเดือน มกราคม 2541 มีการอนุมัติการจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยอีกแหงคือ ธนาคารรัตนสิน ปจจุบัน จํานวนธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากชวงกอนเกิด
วิกฤตปญหาทางการเงิน 2540 มากมีทั้งการเลิกกิจการ การควบรวมกิจการ และธนาคารเกิดใหม 
ในชวงป พ.ศ. 2545-48 มี ธนาคารสามธนาคารที่ควบรวมและปดการ คือ หน่ึงธนาคารศรีนคร 
จํากัด (มหาชน) รวมกิจการกับ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เม่ือ1 เมษายน 2545 สอง
ธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ จํากัด (มหาชน) รวมกิจการกับ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และ
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บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และปดกิจการเมื่อ 1 กันยายน 2547 สาม ธนาคาร ยู
โอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน)โอนกิจการใหกับ ธ.เอเชีย จํากัด (มหาชน) และปดกิจการเมื่อ 28 
พฤศจิกายน 2548 

 
มาตรการที่รัฐเขาแทรกแซงจากผลกระทบปญหาการเงินป 2540  
 
ธนาคาร  เหตุการณสําคัญ  

ธนาคารกรุงเทพพาณิชการ  กิจการสวนใหญโอนไปรวมกับธนาคารกรุงไทย  

ธนาคารมหานคร  โอนไปรวมกับธนาคารกรุงไทยทั้งหมด  

ธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวง  เพ่ิมทุนตามเกณฑการจัดชั้นสินทรัพยและกัน
สํารอง ป 2543 และเสนอขายโดยมีขอตกลงใน
การเฉลี่ยผลขาดทุนจากทรัพยที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) และการรักษาระดับคาตอบแทน  

ธนาคารแหลมทอง  รวมกับธนาคารรัตนสิน  

ธนาคารสหธนาคาร  รวมกับบริษัทสินทุนหลักทรัพยกรุงไทยจํากัด 
และบริษัทเงินทุนอีก 12 แหง  

 
  ปจจุบันมีธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจํานวน 14 ธนาคาร ธนาคารพาณิชย
เพ่ือรายยอย 2 ธนาคาร และธนาคารที่เปนสาขาของธนาคารตางประเทศจํานวน 17 ธนาคาร 
ปจจุบัน ไมมีการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ(International Banking Facilities: IBFs) ทั้งธนาคารที่
จดทะเบียนในประเทศไทย สาขาของธนาคารตางประเทศ  

 
ธนาคารพาณิชยไทยจํานวน 14 ธนาคาร (ที่มา:ธนาคารแหงประเทศไทย)               

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
8. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (รวมกับธนาคารศรีนคร) 
9. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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10. ธนาคารสแดนดารดชารเตอร(ไทย) จํากัด (มหาชน) 
11. ธนาคารยูโอบี จํากัด  (มหาชน) (เดิมเปน ธนาคารเอเชียและรัตนสิน จํากัด) 
12. ธนาคารทิสโก  จํากัด (มหาชน) 
13. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
14. ธนาคารเกียรตินาคิน  จํากัด (มหาชน) 
 

ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจํานวน 2 ธนาคาร 
 

1. ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

 
 นอกจากธนาคารพาณิชยไทย  ยังมีธนาคารพาณิชยของตางประเทศที่เปดสาขาในประเทศ

ไทย อีก ประมาณ 16 ธนาคาร ดังนี้ 
1. ธนาคารซิตี้แบงก  
2. ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. 
3. ธนาคารเจพีมอรแกน เชส 
4. ธนาคารโอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 
5. ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซุบีชิ ยูเอฟเจ จํากัด  
6. ธนาคารอาร เอช บี จํากัด  
7. ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น 
8. ธนาคารคาลียอง  
9. ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ์งคอรปอเรชั่น จํากัด 
10. ธนาคารดอยซแบงก  
11. ธนาคารมิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด  
12. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส  
13. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกืง คอรปอเรชั่น 
14. ธนาคารแหงประเทศจีน จํากัด  
15. ธนาคารโซซิเยเต เจเนราล  
16. ธนาคารอินเดียนโอเวอรซิส 
 

สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ  ดําเนินงานเชิงพาณิชย มีดังนี้   
1. ธนาคารออมสิน  
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
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3. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
4. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย(Islamic Bank of Thailand)  
5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  
6. บรรษัทตลาดสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
7. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
8. บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
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ภาคผนวก ข 
ขอมูลที่ใชศกึษา 
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 ขอมูลตัวแปรทีใชในการศึกษา 
 

ป  DEP   GDP   INT   INF  RGB 
2529 624,823 1,095,368 7.25 1.90 6.35 
2530 748,289 1,253,147 7.25 2.40 6.50 
2531 888,333 1,506,977 9.50 3.90 8.00 
2532 1,123,242 1,775,978 9.50 5.30 8.00 
2533 1,429,189 2,051,208 15.50 5.90 12.00 
2534 1,735,492 2,506,635 10.50 5.70 11.00 
2535 2,015,099 2,830,914 8.50 4.10 11.00 
2536 2,414,525 3,165,222 7.00 3.40 10.75 
2537 2,713,404 3,629,341 10.25 5.00 9.75 
2538 3,161,515 4,186,212 11.00 5.70 11.25 
2539 3,610,824 4,611,041 9.25 5.90 10.50 
2540 4,228,980 4,732,610 13.00 5.60 14.14 
2541 4,663,842 4,626,447 6.00 8.00 7.26 
2542 4,640,493 4,637,079 4.25 0.30 6.40 
2543 4,883,259 4,922,731 3.50 1.60 5.09 
2544 5,078,582 5,133,502 3.00 1.60 5.38 
2545 5,188,321 5,450,643 2.00 0.70 6.10 
2546 5,426,388 5,917,369 1.00 1.80 4.13 
2547 5,384,983 6,489,476 1.00 2.70 2.37 
2548 5,684,676 7,092,893 3.50 4.50 4.40 
2549 6,024,720 7,844,939 5.00 4.70 4.81 
2550 6,026,635 8,525,197 2.38 2.30 3.64 
2551 6,649,283 9,080,466 2.00 5.50 2.26 
2552 6,654,901 9,041,551 1.00 -0.90 1.52 
2553 6,977,928 10,102,900 1.70 3.30 2.30 
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ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบ Unit Root 
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ลักษณะของตวัแปรกอนการทดสอบ Unit root 
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ภาคผนวก ง 

ผลการศึกษาจากแบบจําลอง VARs 
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ผลการศึกษาจากแบบจําลอง VARs 
 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 D1DEP D1GDP D1INT D1RGB INF 
D1DEP(-1) -1.424239 -0.378380  3.53E-07 -4.70E-06 -4.57E-06 

  (0.36236)  (0.50460)  (8.9E-06)  (7.2E-06)  (4.7E-06) 
 [-3.93047] [-0.74986] [ 0.03963] [-0.65129] [-0.96756] 
      

D1DEP(-2) -0.777199  0.155256 -6.57E-06 -4.31E-06 -3.41E-06 
  (0.30066)  (0.41868)  (7.4E-06)  (6.0E-06)  (3.9E-06) 
 [-2.58501] [ 0.37083] [-0.88978] [-0.71961] [-0.86940] 
      

D1GDP(-1) -0.234644 -0.296957 -2.56E-06 -8.95E-07 -1.91E-06 
  (0.25416)  (0.35393)  (6.2E-06)  (5.1E-06)  (3.3E-06) 
 [-0.92321] [-0.83903] [-0.41043] [-0.17702] [-0.57540] 
      

D1GDP(-2)  1.016813 -0.155772  7.35E-06  7.81E-06  8.64E-06 
  (0.40092)  (0.55830)  (9.8E-06)  (8.0E-06)  (5.2E-06) 
 [ 2.53617] [-0.27901] [ 0.74601] [ 0.97850] [ 1.65093] 
      

D1INT(-1)  1407.665  31870.47 -0.235358  0.242185  0.357945 
  (24368.1)  (33933.5)  (0.59847)  (0.48493)  (0.31791) 
 [ 0.05777] [ 0.93920] [-0.39327] [ 0.49942] [ 1.12592] 
      

D1INT(-2) -2631.249  35985.12  0.090864  0.138690  0.331377 
  (21913.8)  (30515.8)  (0.53819)  (0.43609)  (0.28589) 
 [-0.12007] [ 1.17923] [ 0.16883] [ 0.31803] [ 1.15909] 
      

D1RGB(-1)  37653.48 -13148.73 -1.088953 -1.116233  0.067402 
  (36276.0)  (50515.7)  (0.89092)  (0.72190)  (0.47327) 
 [ 1.03797] [-0.26029] [-1.22228] [-1.54625] [ 0.14242] 
      

D1RGB(-2)  34012.96 -4284.088 -0.389498 -0.268933  0.081164 
  (28147.5)  (39196.4)  (0.69129)  (0.56014)  (0.36722) 
 [ 1.20838] [-0.10930] [-0.56344] [-0.48012] [ 0.22102] 
      

INF(-1)  29079.14 -64706.17 -1.007839 -0.109788  0.464253 
  (37911.9)  (52793.7)  (0.93109)  (0.75445)  (0.49461) 
 [ 0.76702] [-1.22564] [-1.08242] [-0.14552] [ 0.93863] 
      

INF(-2)  8615.446  30721.68  0.489538  0.037609  0.656091 
  (49766.4)  (69301.6)  (1.22224)  (0.99036)  (0.64927) 
 [ 0.17312] [ 0.44330] [ 0.40053] [ 0.03797] [ 1.01051] 
      

C -146789.6  155767.5  1.685475  0.114812 -0.763986 
  (129197.)  (179912.)  (3.17301)  (2.57105)  (1.68555) 
 [-1.13617] [ 0.86580] [ 0.53119] [ 0.04466] [-0.45326] 

 R-squared  0.837579  0.742356  0.617637  0.592975  0.574609 
 Adj. R-squared  0.675159  0.484711  0.235273  0.185950  0.149217 
 Sum sq. resids  2.60E+11  5.03E+11  156.5751  102.8015  44.18357 
 S.E. equation  161117.5  224362.2  3.956957  3.206267  2.101989 
 F-statistic  5.156849  2.881318  1.615314  1.456852  1.350777 
 Log likelihood -273.7950 -280.7487 -50.89235 -46.47462 -37.60793 
 Akaike AIC  27.12334  27.78559  5.894510  5.473774  4.629327 
 Schwarz SC  27.67047  28.33272  6.441640  6.020904  5.176457 
 Mean dependent  4196.095  37730.86  0.033333  0.037143  3.685714 
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 S.D. dependent  282687.7  312553.5  4.524893  3.553646  2.278878 
      
 Determinant Residual 
Covariance 

 4.83E+22    

 Log Likelihood (d.f. adjusted) -697.4295    
 Akaike Information Criteria  71.65996    
 Schwarz Criteria  74.39561    
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ประวัติยอผูวิจัย 
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