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บทคัดยอ 
 
         การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ปจจัยที่ใชในการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1.ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อ 
ไดแก อัตราเงินเฟอ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลา
สําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ หน้ีที่ไม
กอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ  2. ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝาก ไดแก อัตราเงินเฟอ  
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน อัตรา
ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
        วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอมูล
สถิติยอนหลังของปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เปนรายเดือน ตั้งแต
เดือนที่ 7 ป 2550 ถึง เดือนที่ 6 ป 2555 จํานวน 60 ชุดขอมูล ดวยวิธีการสรางสมการถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regressions) 
         จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แตกตางกันออกไป กลาวคือ ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (MLR) ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 90 สําหรับปจจัยที่มีผล
ตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดแก ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
(MS) ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 99  



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
        การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษา คือ 
อาจารย ดร.ประสิทธิ์  มะหะหมัด ที่ไดใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเน้ือหา 
ตลอดจนใหกําลังใจ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง และรับเปนอาจารยที่ปรึกษาให
คาํแนะนํา ชวยเหลือผูศึกษาเปนอยางดี ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสน้ี  
        ขอขอบพระคุณ คุณพอ-คุณแม ที่ใหการสนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโท 
และขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีๆนองๆ ในชั้นเรียนที่ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู และไดให
กําลังใจ ความชวยเหลือในการศึกษาคนควาดวยตนเองตลอดมา 
        สุดทายน้ีทางผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ืองน้ีจะเปน
ประโยชนสําหรับทานที่สนใจเพ่ือนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

        สถาบันการเงิน (Financial Institutions) ในประเทศไทย ประกอบดวย 1. ธนาคาร

พาณิชย ซ่ึงเปนตัวกลางหลักในการระดมเงินฝากจากผูฝากเงินเพ่ือปลอยสินเชื่อแกภาค

ครัวเรือนและภาคธุรกิจ 2. บริษัทเงินทุน ซ่ึงระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใช

เงิน และใชเงินนั้นในการประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย กิจการเงินทุนเพ่ือการพัฒนา 

กิจการเงินทุนเพ่ือ การจําหนายและการบริโภค และกิจการเงินทุนเพ่ือการเคหะ 3.บริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซ่ึงระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน และใชเงินนั้นเพ่ือ

ประกอบธุรกิจใหกูยืมโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย รับซ้ืออสังหาริมทรัพยตามสัญญาขาย

ฝาก 4.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ซ่ึงมีกฎหมาย

เฉพาะในการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนองนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาเฉพาะดาน

ของรัฐบาล ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) และธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

(ธสน.) 5. สถาบันการเงินประเภทใหสินเชื่อรายยอย (Micro-Credits) เชน สหกรณออมทรัพย 

Credit Unions และโรงรับจํานํา เปนตน 

        ปจจุบันธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่เปนแหลงเงินออมขนาดใหญ ซ่ึงมียอดเงิน

ฝากธนาคารพาณิชย ณ ไตรมาส 2/2555 เทากับ 8,452,780 ลานบาท และรายไดของธนาคาร

ซ่ึงสวนใหญมาจากการปลอยสินเชื่อ ยอดปลอยสินเชื่อธนาคารพาณิชย ณ ไตรมาส 2/2555 

เทากับ 9,264,500 ลานบาท  และมีอัตราสวนเงินใหสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชยตอเงิน

ฝากทั้งหมด 109.60% โดยธนาคารนําเงินฝากของประชาชนมาลงทุนในการปลอยสินเชื่อใหทั้ง

ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ กําไรท่ีไดจากการปลอยสินเชื่อนํามาเปนผลตอบแทนใหกับ

ประชาชนในรูปดอกเบี้ยเงินฝากที่เม่ือมีการปลอยสินเชื่อสูภาคครัวเรือนและธุรกิจก็ทําใหมีเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จึงทําใหธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินภาคเอกชนที่มี 
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ความสําคัญทีสุ่ดในประเทศไทย เพราะมีปริมาณเงินฝากและจํานวนเงินใหกูสูงสุดเม่ือเทียบกับ
สถาบันการเงินอ่ืน 
 
ตารางที่ 1  แสดง 5 อันดับปริมาณเงนิฝากและสนิทรัพยที่มากสุดของธนาคารพาณิชย    
ณ ไตรมาส 2 ป 2555 
 

ลําดบั ธนาคาร 
ปริมาณเงินฝาก สินทรัพย 

(หนวย ; ลานบาท) (หนวย ;ลานบาท) 

1 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1,620,165.36 2,208,552.78 

2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,578,445.80 2,145,122.99 

3 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1,416,827.60 2,027,204.70 

4 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 1,328,207.62 1,887,035.54 

5 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 626,154.06 1,034,540.94 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

  

  ธนาคารที่เปนธนาคารพาณิชยไทย  แบงตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

การธนาคารพาณิชยและประกาศที่เก่ียวของ  ซ่ึงออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย  ปจจุบันมี

จํานวน 15 แหง ไดแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรติ

นาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนธนาคารที่มีสินทรัพยมากที่สุด จํานวน 2,208,552.78 ลานบาท เม่ือเทียบกับ

ธนาคารพาณิชยอ่ืนๆแตในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของไทยได รับผลกระทบตอเน่ืองจากการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและปญหาจากอุทกภัยที่สรางความเสียหายใหแกประเทศไมวาจาก

นักลงทุนตางชาติหรือประชาชนภายในประเทศที่ประสบปญหาทําใหมีความตองการกูเงินเพ่ิม
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มากขึ้นเพ่ือไปใชในการซอมแซมบานเรือน ธุรกิจจากปญหาอุทกภัย และใชเพ่ือความจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสินเชื่อกอนและหลังเกิดอุทกภัยของธนาคารพาณิชย ป 2554 

 (หนวย : ลานบาท) 

 เดือน ปริมาณสินเชื่อชวงเกิดอุทกภัย เดือน 
ปริมาณสินเชื่อหลังเกิด 

อุทกภัย 

ส.ค.-54 8,756,858 ม.ค.-55 8,890,131 

ก.ย.-54 8,483,109 ก.พ.-55 9,111,819 

ต.ค.-54 8,670,962 มี.ค.-55 9,036,443 

พ.ย.-54 8,823,674 เม.ย.-55 9,041,751 

ธ.ค.-54 8,732,797 พ.ค.-55 9,212,814 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

จากที่กลาวมาขางตน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณ

สินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ โดยศึกษาในชวงรายเดือน ตั้งแตเดือนที่ 7 ป 

2550 ถึง เดือนที่ 6 ป 2555 เพ่ือจะไดทราบวาปจจัยใดบางที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณ

เงินฝากโดยธนาคารสามารถนําผลที่ได เพ่ือใชกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา

ธนาคารในการออกกลยุทธตาง ๆ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ นโยบายการปลอยสินเชื่อ ใหทันตอ

สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
         เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ  
 



                                                                                                                                                                   4 

 

สมมติฐาน  

 
         การศึกษาครั้งน้ีมีสมมติฐานของการศึกษา ดังตอไปน้ี 
  1.  ปจจัยซ่ึงไดแก  อัตราเงินเฟอ  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  อัตราดอกเบี้ย
เงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารกรุงเทพ หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ มีอยางนอย 1 ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
  2.  ปจจัยซ่ึงไดแก  อัตราเงินเฟอ  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําประเภท 3 เดือน อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 
เดือน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ มีอยางนอย 1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 
        ศึกษาปจจัยที่ มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุง เทพ 

ทําการศึกษาโดยเก็บขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนที่ 7 ป 2550 ถึง เดือนที่ 6 ป 2555 

จํานวน 60 ขอมูล ในครั้งน้ีไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

โดยใชขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

         ปจจุบันธนาคารพาณิชยไทย มีจํานวนทั้งหมด 15 แหง แตสําหรับการศึกษาครั้งนี้

ทําการศึกษาเฉพาะธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

         จากสมมติฐานขอที่ 1 สามารถแบงตัวแปรออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

         1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

            -  อัตราเงินเฟอ  

            -  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

            -  อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ  

               (Minimum Loan Rate : MLR)    

            -  ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 

   -  หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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จากสมมติฐานขอที่ 2 สามารถแบงตัวแปรออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

       1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

            -  อัตราเงินเฟอ  

            -  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

            -  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ 

            -  อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน 

            -  ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 

         2. ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

คํานิยามศัพท 
 

       ธนาคารพาณิชย คือ บริษัทมหาชนจํากัดที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย

จะทําธุรกิจโดยการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป การใหสินเชื่อ การซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศ การซ้ือขายตั๋วแลกเงินซึ่งรวมถึงการขายลดหรือขายชวงลดตั๋วเงิน การรับรอง รับ

อาวัลย ค้ําประกันตั๋วเงิน นอกจากน้ี ยังใหบริการเพ่ิมเติมในดานการค้ําประกันเงินกูยืม การ

ใหบริการเก่ียวกับการชําระเงินและโอนเงิน และการเสนอผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือการบริหาร

ความเสี่ยงใหแกลูกคา เชน ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย และอนุพันธดานอัตรา

แลกเปลี่ยน เปนตน 

        อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี (Minimum Loan Rate : 

MLR) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกูอางอิงที่ธนาคารกรุงเทพ ใชคิดกับลูกคาสินเชื่อรายใหญหรือ

ลูกคาชั้นดี เชน มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพยค้ําประกันอยางเพียงพอ โดยสวนใหญใชกับ

เงินกูระยะยาวที่มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เชน สินเชื่อเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน (Interest in fixed deposit) หมายถึง 

อัตราดอกเบี้ยรอยละตอปที่สถาบันการเงินจายใหกับผูฝากเงิน เพ่ือเปนคาตอบแทนที่ผูฝากนํา

เงินมาเปดบัญชีเงินฝากไวกับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา 

โดยขึ้นกับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํามีทั้ง

ประเภท 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
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อัตราเงินเฟอ (Inflation) หมายถึง ภาวะที่ราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปในระบบ

เศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงก็จะมีผลทําใหคาของเงินที่เราถืออยูลดลง ราคาสินคาและบริการโดย

เฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น เงินเฟอวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product :GDP) หมายถึง มูลคา

ตลาดของสินคาและบริการขั้นสุดทายที่ถูกผลิตภายในประเทศในชวงเวลาหนึ่งๆ โดยไมคํานึงวา

ผลผลิตน้ันจะผลิตขึ้นมาดวยทรัพยากรของชาติใด 

         ปริมาณเงินฝาก(Deposit : DP) หมายถึง ปริมาณเงินที่ธนาคารไดรับเงินฝากจาก

ประชาชน นิตบิุคคล รวมถึงสถาบันการเงิน เงินฝากประกอบไปดวย เงินฝากกระแสรายวัน เงิน

ฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากสกุลอ่ืนจากตางประเทศ  

 อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน หมายถึงตราสารท่ี

ออกโดยกระทรวงการคลัง โดยผูซ้ือตราสารขางตนเปนเจาหน้ีรัฐบาล ซึ่งถือวาเปนตราสารที่มี

ความม่ันคงสูงสุดโดยไมมีความเสี่ยงจากการผิดนัดการจายดอกเบี้ยและเงินตน (Default Risk)  

- ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) เปนตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไมเกิน 1 ปซ่ึงรัฐบาลออกเพ่ือ 

ใชในการบริหารเงินระยะสั้น ซ่ึงปกติจะไมมีดอกเบี้ย (Zero Coupon bond) โดยผูซ้ือ

ตราสารจะซื้อไดในราคาต่ํากวาราคาหนาตั๋วหรือมีสวนลด (Discount) และเมื่อครบ

กําหนดไถถอน ผูถือตราสารจะไดเงินคืนตามราคาหนาตั๋ว สวนตางของราคาหนาตั๋วกับ

ราคาที่มีสวนลดก็คือผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะได 

- สวนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury Bond หรือ Government Bond) เปนตราสารหนี้ที่มี

อายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป ซ่ึงจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวดวยโดยทั่วไปจะมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ จายดอกเบี้ยปละ 2 คร้ัง และชําระคืนเงินตนครั้งเดียว ณ วันไถถอน 

 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply) ตามความหมายกวาง หมายถึง 

ปริมาณของทรัพยสินทางการเงินที่ใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ประกอบดวยธนบัตร 

เหรียญกษาปณในมือประชาชน (ไมรวมธนาคารพาณิชย) เงินฝากเผื่อเรียกหรือเงินฝากกระแส

รายวัน ทรัพยสินทางการเงินที่ใหผลตอบแทนโดยไมตองเสียคาใชจาย หรือเสียคาใชจายเพียง

เล็กนอย (เงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพยของภาคเอกชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจซ่ึงฝากไวที่

ธนาคารพาณิชย เงินรับฝากของสหกรณออมทรัพย ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนที่ถือโดย

ภาคเอกชน ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย และมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม

ตลาดเงิน 
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 หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performing Loan : NPL) หมายถึง สินเชื่อที่ไม

กอใหเกิดรายได ลูกหน้ีเงินกูของสถาบันการเงิน ซ่ึงไมสามารถจะชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนให

สถาบันการเงินเปนระยะเวลาเกินกวา 3 เดือนขึ้นไป หรือตามคํานิยามของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ซ่ึงหมายรวมถึงเงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ

การจัดชั้นในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยรวมถึงลูกหน้ีจัดชั้นสงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชย

กันสํารองครบรอยละ 100 และตัดออกจากบัญชีแลวแตยังไมไดบันทึกกลับเขามาในบัญชี 

 

ประโยชนที่คาดวาไดรับ 
 

        การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของธนาคารในดาน

สินเชื่อและเงินฝากใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 

 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

         ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ ไดศึกษาคนควาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนสวนประกอบ

ในการสรางสําหรับการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัย รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือนําไปใช

ประโยชนตอไป เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

     สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

     สวนที่ 3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

        ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ได

นําแนวคิดของทฤษฎีปริมาณเงินใหกู ทฤษฎีการออม-การลงทุน ทฤษฎีการเงินของเคนส: 

ความตองการถือเงิน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ หน้ีที่

ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และอัตราเงินเฟอ เขามาใชในการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู (Loanable Funds Theory) (กฤติยา ตรีรังสรรคสุข, 2541: 77-79) 

 

  ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู เปนทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตรกลุมนีโอคลาสสิค เร่ิมตนโดย 

Wicksell เม่ือป ค.ศ.1936 ไดนําตัวแปรที่เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจมาใชประกอบการ

วิเคราะห จึงพบวาอัตราดอกเบ้ียโดยแทจริงแลวไมไดจายเพ่ือการออม แตเปนการจายสําหรับ

การใหกู ดังน้ัน อัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดยอุปสงคตอเงินกู (Demand of Loanable Funds) 

และอุปทานของเงินใหกู (Supply of Loanable Funds) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1.  อุปสงคในเงินกู (Demand For Loanable Fund) 

              ผูที่มีอุปสงคในเงินกู หรือผูที่ตองการกูเงิน ไดแก ประชาชนทั่วไป รัฐบาล และหนวย

ธุรกิจตาง ๆ ดังน้ี 

     1.1 อุปสงคในเงินกูของเอกชนผูบริโภค วัตถุประสงคในการกูเงินของผูบริโภค      

สวนใหญเพ่ือนําไปใชในการอุปโภคบริโภคสินคาและบริการ ผูบริโภคจะทําการกูยืมมากข้ึนเม่ือ

อัตราดอกเบี้ยต่ําและกูเงินเปนจํานวนนอยเม่ืออัตราดอกเบ้ียสูง ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางตรงกันขาม 

     1.2  อุปสงคในเงินกูของรัฐบาล รัฐบาลอาจมีความตองการกูเงินไดเสมอทั้งในยาม

ปกติและในยามภาวะสงคราม ในยามปกติรัฐบาลอาจตองการกูเงินเพ่ือใชตามโครงการลงทุน

ตาง ๆ เชน การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกจากน้ีรัฐบาลอาจกูเพ่ือ

ใชจายในการบริหารประเทศ ในกรณีที่ไมสามารถเก็บเงินรายไดจากภาษีอากรไดทัน การกูเงิน

ในกรณีน้ีตามปกติรัฐบาลออกตั๋วเงินคลังและพันธบัตรออกจําหนายแกประชาชน และสถาบัน

การเงินทั่วไป 

     1.3  อุปสงคในเงินกูของหนวยธุรกิจ วัตถุประสงคในการกูยืมของหนวยธุรกิจสวน

ใหญเปนการกูเงินไปใชในการผลิตหรือในการลงทุน เชน เพ่ือซ้ือสินคาทุนตาง ๆ (Capital 

Goods) ไดแก เคร่ืองจักร การขยายโรงงาน เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เปนตน เงินกูของ

หนวยธุรกิจเปนเงินกูที่สําคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจ เพราะเปนเงินกูที่กอใหเกิดรายได ทําให

ประเทศมีอํานาจซื้อมากขึ้น 

  ลักษณะเสนอุปสงคเงินกูจะลาดลงจากซายมาขวา เม่ือกําหนดใหแกนตั้งแสดงอัตรา

ดอกเบี้ยและแกนนอนแสดงจํานวนเงินที่ขอกู แสดงใหเห็นวา ผูกูมักพอใจที่จะกูในอัตรา

ดอกเบ้ียต่ํา เชน ณ ระดับอัตราดอกเบี้ยสูง ความตองการเงินกูจะนอย และเม่ืออัตราดอกเบี้ย

ลดลงความตองการเงินกูจะมาก ดังภาพที่ 1  
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       อัตราดอกเบี้ย 

 

 

 

 

                                          D 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะเสนอุปสงคตอเงินกู 
 

 2.  อุปทานของเงินกู (supply of loanable funds) อุปทานเงินกู คือ จํานวนเงินออม 

(saving) ซ่ึงพรอมที่จะทําการใหกูยืมไดในระยะเวลาหน่ึง ๆ ดวยอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน 

โดยที่อุปทานของเงินกูมีความสัมพันธกับดอกเบี้ยในทิศทางเดียวกัน นักเศรษฐศาสตรกลุม

คลาสสิกมีความเชื่อวาอุปทานของเงินตราที่จะใหกูไดน้ันมาจากการออมเพียงอยางเดียว ซ่ึง

หมายถึงเงินออมของเอกชนและหนวยธุรกิจตาง ๆ แตตอมาอุปทานเงินกูไดหมายรวมถึง 

ปริมาณเงินที่สรางขึ้นโดยระบบธนาคารพาณิชยดวย 

       2.1   เงินออมของเอกชนและหนวยงานธุรกิจตาง ๆ คือ เงินรายไดสวนหนึ่งที่

เอกชนอาจออมไวเพ่ือใชจายในยามจําเปนหรือเม่ือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น จนไมสามารถประกอบ

อาชีพไดสวนวัตถุประสงคในการออมของหนวยธุรกิจโดยทั่วไปก็เพ่ือเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือนํา

เงินออมไปใชในการขยายกิจการสวนการออมเพ่ือวัตถุประสงคใหกูยืม อาจมีบางเปนเพียงสวน

นอยเม่ือเปรียบเทียบกับอุปทานเงินกูทั้งหมด 

       2.2   ปริมาณเงินกูที่สรางขึ้นโดยระบบธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยเปน

แหลงที่มาของเงินกูที่มีความสําคัญมากในระบบเศรษฐกิจเพราะธนาคารพาณิชยสามารถสราง

เงินฝาก (create deposit) ไดตราบใดที่ธนาคารยังมีเงินสํารองสวนเกิน (Excess reserves) อยู

ธนาคารก็สามารถสรางเงินกูโดยการเปดเครดิต หรือเปดบัญชีเงินฝาก (overdraw) ใหแกผูกู

สวนปริมาณเงินกูของธนาคารพาณิชยจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการคือ 

อัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย ปริมาณเงินในมือประชาชน นโยบายของธนาคารกลางและ

ธนาคารพาณิชยเอง ความจําเปนของธนาคารพาณิชยที่จะตองเก็บเงินสดสํารองไวจายแกผูฝาก

เงินประเภทเผื่อเรียก (demand deposit) ถามีการเพ่ิมอัตราเงินสดสํารองใหสูงขึ้น หรือธนาคาร

ปริมาณเงินกู 
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พาณิชยมีความเปนตองเก็บเงินไวจายใหแกผูฝากมากขึ้นปริมาณเงินกูและเบิกเกินบัญชีก็จะ

ลดลง 

       สวนปริมาณเงินในมือประชาชนนั้น หมายถึง เงินออมของประชาชนและหนวย

ธุรกิจการเพ่ิมขึ้นของเงินออมน้ีจะทําใหธนาคารมีเงินสดมากขึ้น ทําใหสามารถขยายปริมาณ

เงินกูและเบิกเงินบัญชีไดมากขึ้น 

       ลักษณะเสนอุปทานของเงินกู จะมีลักษณะลาดลงจากขวามาซาย โดยกําหนดแกน

ตั้งแสดงอัตราดอกเบี้ยและแกนนอนแสดงอุปทานของเงินกู ดังภาพที่ 2 
  

  อัตราดอกเบี้ย 

                                                                     

 

                                                           

 

                             S 

                                                                                                                                     
 

ภาพที่ 2  ลักษณะเสนอุปทานตอเงินกู 

 

 ดุลยภาพของตลาดเงินกู เปนระดับที่อุปทานเงินกูเทากับอุปสงคเงินกูหรือปริมาณเงินกู

สุทธิจะเทากับปริมาณเงินที่ยืมสุทธิโดยอุปสงคและอุปทานเงินกูยืมจะเปนตัวกําหนดระดับอัตรา

ดอกเบี้ยดุลยภาพโดยจะเกิดขึ้น ณ จุดตัดกันของเสนอุปสงคตอเงินกู และอุปทานตอเงินใหกู ดัง

ภาพที่ 3 

 อัตราดอกเบ้ียน้ีเปนระดับอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพซ่ึงเปนอัตราที่เหมาะสมที่เกิดจากการ

ใหกูในชวงระยะเวลาหนึ่ง ณ จุดน้ีจะแสดงถึงปริมาณอุปสงคกับอุปทาน ซ่ึงในแตละตลาดอาจมี

ความแตกตางกันตามสภาพการแขงขันลักษณะของอุปทานเงินกูและระยะเวลาในการกู อยางไร 

ก็ตามถาอัตราดอกเบี้ยไมอยูในระดับดุลยภาพดังกลาวก็จะมีการปรับตัวทั้งทางดานอุปสงคกับ

อุปทานของเงินกูจนกระทั่งอัตราดอกเบี้ยเขาสูระดับดุลยภาพ 

 

 
 

ปริมาณเงินกู 
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  อัตราดอกเบี้ย 

    

                                                                           S 

 

 

                                                        

    

ภาพที่ 3  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพของการกู 

 

ทฤษฎีการออม-การลงทุน (Saving-Investment Theory of InterestOr Real Theory) 

 (ชมเพลิน  จันทรเรืองเพ็ญ, 2538 : 28-29) 

 

 ทฤษฎีน้ีเปนการรวมแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค คือ อัตราดอกเบี้ยจะ

ถูกกําหนดโดย demand และ supply ฟงกชั่นของทุน ซ่ึงปจจัยที่เปนตัวกําหนดอัตราดอกเบี้ย

น้ันประกอบไปดวย Demand สําหรับเงินทุนที่จะใช มีความสัมพันธในทางตรงขามกับอัตรา

ดอกเบี้ย และ Supply ของเงินออมซึ่งมีความสัมพันธทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ย  

        อัตราดอกเบี้ย 

 

                                                                       S = Supply Of Saving 

 

                                                  a 

                    R 

 

                                                                  D = Demand for Investment 

 

                    0                                                              การออม การลงทุน 

ภาพที่ 4  แสดงการกําหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ 

 

ปริมาณเงินกู 

D 

Q 
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   จากภาพที่ 4 จะเห็นไดวาการตัดกันของเสน Supply กับเสน Demand ทึ่จุด a น้ันจะ

กอใหเกิดอัตราดอกเบี้ยที่เปนดุลยภาพในที่น้ีใหแทนดวย R และ Q คือปริมาณเงินทุนที่ตองการ

ทั้งนี้เน่ืองจากการออม และการลงทุนนั้นถูกจัดใหเปนสวนหน่ึงของรายได หรือผลผลิต ซ่ึงเปน

ปจจัยที่มีความเก่ียวโยงกับสินคา และบริการที่แทจริง เราจึงสามารถเรียกทฤษฎีน้ีไดอีกชื่อหน่ึง

วา ทฤษฎีที่แทจริง (Real Theory) 

    เม่ือเรามาพิจารณาถึงซัพพลายทางดานการออม โดยทางเศรษฐศาสตรน้ันเราจะมีขอ

สมมุติที่วา การออม น้ันจะมีความสัมพันธไปในทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย โดยที่คนเรานั้น

มักจะออมมากขึ้นเม่ืออัตราดอกเบี้ยสูง ทั้งนี้เปนเพราะแตละบุคคลมีความพึงพอใจตอการ

บริโภคในปจจุบัน และอนาคตไมเหมือนกัน แตจะหาความพึงพอใจในการบริโภคในปจจุบัน และ

ของอนาคตรวมกัน คือ ยอมออม หรือละการบริโภควันนี้แตไดรับการชดเชยเปนตัวดอกเบี้ยใน

อนาคต ซ่ึงมากพอที่จะชดเชยกับผลประโยชนที่เสียไปในอดีต แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีขอ

โตแยงที่วา ในการออมนั้นบุคคลจะมีจํานวนที่กําหนดไวในใจอยูแลว ยิ่งอัตราดอกเบ้ียสูงมากขึ้น

เทาใด เขาเหลาน้ันก็จะยิ่งออมเงินนอยลงเทาน้ันทั้งน้ีเพ่ือใหไดเงินที่กําหนดเอาไว อีกกรณีหน่ึง

มีการโตแยงวาการออมน้ันนาจะขึ้นตรงกับรายได มากกวาอัตราของดอกเบี้ย  

  สําหรับในสวนของดีมานดเพ่ือการลงทุนน้ัน ก็จะมีขอสมมุติที่วาเศรษฐกิจมีฐานะคงที่ มี

การจางงานเต็มที่ รายได และผลผลิตก็จะคงที่ ดังนั้นการลงทุนจะมีความความสัมพันธใน

ทางตรงขามกับอัตราดอกเบี้ย โดยท่ีเราสามารถใชกฎของการลดนอยถอยลง (Law of 

diminishing returns) เปนตัวอธิบาย กลาวคือ คนเราจะตองลงทุนมากถาผลตอบแทนมีมาก ซ่ึง

ผลตอบแทนที่จะทําใหเกิดดุลยภาพการลงทุนนั้นมักตรงกับอัตราดอกเบี้ย ดังน้ันจึงอาจจะกลาว

ไดวาเม่ือผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยก็จะทําใหการลงทุนเพ่ิมขึ้น แตเม่ือลงทุนเพ่ิมขึ้นใน

ขณะที่เศรษฐกิจน้ันอยูในสภาพที่คงที่ก็จะทําใหผลตอบแทนนั้นลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเทากับ

อัตราดอกเบี้ย แตจะไมยอมใหต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเพราะวานักลงทุนนั้นจะมีการถอนตัวออก

จากตลาดลงทุนไป 
 

ทฤษฎีการเงนิของเคนส : ความตองการถือเงิน (John Maynard Keynes : Theory)  

(ชมเพลิน  จันทรเรืองเพ็ญ, 2538 : 44-49) 
 

    จากการเกิดภาวะทางเศรษฐกิจของโลกตกต่ําลงในชวง ค.ศ. 1930 จากทฤษฎีของทาง

สํานักคลาสสิคทํางานไมไดผล ซ่ึงสวนกับความเชื่อที่กลาววาระบบเศรษฐกิจน้ันจะมีกลไกในการ
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ปรับตัวเขาสูดุลยภาพไดโดยอัตโนมัติ แตปรากฏวาในเหตุการณคร้ังน้ีปริมาณเงิน จํานวนรอบ

การในการหมุนเวียนของเงิน ตลอดจนระดับราคาสินคาน้ันไดเกิดการลดลงเปนอยางมาก จึง

เปนสิ่งที่ทําใหนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษชื่อ John Maynard Keynes ไดเขียนหนังสือเลมหน่ึง

ชื่อวา The General Theory Of Employment Invest and Money หรือเรียกกันสั้นวา The 

General Theory (ทฤษฎีทั่วไป) ขึ้นในป ค.ศ. 1936 ซ่ึงมีแนวคิดที่แตกตางจากสํานักคลาสสิค 

โดยเคนสมีความเห็นที่วา ไมมีกลไกลในการปรับตัวโดยอัตโนมัติในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือแกไข

ปญหาการวางงานที่เกิดขึ้น แตเคนสไดนําเสนอวาการนํานโยบายการเงินมาใชในการแกไข

ปญหาทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวนั้นไมนาจะชวยใหระบบเศรษฐกิจเกิดเสถียรภาพขึน้ได 

แตสิ่งที่ควรจะกระทําคือการที่ภาครัฐควรจะเขามาแทรกแซงในการดําเนินกิจการทางดาน

เศรษฐกิจ โดยการนํานโยบายการคลังมาใชในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับ

การใชนโยบายการเงิน ซ่ึงเราจะเห็นไดวามีความแตกตางจากแนวคิดในสํานักคลาสสิคที่วา 

ระบบเศรษฐกิจมีกลไกลในการปรับตัวอัตโนมัติ และรัฐบาลไมตองเขามาแทรกแซงในการดําเนิน

กิจการดานเศรษฐกิจ ซ่ึงจากแนวคิดของเคนสที่กลาวมาขางตนจึงเปนเหตุที่นําไปสูยุคที่เรียก

กันวา “การปฏิวัติของเคนส” ซ่ึงสําหรับแนวคิดใหมของเคนสน้ีไดเสนอความคิดในเรื่องของ

อัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับความตองการถือเงิน ซ่ึงจะเห็นไดจาก

ทฤษฎีความตองการถือเงิน (Liquidity Preference Theory) โดยอธิบายถึงความตองการถือเงิน 

หรืออุปสงคตอเงิน (Demand for money) ซ่ึงกลาวไดวาบุคคลจะมีความปรารถนาในการถือเงิน

ดวยจุดประสงคดังตอไปน้ี  

1. เพ่ือการจับจายใชสอย (Transaction Demand) 

   ทั้งน้ีเกิดจากความจําเปนที่บุคคลในสังคม หรือในระบบเศรษฐกิจจะตองการถือเงินสด

เพ่ือใหเพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวัน ซ่ึงความตองการถือเงินเพ่ือการใชจายใน

ชีวิตประจําวันน้ีจะมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับรายไดของแตละบุคคล ทั้งน้ีก็ยังมีปจจัยอ่ืนๆ เขา

มาประกอบในการกําหนดความตองการถือเงิน เชน ระดับมาตรฐานคาครองชีพ ความถี่ของ

ระยะเวลาที่ไดรับรายไดดวย โดยเรื่องของอุปสงคของการถือเงินเพ่ือการจับจายใชสอยน้ัน จะมี

เรื่องของมูลคาการซ้ือขาย แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

น้ัน จะมีรวมถึงการซ้ือขายสินคา/บริการข้ันสุดทาย และการซื้อขายสินคา/บริการขั้นกลาง 

ตลอดจนการซื้อขายสินทรัพยสินทางการเงิน ซ่ึงจะทําใหมูลคารวมของสิ่งที่กลาวมานี้มีมูลคา

ที่มากวาคาผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน (Gross National Product : GNP) โดยอยูในขอ
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สมมุติฐานที่วา สัดสวนระหวางผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน กับมูลคาของการซื้อขายทั้งหมด

น้ันคงที่ ซ่ึงจะสงผลใหอุปสงคของเงินเพ่ือจับจายใชสอยกับรายไดประชาชาติ (National 

Income) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเสมอ โดยความตองการถือเงินของครัวเรือน อัน

เน่ืองมาจากสาเหตุทางดานรายได และความตองการที่จะถือเงินของหนวยธุรกิจ อันเนื่องมาก

จากสาเหตุทางดานธุรกิจ ซ่ึงตางก็มีความสําคัญตอการถือเงินของระบบเศษฐกิจทั้งหมด

โดยรวมทั้งสองสิ่งเชนกัน  

    ซ่ึงในความสัมพันธระหวางอุปสงคของเงินเพ่ือการจับจายใชสอย กับระดับรายได

ประชาชาติน้ัน มีความสัมพันธในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเราสามารถที่จะแสดงใหเห็น

ในรูปของสมการเสนตรง (Linear Equation) ไดดังน้ี 

 

M t = k Y             ------------------------------- (1) 

  

โดยที่   

      M t    =  อุปสงคของเงินเพ่ือจับจายใชสอย 

      K      =  สัดสวนระหวางรายไดประชาชาติกับความตองการถือเงินเพ่ือการจับจาย 

               ใชสอย 

      Y      =  รายไดประชาชาติที่อยูในรูปตัวเงิน  

 

      2.  เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Demand) 

   ทั้งน้ีเกิดจากความจําเปนที่บุคคลในสังคม หรือในระบบเศรษฐกิจจะตองการถือเงินสด

เพ่ือสําหรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน เจ็บปวย อุบัติเหตุที่ไมคาดคิด เปนตน ซ่ึงในความ

ตองการถือเงินประเภทนี้ก็จะมีความสัมพันธกับรายไดของแตละบุคคลเชนเดียวกัน แตสําหรับ

อัตราดอกเบี้ยแลวน้ันการถือเงินในประเภทนี้จะแปรผันในลักษณะที่ตรงกันขาม โดยเราสามารถ

อธิบายในรูปของสมการไดดังน้ี  
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Mp = f(y ,r)             ------------------------------- (2) 

    

โดยที่   

      Mp    =  อุปสงคของเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

      r      =  ระดับอัตราดอกเบี้ย 

      Y     =  ระดับรายได  

 3.  เพ่ือเก็งกําไร (Speculative Demand) 

   ทั้งนี้เกิดจากการถือเงินไวโดยมีวัตถุประสงคในการมุงหวังผลกําไรที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การเปล่ียนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตรา ซ่ึงความตองการในรูปแบบนี้จะมีความสัมพันธ

กับอัตราดอกเบี้ยในลักษณะที่แปรผกผันกัน น่ันแสดงวาถาหากคาดวาอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

นาจะสูงขึ้นก็จะทําใหคนเปลี่ยนสินทรัพยที่ตนถืออยู เชน พันธบัตร มาอยูในรูปของเงินสดทันที 

ซ่ึงหากไมยอมสละอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับเพียงเล็กนอยน้ีก็อาจจะตองพบกับการขาดทุนในสวน

ของทุน (Capital Loss) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเปนจํานวนมากกวาอนาคตก็ได  

    จากท่ีกลาวมาแลววาความตองการถือเงินนั้นมีความสัมพันธลักษณะแปรผกผันกับ

อัตราดอกเบี้ยดังน้ันเราจึงสามารถเขียนใหอยูในรูปของสมการไดดังน้ี 

 

MS = l(r)             ------------------------------- (3) 

    

โดยที่   

      MS    =  อุปสงคของเงินเพ่ือเก็งกําไร 

      r      =  ระดับอัตราดอกเบี้ย 

  

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply) (เอนก เธียรถาวร, 2538)  

 

ปริมาณเงินมีความหมาย 2 ประการคือ 

1. ปริมาณเงินตามความหมายอยางแคบ (Narrow Money) 

  ปริมาณเงินประเภทน้ี หมายถึง เหรียญกษาปณ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวัน 

(Demand Deposit) ปริมาณเงินประเภทนี้จะใชหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ และเปนปริมาณ
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เงินที่ใชวัดอํานาจซื้อของประชาชน เหตุที่เงินฝากกระแสรายวัน (Demand Deposit) ซ่ึงจาย

โอนกันดวยเช็คเปนเงินอยางหนึ่งเพราะมีอํานาจซื้อเชนเดียวกับธนบัตรและเหรียญฐกษาปณ 

เม่ือตองการใชเงินก็สามารถเซ็นตเช็คส่ังจายไดทันที และธนาคารจะจายเงินใหเม่ือถูกทวงถาม 

ดังที่ไดกลาวแลววาปริมาณเงินประเภทนี้จะเปนปริมาณเงินที่ใชหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจ 

ดังน้ันปริมาณเงิน จึงหมายถึง ปริมาณเงินในทองตลาดซึ่งอยูในมือของประชาชน และหนวย

ธุรกิจตางๆ สวนปริมาณเงินที่อยูในมือของรัฐบาลและอยูในระบบธนาคารโดยทั่วไปจะไมถือวา

เปนปริมาณเงินในทองตลาด ทั้งนี้เพราะวาเงินเหลาน้ีในขณะน้ันมิไดนําออกมาใชหมุนเวียนใน

ทองตลาด 

2. ปริมาณเงินตามความหมายอยางกวาง (Broad Money) 

  ปริมาณเงินประเภทนี้จะเทากับ ปริมาณเงินตามความหมายอยางแคบบวกดวย เงินฝาก

ประจํา (Time Deposits) ตั๋วเงินระยะสั้น หุนกูพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรอ่ืน ๆ ฯลฯ โดยถือวา

สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนสิ่งที่คลายเงิน (Near Money) ทั้งน้ีเพราะสามารถเปลี่ยนเปนเงินไดงาย 

ดังน้ันปริมาณเงินตามความหมายอยางกวาง จึงประกอบดวยเหรียญกษาปณ ธนบัตร เงินฝาก

กระแสรายวัน เงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย พันธบัตรรัฐบาล หุนกู และส่ิงที่ใกลเคียงกับ

เงินอ่ืน  

  แตเน่ืองจากปริมาณเงินที่เปนเงินฝากประจํา หรือตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรอ่ืน ๆ ไมได

นําออกมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เม่ือพูดถึงปริมาณเงิน จึงหมายถึงปริมาณเงินตาม 

ความหมายอยางแคบเทาน้ัน 

 

อัตราเงินเฟอ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2555) 

 

  เงินเฟอ หมายถึง ภาวะที่ระดับราคาสินคาสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยสามารถแบงลักษณะ

ของเงินเฟอได 3 ลักษณะ คือ 

 1.  ภาวะเงินเฟออยางออน (Mild Inflation) เปนเงินเฟอที่รับราคาสินคาโดยทั่วไปอยูใน

ระดับต่ํา ทั้งยังมีระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของราคาที่ไมถี่เกินไป เงินเฟอประเภทนี้จะชวย

กระตุนใหเกิดการผลิต การจางงานและทําใหเศรษฐกิจขยายตัว 
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 2.  ภาวะเงินเฟออยางรุนแรง (Hyper Inflation) เกิดจากการท่ีระดับราคาอยูในระดับสูง 

หรือมีชวงของระยะเวลาในการเพิ่มของราคาถี่ยิ่งขึ้นภาวะเงินเฟอลักษณะเชนนี้โดยสวนใหญ

แลวมันเปนผลมากจากภาวะเงินเฟออยางออน 

 3.  ภาวะเงินเฟอที่รุนแรงถึงขั้นสุดยอด (Galloping Inflation) มีลักษณะที่ระดับราคา

สูงขึ้นรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะมีผลเสียจนอาจจะตองปรับโครงสราง

ระบบเศรษฐกิจทีเดียว 

  ผลกระทบของเงินเฟอ 

 การเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นยอมสงผลกระทบตอการครองชีพของประชาชนและระบบ

เศรษฐกิจดังตอไปน้ี 

 1.  ผลกระทบตออํานาจซ้ือของเงินเม่ือเกิดภาวะเงินเฟอ ระดับราคาโดยทั่วไปจะสูงขึ้น 

อํานาจซ้ือของเงินแตละหนวยจะลดลง กลาวคือ เงินจํานวนเทาเดิมจะซื้อสินคาไดในปริมาณที่

นอยลง หรือถาตองการซื้อสินคาในปริมาณเทาเดิมก็จะตองใชเงินเปนจํานวนมากขึ้น ดังนั้นใน

สถานการณเชนนี้ ประชาชนก็จะรีบเรงใชเงินไปในการซื้อขายสินคาและบริการตาง ๆ ซ่ึงจะมี

ผลทําใหอุปสงครวมเพ่ิมขึ้นและทําใหเกิดปญหาเงินเฟอรุนแรงยิ่งขึ้น 

 2.  ผลกระทบตอการกระจายรายไดเม่ือเกิดภาวะเงินเฟอจะทําใหจะทําใหกลุมบุคคล

บางกลุมไดรับประโยชนขณะที่บุคคลบางกลุมเสียผลประโยชน ดังน้ี 

      2.1   ผูที่มีรายไดประจํา เชน ขาราชการ หรือผูมีบํานาญ หรือผูมีรายไดอ่ืน ๆ 

ประจํา แนนอนจะเสียประโยชน เม่ือเกิดภาวะเงินเฟอถารายไดที่เปนตัวเงินยังคงเทาเดิมหรือ

เพ่ิมขึ้นบางเล็กนอย ในขณะที่ระดับราคามีอัตราเพ่ิมที่มากกวาก็เทากับวารายไดที่แทจริงหรือ

อํานาจซื้อลดลง 

      2.2   ผูที่มีรายไดจากเงินเดือน และคาจาง จะเสียผลประโยชนถึงแมวาการเกิด

ภาวะเงินเฟอจะทําใหนายจางปรับคาจางหรือเพ่ิมคาครองชีพก็ตาม แตจะเปนการปรับใหภาย

หลังจากที่ราคาสินคาเพ่ิมขึ้นไปกอนแลวระยะหนึ่ง ทําใหชวงกอนปรับคาจางลูกจางจะตกเปน

ฝายเสียเปรียบ อยางไรก็ตามถึงแมวานายจางจะปรับคาจางเพ่ิมขึ้นแลว แตถาผลของเงินเฟอ

ทําใหระดับราคาปรับสูงขึ้นไปอีกหรือคาจางที่ปรับเพ่ิมขึ้นจากนี้นอยกวาอัตราเงินเฟอ รายไดที่

แทจริงของเงินเดือนและคาจางก็เสมือนไมไดเพ่ิมขึ้น 
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      2.3   ใหนักธุรกิจ พอคา หรือผูมีรายไดจากกําไรในการประกอบธุรกิจจะไดรับ

ประโยชนเน่ืองจากรายไดจะเคลื่อนไหวตามระดับราคาที่เปลี่ยนแปลง ดังน้ันภาวะเงินเฟอจะทํา

ใหคนกลุมน้ีขายสินคาในราคาที่สูงขึ้น 

      2.4   เกษตรกร โดยภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้นจะสงผลใหสินคาทุกชนิดปรับราคาสูงขึ้น 

ทั้งสินคาอุตสาหกรรม สินคาแปรรูปอุตสาหกรรม และสินคาเกษตร เกษตรกรจะไดรับประโยชน

หรือเสียประโยชนขึ้นอยูกับสวนแบงที่เกษตรกรจะไดจากการที่ราคาพืชผลเกษตรเพิ่มขึ้นเม่ือ

เปรียบเทียบกับคาใชจายในการผลิต เชน ปุย ยาฆาแมลง อาหารตาง ๆ เปนตน แตโดยทั่วไป

แลวถาเงินเฟอสูงเกษตรกรมักจะเสียเปรียบเพราะสวนแบงที่ไดรับมักนอยกวาคาใชจายในการ

ผลิตที่เพ่ิมขึ้น 

 3.  ผลกระทบตอการออมและการลงทุน 

      ในชวงภาวะเงินเฟอประชาชนที่ออมเงินไวจะเสียประโยชน เพราะเม่ือคาของเงิน

ลดลงเงินออมที่เก็บไวจะมีคาต่ําลงทันที ถาหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ิมขึ้นนอยกวาอัตรา  

เงินเฟอจะทําใหประชาชนใชจายทื่อทันที สงผลใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจยิ่งเพ่ิมมากขึ้น

และภาวะเงินเฟอจะย่ิงสูงขึ้น 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) (ธนาคารแหงประเทศ 

ไทย, 2555) 

 

 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คือ มูลคาการผลิตสินคาและบริการขั้นสุดทาย

ของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงมีคาเทากับมูลคาเพ่ิม (Value Added) จากกิจกรรมการ

ผลิตภัณฑสินคาและบริการทุกประเภทในขอบเขตพื้นที่ของประเทศและเปนสวนหนึ่งในการ

คํานวณรายไดประชาชาติ (National Income) ซ่ึงการคํานวณทําได 3 ดานคือ รายได รายจาย 

และดานการผลิตโดยไมวาจะคํานวณดานใดจะไดมูลคาที่เทากันเสมอ 

 การวัดผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ สามารถวัดได 2 วิธี ไดแก 

1. การวัดรายจาย (Expenditure Approach) ที่จายใหสินคาและบริการขั้นสุดทาย  

 GDP = Consumption + Investment + Government spending + (Exports-Imports) 
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 2.  การวัดรายได (Resource Cost-Income Approach) ที่ไดจากการขายสินคาและ

บริการขั้นสุดทาย 

      GDP = คาจางและเงินเดือนลูกจาง + รายไดเจาของธุรกิจสวนตัว + กําไรของ

บริษัท (รายไดผูถือหุน) + ดอกเบี้ย (รายไดเจาหนาที่) + คาเชา (รายไดเจาของสินทรัพย) + 

ภาษีธุรกิจทางออม + คาเสื่อมราคา + รายไดสุทธิของคนตางชาติในประเทศ 

 หมายเหตุ : ภาษีทางออม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากสินคา หรือ บริการ โดยผูที่มีหนาที่

ชําระภาษีโดยตรง (ผูเสียภาษีคนแรก) สามารถผลักภาระภาษีไปใหบุคคลอ่ืนได เชน ภาษี

สรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 เน่ืองจากวิธีการวัด GDP ดวยรายจายเปนวิธีที่พ้ืนฐานที่สุดในการวัดและเขาใจ GDP 

ดังน้ัน จะอธิบายตัวแปรในสมการที่คํานวณ GDP ดวยการวัดรายจายเทาน้ัน ดังตอไปน้ี 

 GDP = C + I + G + NE 

 โดยที่ :  

  Consumption (C) หมายถึง การบริโภคภาคเอกชน (Private consumption) 

ซ่ึงรวมคาใชจายสวนบุคคลแทบทั้งหมด เชน อาหาร คาเชา คายา แตไมรวมการซื้อบานหลัง

ใหม 

   Investment (I) หมายถึง การลงทุนของธุรกิจในสินคาทุน เชน การกอสราง

เหมืองแรใหม การซ้ือซอฟตแวร การซ้ืออุปกรณเคร่ืองจักรสําหรับโรงงาน เปนตน การใชจาย

โดยครัวเรือนเพ่ือซ้ือบานหลังใหมถูกรวมไวในการลงทุนเชนกัน ทวา การซ้ือผลิตภัณฑทางการ

เงิน เชน การซ้ือหุนสามัญหรือหุนกู ไมถูกจัดวาเปนการลงทุนแตเปนการออม (Saving) จึงไม

ถูกรวมใน GDP เพราะเปนการสับเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมายเทาน้ัน ซ่ึงเงินนั้นไมไดถูกแปลง

ใหกลายเปนสินคาหรือบริการ จึงไมเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจที่แทจริง และถูกจัดใหเปน

รายจายประเภทเงินโอน (Transfer payment)  

   หมายเหตุ : คาใชจายดอกเบี้ยสุทธิของภาคการเงินเทาน้ันที่ถูกมองวาเปนการ

ผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม จึงถูกรวมไวใน GDP 

   Government Spending (G) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดของรัฐบาลที่ใชซ้ือ

สินคาและบริการขั้นสุดทาย ซ่ึงรวมถึงเงินเดือนของขาราชการ การซื้ออาวุธทางทหาร และ

คาใชจายลงทุนของรัฐ แตไมรวมรายจายประเภทโอนเงิน อยางเชน สวัสดิการสังคมหรือ

ผลประโยชนจากการวางงาน 
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   Net Exports (NE) หมายถึง การสงออกสุทธิ หรือการสงออก (X) ลบดวยการ

นําเขา (M) น่ันเอง ที่ตองลบการนําเขาเพราะตัวเลขการบริโภคสินคาและบริการที่ถูกนําเขามา

บริโภคจะถูกรวมไวใน C, I, และ G แลว 

  ผลกระทบของ GDP ตออัตราดอกเบี้ยเงินกู 

 1.  ในดานการบริโภค ถาปริมาณดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น ประชาชนก็จะกูเงินปริมาณ

นอยลง เพราะไมตองการรับภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การใชบริการสินเชื่อตาง ๆ ของผูบริโภค เชน 

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยก็จะลดลงตามไปดวย เงินที่จะออกมาจากระบบสถาบันการเงิน (เชน 

ธนาคารพาณิชยและธนาคารเฉพาะกิจ) ที่จะถูกนํามาจับจายใชสอยเพ่ือการบริโภคก็จะลดลงไป

ดวย ทําใหไมเปนผลดีตอการเพ่ิม GDP แตถาอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลง ประชาชนก็จะใชบริการ

สินเชื่อเพ่ือการบริโภคอุปโภคมากขึ้น ก็จะเปนผลดีตอการเพ่ิม GDP มากขึ้นตามไปดวย 

 2.  ในดานการลงทุน อัตราดอกเบี้ยเปนตนทุนของเงินที่จะนํามาลงทุน เพราะการที่นัก

ลงทุนจะเพิ่มการลงทุนหรือไมน้ันจะดูที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนหลัก อัตราดอกเบี้ย

เงินกูน้ันมีสวนสําคัญที่จะทําใหนักลงทุนตัดสินใจกูเงินมาลงทุนมากขึ้นหรือนอยลงตามไปดวย 

ถาอัตราดอกเบ้ียเงินกูสูงขึ้น นักลงทุนจะมีแรงจูงใจที่จะกูเงินเพ่ือนํามาใชในการลงทุนนอยลง 

เพราะตองรับภาระดอกเบ้ียที่สูงขึ้น คาใชจายในการลงทุนของเอกชนในระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ก็จะลดลง ไมเปนผลดีตอการเพ่ิมขึ้นของ GDP แตถาอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลง นักลงทุนก็จะมี

แรงจูงใจที่จะกูเงินไปลงทุนกันมากขึ้น เพราะรับภาระดอกเบี้ยนอยลง ก็จะเปนผลดีตอการ

เพ่ิมขึ้น GDP 

 

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2555) 

 

 ธนาคารแหงประเทศไทย ไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองมีการจัดชั้นลูกหน้ีเปน 6 

ประเภท โดยพิจารณาปจจัยเชิงปริมาณ (พิจารณาจากระยะเวลาการคางชําระเงินตน หรือ

ดอกเบี้ย) และเชิงคุณภาพ (พิจารณาจากปจจัยที่แสดงวาลูกหน้ีไมมีความสามารถในการชําระ

หน้ี) เพ่ือชวยใหธนาคารพาณิชยมีระบบการควบคุมภายในที่จะติดตามดูแลลูกหน้ีอยางใกลชิด 

และกําหนดใหธนาคารพาณิชยกันเงินสํารองเพ่ือรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ี

ที่จัดชั้นในแตละประเภท สรุปไดดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 3  การจัดชั้นหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 

ประเภทสินทรัพย 
 

ระยะเวลาการคาง
ชําระ  

(เดือน) 

อัตราการกันเงินสํารอง 
 

สินทรัพยจัดชั้นสูญ ตัดออกจากบัญชี 
 
       กันสํารอง = 100% ของ (ยอดหนี้ 
 

สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ > 12 เดือน        หักดวย มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
สินทรัพยจัดชั้นสงสัย 6 < X < 12 เดือน        ท่ีคาดวาจะไดรับหรือมูลคาปจจุบันของ 
สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน 3 < X < 6 เดือน        หลักประกัน) 
สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปน
พิเศษ 1 < X < 3 เดือน กันสํารองไมเกิน 2% (ยอดหนี้หักดวยมูลคา 

หลักประกัน) 
สินทรัพยจัดชั้นปกติ X < 1 เดือน กันสํารองไมเกิน 1% (ยอดหนี้หักดวยมูลคา 
    หลักประกัน) 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ประวตัิความเปนมา (ธนาคารกรุงเทพ, 2554) 

 

  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปดดําเนินการเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2487 และเปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2518  ตามขอมูลที่ไดมีการรายงาน

ใหแกธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารเปนธนาคารพาณิชยชั้นนํา

ของประเทศ โดยธนาคารมีสินทรัพยรวม 2,034.0 พันลานบาท เงินใหสินเชื่อรวม 1,428.1 

พันลานบาท  เงินรับฝากรวม 1,524.8 พันลานบาท สวนของเจาของ 241.0 พันลานบาท  

เงินกองทุนตามกฎหมาย 231.5 พันลานบาท และมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) จํานวน 293.0 พันลานบาท (ดังตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 แสดงสวนแบงการตลาดทางดานสินทรัพย เงินรับฝาก และเงินใหสินเชื่อแก

ลูกหน้ีสุทธิของธนาคารพาณิชย 5 อันดับแรกของประเทศไทย  
 

ธนาคาร สินทรัพย สวนแบง
ตลาด 

(รอยละ) 

เงินรับฝาก สวนแบง
ตลาด 

(รอยละ) 

เงินให
สินเชื่อแก
ลูกหนี้สุทธิ 

สวนแบง
ตลาด 

(รอยละ) 
กรุงเทพ 2,034,002 15.67 1,524,796 19.39 1,345,544 16.46 
กรุงไทย 1,959,121 15.09 1,285,760 16.35 1,383,352 16.92 
ไทยพาณิชย 1,767,987 13.62 1,179,458 15 1,228,479 15.02 
กสิกรไทย 1,604,567 12.36 1,243,860 15.82 1,162,019 14.21 
กรุงศรีอยุธยา 886,823 6.83 564,179 7.17 621,990 7.61 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

  

 วิสัยทัศน (Vision) มุงหมายที่จะเปนธนาคารที่ใหบริการดานการเงินที่มีคุณภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา  มีความพรอมดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีเทคโนโลยีและ

ระบบงานที่ทันสมัย  คงไวซ่ึงความเปนสากล ตลอดจนการเปนธนาคารชั้นนําแหงภูมิภาคเอเซีย 

 ภารกิจ (Mission) ประกอบดวย ภารกิจดานการเงิน  ดานการตลาดและลูกคา  ดาน

คุณภาพการปฏิบัติงาน และดานศักยภาพขีดความสามารถ ดังน้ี 

ดานการเงิน  ใหผลประกอบการทางการเงินมีความกาวหนาอยางมีเสถียรภาพ ม่ันคง 

  ดานการตลาดและลูกคา เปนผูนําในธุรกิจ ดานคุณภาพบริการที่เปนเลิศ 

  ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีวิธีการใน

การตรวจสอบคุณภาพ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และสามารถนําขอมูลจากกระบวนการ

ปฏิบัติงานมาใชในการตัดสินใจสั่งการ 
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  โครงสรางองคกรและบริษัทในเครือ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงโครงสรางองคกรของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

สายตรวจสอบและควบคุม 

ธุรกิจ 
กิจการธนาคารนครหลวง 

• สายลูกคาธุรกิจรายใหญนครหลวง 

• สายลูกคาธุรกิจรายกลางนครหลวง 

• สายลูกคาธุรกิจรายปลีกนครหลวง 

• สายลูกคาบุคคลนครหลวง 
 

กิจการธนาคารตางจังหวัด 

• สายลูกคาธุรกิจรายใหญตางจังหวัด 

• สายลูกคาธุรกิจรายกลางตางจังหวัด 

• สายลูกคาธุรกิจรายปลีกตางจังหวัด 

• สายลูกคาบุคคลตางจังหวัด 

 

กิจการธนาคารตางประเทศ 

• สายสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

ผลิตภัณฑและบรกิาร 
• สายบัตรเครดิต 

• ฝายผลิตภัณฑและชองทางบริการ 

ปฏิบัติการ 
• สายปฏิบัติการสนับสนุน 

สนับสนุนและอํานวยการ 
• สายการบัญชีและการเงิน 

• สายทรัพยากรบุคคล 

• สายเทคโนโลยี 

• บริหารความเส่ียง 

• บริหารสินเชื่อ 

• ฝายอาคารสํานักงานและทรัพยสิน 

• ฝายวิจัย 

• ฝายการประชาสัมพันธ 

• กํากับดูแล 

แผนภูมิองคกร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  แผนภูมิองคกร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  

สายประธานกรรมการบริหาร 
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 ปจจุบันธนาคารกรุงเทพมีการลงทุนและมีบริษัทในเครือ ดังตอไปน้ี 

  1. บางกอก แบงค เบอรฮาด เปนบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ โดยมีสํานักงานอยู

ในกรุงกัวลาลัมเปอร และใหบริการธนาคารพาณิชยที่หลากหลายแกลูกคาในประเทศทั้งลูกคา

บุคคลและลูกคาธุรกิจ ธนาคารมีบริการเพ่ือตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคา อาทิ

เชน บริการบัญชีเงินฝาก บริการเพ่ือธุรกิจสงออกและนําเขา สินเชื่อธุรกิจ บริการโอนเงิน

ระหวางประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ฯลฯ 

  2. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จํากัด ซ่ึงธนาคารกรุงเทพเปนผูถือหุนเต็ม 

100% เริ่มเปดดําเนินการในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่เซ่ียงไฮและมี

สาขาตั้งอยูในเมืองหลักๆ ของประเทศจีน สามารถใหบริการผลิตภัณฑตางๆ ที่มีความ

หลากหลายรวมทั้งการทําธุรกรรมที่เก่ียวกับเงินสกุล Renminbi (RMB) ซ่ึงเปนสกุลเงิน 

ทองถิ่นของจีนดวย 

  3. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 

ใหคําแนะนําการลงทุน การจัดการกองทุนสวนบุคคล บริการทําวิจัยและวิเคราะหตามที่ไดรับ

มอบหมายจากลูกคา 

  4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด ทําหนาที่บริหารและจัดการ

กองทุน 

  5. บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยและ

จําหนายทรัพยสินที่รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ 

 

 ลักษณะธุรกิจธนาคารในภาพรวม (ธนาคารกรุงเทพ, 2554) 

 

  ธนาคารใหบริการทางการเงินหลากหลายรูปแบบและครบวงจรใหแกลูกคาธุรกิจและ

ลูกคาบุคคล ทั้งในและตางประเทศ โดยมีประเภทของผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ เชน บริการ

สินเชื่อธุรกิจการคา บริการสินเชื่อปจเจก บริการเงินฝาก บริการธุรกิจการคาตางประเทศ 

บริการโอนชําระและแลกเปลี่ยนเงิน บริการจัดการเงินสด บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส บริการ

บัตรเครดิต  บริการผูดูแลทรัพยสิน เปนตน  ธุรกิจหลักของธนาคารดําเนินการผานหนวยงาน

ธุรกิจ (Business Unit) หลัก 5 หนวยงาน (ดังภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6 แสดงธุรกิจหลกัของธนาคารกรุงเทพ 

 

  นอกจากนี้ ธนาคารดําเนินธุรกิจดานการเปนที่ปรึกษาทางการเงิน และการประกอบ

ธุรกิจดานหลักทรัพยดวย   ในขณะเดียวกันธนาคารยังมีการรวมมือกับบริษัทในเครือและ

พันธมิตรทางการคานําเสนอบริการเพ่ิมเติม ซ่ึงรวมถึงการออมเงินโดยการลงทุนในตราสารอ่ืนๆ  

เชน กองทุนรวม พันธบัตรออมทรัพย และหุนกูภาคเอกชน  ตลอดจนการเสนอบริการออมเงิน

ควบประกันชีวิต  สําหรับกิจการธนาคารตางประเทศดําเนินธุรกิจใหบริการและสนับสนุนลูกคา

ในตางประเทศ และลูกคาในประเทศที่ตองการขยายกิจการและการลงทุนสูตางประเทศที่มีสาขา

ของธนาคารตั้งอยู  

  ธนาคารมีเครือขายสาขาที่กวางขวางในประเทศ โดยมีจํานวนสาขาในประเทศ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,039 สาขา ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของประเทศ  และเปนหนึ่งใน

ธนาคารพาณิชยไทยที่มีเครือขายสาขากวางขวางที่สุดในประเทศ (ดังตารางที่ 4)  ธนาคารมี

ฐานลูกคาบัญชีเงินฝาก ซ่ึงประกอบดวยบัญชีเงินฝากในประเทศเกือบ 17 ลานบัญชีและเปน

ผูนําตลาดในดานยอดเงินฝากรวม  นอกจากน้ี ธนาคารยังมีสาขาตางประเทศอีก 24 สาขา ซ่ึง

ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจสําคัญของโลก เชน ประเทศญี่ปุน จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฮองกง 

ไตหวัน สิงคโปร เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย มาเลเซีย และลาว โดยเปนเครือขายสาขา

ตางประเทศที่กวางขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชยไทย และเปนธนาคารพาณิชยชั้นนําใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   อยางไรก็ตาม แมวาธนาคารไดขยายกิจการในตางประเทศมา

อยางตอเน่ือง และยังจะดําเนินการตอไปอีกในชวง 2-3 ปขางหนาน้ี รายไดหลักของธนาคาร

ยังคงเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศเปนสวนใหญ 

กิจการธนาคาร

ตางประเทศ 

สายลูกคา

บุคคล 

สายลูกคาธุรกิจ

รายปลีก 

สายลูกคาธุรกิจ

รายกลาง 

สายลูกคาธุรกิจ

รายใหญ 

ธุรกิจหลัก

ธนาคาร 
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย อันดับที่ 1-5  
 

ธนาคาร 

ภาค 

รวม 
กรุงเทพ 

 

ภาค
กลาง 

 

ภาค 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ 
 
 

ภาคใต 
 
 

1 กรุงเทพ 283 298 165 170 123 1,039 
2 กรุงไทย  267 296 171 153 135 1,022 
3 กสิกรไทย  299 270 85 94 84 832 
4 ไทยพาณิชย  343 377 127 108 139 1,094 
5 กรุงศรีอยุธยา  190 200 66 54 74 584 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  ธนาคารกรุงเทพเปนหนึ่งในธนาคารพาณิชยไทยที่ริเร่ิมใหความสําคัญกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการใหมๆ และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินธุรกิจ โดยถือ

เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรทางธุรกิจของธนาคาร  ในป 2513 ธนาคารเร่ิมใหบริการออนไลน

ดวยระบบคอมพิวเตอร และในป 2531 ธนาคารเริ่มใหบริการบัตรเครดิตแกลูกคาในประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังเปนหน่ึงในธนาคารพาณิชยไทยที่ริเริ่มใหบริการเอทีเอ็ม โดยมีเครือขายเอทีเอ็ม

ซ่ึงใหบริการอัตโนมัติเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมงที่กวางขวางที่สุดในอันดับแรกๆ  ในปจจุบัน 

บริการอิเล็กทรอนิกสของธนาคารยังครอบคลุมถึงบริการธนาคารทางโทรศัพท บริการธนาคาร

ทางอินเทอรเน็ตและบริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือ 

    

 ระบบการคุมครองเงินฝาก 

  ประเทศไทยเริ่มนําระบบคุมครองเงินฝากอยางเต็มรูปแบบมาใช โดยการจัดตั้งสถาบัน

คุมครองเงินฝาก (สถาบัน) ขึ้นเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 วัตถุประสงคสําคัญตามที่กําหนดไวใน

กฎหมายคือ คุมครองเงินฝากในสถาบันการเงิน เสริมสรางความม่ันคงและเสถียรภาพของระบบ

สถาบันการเงิน และดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน

การเงิน รวมทั้งชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

       การบังคับใช พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝากฯ นับเปนการนําระบบการคุมครองเงิน

ฝากที่เปนมาตรฐานเชนเดียวกับนานาประเทศมาใชโดยกําหนดกลไกตาง ๆ ในการคุมครองเงิน
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ฝากอยางเปนระบบ โดยมีหลักการสําคัญคือคุมครองผูฝากใหไดรับเงินฝากคืนโดยเร็วในกรณีที่

มีสถาบันการเงินลม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูฝากรายยอยที่เปนผูฝากสวนใหญในระบบที่มีเงินฝาก

ไมเกินวงเงินคุมครอง เพ่ือไมใหผูฝากไดรับผลกระทบเม่ือสถาบันการเงินแหงใดแหงหนึ่งมี

ปญหา การกําหนดจํานวนเงินคุมครองไวชัดเจนจะบรรเทาความตื่นตระหนกเมื่อมีขาวเก่ียวกับ

สถาบันการเงิน กลาวคือ  ผูฝากไมมีความจําเปนตองเรงถอนเงินซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเกิด

ปญหาขาดความเชื่อม่ันลุกลามตอเน่ืองในลักษณะลูกโซไปสูสถาบันการเงินอ่ืน 

        นอกจากน้ีการคุมครองเงินฝากเปนการเสริมสรางความเชื่อม่ันของประชาชนตอระบบ

สถาบันการเงิน อันจะเปนการสนับสนุนการออมเงินในประเทศ และเสริมสรางความม่ันคงและ

ความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ทั้งน้ี ในกรณีที่มีสถาบันการเงินถูกเพิก

ถอนใบอนุญาต เงินที่ใชในการจายคืน ผูฝากจะมาจากเงินกองทุนคุมครองเงินฝากที่สถาบัน

การเงินนําสงมาสะสมไว ดังนั้น จึงจะไมเปนภาระทางการคลังของภาครัฐในการนําเงินภาษีมา

ใชจายคืนผูฝาก 

  การคุมครองผูฝากเงินตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ฯ เปนการคุมครองผูฝากแตละรายใน

แตละสถาบันการเงินในจํานวนเงินไมเกิน 1 ลานบาท สวนเงินฝากที่เกิน 1 ลานบาท ผูฝาก

สามารถขอรับคืนไดจากกองทรัพยสินของสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหผูฝากเงินและ

สถาบันการเงินไดมีเวลาในการปรับตัว กฎหมายไดกําหนดบทเฉพาะกาลใหทยอยลดจํานวน

เงินคุมครองเงินฝากจากคุมครองเต็มจํานวน เปนไมเกิน 100 ลานบาท 50 ลานบาท และ 10 

ลานบาท ในปที่ 2 ปที่ 3 และปที่ 4 นับแตกฎหมายมีผลบังคับใชตามลําดับ จนกระทั่งเหลือ

วงเงินคุมครองไมเกิน 1 ลานบาท ในปที่ 5 (11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป) อยางไรก็ดี

วิกฤตการณทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2551 ไดสงผลกระทบ

ตอภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงได

มีมติเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2551 เห็นชอบใหเพ่ิมวงเงินคุมครองเปนเต็มจํานวนจนถึงวันที่ 10 

สิงหาคม 2554 และเปนไมเกิน 50 ลานบาท ในชวง 11 สิงหาคม 2554 ถึง 10 สิงหาคม 2555 

เพ่ือเปนการปองกันผลกระทบไวลวงหนาโดยเสริมสรางความเช่ือม่ันใหกับผูฝากเงิน และรักษา

เสถียรภาพของระบบการเงินโดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับการเคลื่อนยายเงินตราระหวาง

ประเทศ ซ่ึงพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ไดรับการคุมครองเพิ่มขึ้นดังกลาวไดลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2552 
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        อยางไรก็ดี เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ครม.มีมติใหขยายระยะเวลาคุมครองเงินฝาก

จํานวน 50 ลานบาท ออกไปจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และปรับวงเงินคุมครองเปน 25 ลาน

บาท ระหวาง 11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559 และ 1 ลานบาท ตั้งแต 11 สิงหาคม 

2559 เปนตนไป โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ไดรับการคุมครองใหม ดังกลาว

ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2555 

 

ตารางท่ี 6 แสดงการคุมครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ตาม

พระราชกฤษฎีกากําหนดจํานวนเงินฝากที่ไดรับการคุมครองใหม เม่ือวันที่ 28 กันยายน 

2555 

ระยะเวลาทีส่ถาบันการเงินปดกิจการ จํานวนเงิน 

11 สิงหาคม 2555 – 10 สิงหาคม 2558 ไมเกิน 50 ลานบาท 

11 สิงหาคม 2558 – 10 สิงหาคม 2559 ไมเกิน 25 ลานบาท 

11 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ไมเกิน 1 ลานบาท 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาการเงินปดกิจการ 

 

      ดังน้ัน  สถาบันใหความคุมครองเงินฝากสกุลเงินบาทของบัญชีเงินฝากภายในประเทศ 

ไดแก บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย สะสมทรัพย เผื่อเรียก หรือบัญชีเงิน

ฝากในทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนที่ตองจายคืนเม่ือทวงถาม บัญชีเงินฝากจายคืน

เม่ือสิ้นระยะเวลา บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และบัญชีเงินฝากที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนที่สถาบัน

การเงินรับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใดโดยมีความผูกพันที่จะตองจายคืนแกผูฝาก ทั้งน้ี ไม

รวมเงินฝากในบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

การแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุพันธแฝง และเงินฝากระหวางสถาบันการเงิน  รวมถึงสถาบัน

การเงินภายใตความคุมครอง ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 

จํานวน 38 แหง อยูภายใตระบบคุมครองเงินฝากโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ดี หากตอไปจะขยาย

ความคุมครองไปยังธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ก็สามารถกระทําไดโดยการตราเปน

พระราชกฤษฎีกา 
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 ลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ (ธนาคารกรุงเทพ, 2554) 

  ธนาคารกรุงเทพจําแนกผลิตภัณฑหรือบริการ ดังน้ี 

1. กิจการธนาคารในประเทศ  (Domestic Banking)  

  ธนาคารมุงเนนการทําธุรกิจหลัก คือ การใหสินเชื่อเพ่ือการพาณิชย สินเชื่อเพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค บริการเงินฝาก สินเชื่อประเภทตางๆ บริการอิเล็กทรอนิกสผานเอทีเอ็ม 

อินเทอรเน็ต โทรศัพทและโทรศัพทมือถือ บริการบัตรเครดิต บริการบัตรเดบิต และบริการทาง

การเงินอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดยทําธุรกิจผานเครือขายสาขาในประเทศ 1,039 แหง เปนสาขาเต็ม

รูปแบบ 672 แหง  สาขาไมโคร 367 แหง สํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอย 234 แหง  โดยมี

ยอดเงินใหสินเชื่อจํานวนรอยละ 87.2 ของยอดเงินใหสินเชื่อรวม  สวนที่เหลือรอยละ 12.8 เปน

เงินใหสินเชื่อของกิจการธนาคารตางประเทศ 

 

  โครงสรางการจัดการกิจการธนาคารในประเทศ 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ  การเพ่ิมสัดสวนการตลาด  การขยายรายได

คาธรรมเนียม  การพัฒนาชองทางการใหบริการอยางตอเน่ือง และการเสนอขายบริการเปนชุด

ผลิตภัณฑ  ธนาคารไดจัดโครงสรางการจัดการของกิจการธนาคารในประเทศ โดยแบงกลุม

ลูกคาธนาคารเปน 4 กลุม ไดแก ลูกคาธุรกิจรายใหญ  ลูกคาธุรกิจรายกลาง  ลูกคาธุรกิจราย

ปลีก และลูกคาบุคคล และจัดตั้งสํานักธุรกิจสําหรับลูกคารายกลางและรายปลีก เพ่ือใหมี

เจาหนาที่ในพ้ืนที่ที่ดูแลกลุมลูกคาดังกลาวเปนการเฉพาะ  ในขณะที่กลุมลูกคารายใหญจะไดรับ

การดูแลโดยเจาหนาที่ที่สํานักงานใหญ   นอกจากนี้ มีการรวมศูนยงานกลั่นกรองและพิจารณา

อนุมัติสินเชื่อไวที่สํานักงานใหญ และรวมงานดานปฏิบัติการสนับสนุนมาไวที่ศูนยปฏิบัติการ 12 

ศูนย เพ่ือใหสาขามุงเนนเฉพาะงานดานการตลาดและการใหบริการลูกคาไดอยางเต็มที่   

  การใหบริการสําหรับกลุมลูกคาธุรกิจ     

  ธนาคารใหบริการแกลูกคาธุรกิจทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และรายปลีก โดยการให

สินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย  เงินทุนหมุนเวียน  เงินเบิกเกินบัญชี  การ

ขายลดเช็ค  การใหเงินกูยืมระยะสั้น  รวมทั้งบริการอ่ืน เชน หนังสือค้ําประกันเพ่ือการยื่นซอง

ประกวดราคา (Bid Bond) เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา (Performance Bond) บริการดานเงินฝาก 

การโอนเงิน การบริหารเงินสด และบริการธุรกรรมวานิชธนกิจ 
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รายละเอียดของการใหบริการกลุมลูกคาธุรกิจทั้ง 3 กลุม สรุปได ดังน้ี 

1) ลูกคาธุรกิจรายใหญ   
  สายลูกคาธุรกิจรายใหญของธนาคารใหบริการทางการเงินแกบริษัทไทยที่มีขนาดใหญ

หรือกลุมบริษัทในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมทั้งบริษัทขามชาติที่ดําเนินธุรกิจอยูใน

ประเทศไทย ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินสําหรับลูกคากลุมน้ีสวนใหญมีความซับซอนและ

ไดรับการจัดสรรขึ้นเปนพิเศษสําหรับลูกคาเฉพาะราย เชน บริการจัดการเงินสด บริการชําระ

เงิน บริการสินเชื่อเพ่ือการคาระหวางประเทศ และสินเชื่อสําหรับบริษัทขนาดใหญ โดยธนาคาร

ไดมอบหมายเจาหนาที่ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในแตละอุตสาหกรรมคอยใหการดูแลลูกคาเพ่ือที่จะ

ไดเสนอบริการที่สอดคลองกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกคาแตละราย 

2) ลูกคาธุรกิจรายกลาง    
  สายลูกคาธุรกิจรายกลางของธนาคารเปนหนวยงานที่ใหบริการแกลูกคาธุรกิจขนาด

กลาง รวมถึงบริษัทที่มีขนาดคอนขางใหญในกลุมธุรกิจเอสเอ็มอี ซ่ึงลูกคาของธนาคารกรุงเทพ

กลุมน้ีสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมการผลิต การคาสงและคาปลีก ธุรกิจการเกษตรและแปรรูป

อาหาร และธุรกิจบริการ ลูกคากลุมน้ีไดรับการดูแลโดยผูจัดการและเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธจาก

สํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยของธนาคารที่ตั้งอยูทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

3) ลูกคาธุรกิจรายปลีก    

  ธนาคารกรุงเทพใหการสนับสนุนธุรกิจขนาดยอมตลอดมา ทั้งกิจการที่มีเจาของคนเดียว 

ธุรกิจครอบครัว หางหุนสวนขนาดเล็ก และเอสเอ็มอีในกลุมที่มีขนาดยอม ธนาคารไดมีสวน

สนับสนุนลูกคาจํานวนไมนอยที่เริ่มตนมาจากกิจการเล็กๆ จนเจริญเติบโตเปนบริษัทขนาดใหญ

ในเวลาตอมา โดยธนาคารไดจัดตั้งสายลูกคาธุรกิจรายปลีกขึ้นมาสนับสนุนกลุมลูกคาสําคัญกลุม

น้ีเปนการเฉพาะ บทบาทสําคัญของธนาคารกรุงเทพ ไดแก การจัดกิจกรรมใหความรู ซ่ึงมีทั้ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการใหคําแนะนําที่เปนประโยชน รวมทั้งการสนับสนุนดานสินเชื่อ 

การสนับสนุนลูกคาดังกลาวเปนหน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญ เพ่ือสรางความเจริญเติบโตทางธุรกิจ

ของธนาคารในระยะยาว 

 

  การใหบริการสําหรับกลุมลูกคาบุคคล  (Consumer Banking Services)    

  ธนาคารกรุงเทพมีฐานลูกคากวางขวางที่สุดในประเทศไทยดวยบัญชีเงินฝากเกือบ 17 

ลานบัญชี อีกทั้งยังมีสาขามากกวา 1,000 แหงทั่วประเทศ พรอมดวยบริการธนาคาร
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อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวยเครื่องเอทีเอ็มและเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติมากกวา 7,800 

เคร่ือง และธนาคารออนไลน เชน บริการธนาคารทางโทรศัพทและบริการธนาคารทาง

อินเทอรเน็ตที่สะดวกและใชงานงาย บริการอ่ืนๆ เชน บัญชีเงินฝาก สินเชื่อที่อยูอาศัย บัตรเด

บิต บัตรเครดิต บริการประกันชีวิตผานธนาคาร รวมถึงบริการทําธุรกรรมอื่นๆ เชน บริการโอน

เงินและชําระเงิน เปนตน นอกจากนี้ ธนาคารยังเสนอทางเลือกเพ่ือการลงทุนที่หลากหลาย

สําหรับลูกคาบุคคล เชน กองทุนรวม กองทุนตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หุนกูเอกชน และ

บริการใหคําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนจากพนักงานที่มีความรูและไดรับอนุญาตจากทางราชการ 

 

  เครือขายสาขาและชองทางการใหบริการ    

  ธนาคารมีชองทางการใหบริการครอบคลุมและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  ธนาคาร

เปนหน่ึงในผูนําในระบบธนาคารพาณิชยไทย ทั้งในดานจํานวนสาขา เครือขายเอทีเอ็มและ

เคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ โดยเฉพาะในสวนของจํานวนบัญชีเงินฝาก และปริมาณเงินฝากที่

ธนาคารมีสวนแบงการตลาดสูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย นอกจากเครือขายการใหบริการ

หลักแลว ธนาคารไดพัฒนาชองทางการใหบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลาย อันไดแก 

เคร่ืองเอทีเอ็ม เคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการธนาคารทางโทรศัพท และบริการธนาคาร

ทางอินเทอรเน็ต รวมถึงการเปดสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยจํานวนมากนอกเหนือจากสาขา 

เพ่ือใหบริการและอํานวยความสะดวกแกลูกคาธุรกิจ 

 

  เครือขายสาขาและสํานักธุรกิจ  

  ธนาคารไดริเริ่มพัฒนาเครือขายสาขาตั้งแตป 2493  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

ธนาคารมีสาขาจํานวน 1,039 สาขากระจายอยูทั่วประเทศ  เพ่ือใหบริการลูกคาซ่ึงมีจํานวน

บัญชีเงินฝากเกือบ 17 ลานบัญชี  ธนาคารประเมินโอกาสทางธุรกิจและเสนอตอธนาคารแหง

ประเทศไทยเพ่ือขออนุมัติการเปดสาขาใหมอยางตอเน่ือง ธนาคารไดพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการทํางานของสาขาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยรวบรวมงานดานปฏิบัติการสนับสนุน

ตางๆไวที่ศูนยปฏิบตัิการ 12 ศูนย  และสามารถพัฒนางานดานปฏิบัติการใหมีตนทุนต่ํา  อีกทั้ง

ทําใหสามารถปรับปรุงพ้ืนที่ของสาขาและเพิ่มการใชประโยชนของอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น เพ่ือเนนใชประโยชนในการใหบริการลูกคา เชน แนะนําผลิตภัณฑและบริการ สงเสริม

การตลาด และการบริการลูกคาไดเพ่ิมขึ้น 
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  นอกเหนือจากเครือขายสาขาจํานวน 1,039 สาขา ธนาคารยังไดใหบริการธนาคารใหแก

ลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีกผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยจํานวน 234 แหงที่ตั้ง

กระจายอยูทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ สํานักธุรกิจมีผูจัดการธุรกิจสัมพันธและเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ

ใหบริการลูกคาอยางครบวงจร ในขณะที่สํานักธุรกิจยอยมีขนาดเล็กกวา โดยใหบริการ

เชนเดียวกับสํานักธุรกิจ ซ่ึงสวนใหญจะตั้งอยูในพ้ืนที่ตางจังหวัด 

 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนสาขาและสํานักธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2554 

สาขา 

จํานวนสาขา 

รวม 
สํานัก
ธุรกิจ 

สํานักธุรกิจยอย สาขาเต็ม
รูปแบบ 

สาขา 
ไมโคร 

นครหลวง 243 118 361 34 - 

ตางจังหวัด 429 249 678 56 144 

รวมในประเทศ 672 367 1,039 90 144 
หมายเหตุ : 

 สาขาเต็มรูปแบบ หมายถึง สาขาที่ใหบริการมากมายหลายแบบ มีความสะดวกสบาย

ครบครันสามารถทําธุรกรรมไดทุกสาขา 

 สาขาไมโคร  หมายถึง สาขาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด บริการที่ทันสมัยและสะดวกสบาย 

ครบครันเชนเดียวกับบริการที่สาขาทั่วไปมีใหบริการ  

 

 ลูกคาธุรกิจรายใหญ รายกลาง รายปลีก และลูกคาบุคคลสามารถใชบริการที่สาขาใน

การทําธุรกรรมฝาก ถอนเงิน และธุรกรรมอ่ืนๆ   นอกจากนั้น ธนาคารเสนอบริการซึ่ง

เฉพาะเจาะจงเพ่ือสอดคลองกับความตองการที่มีความซับซอนสําหรับลูกคาธุรกิจรายใหญแตละ

ราย โดยมอบหมายเจาหนาที่ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในแตละอุตสาหกรรมเปนผูใหบริการ สําหรับ

กลุมลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก  ผูจัดการธุรกิจสัมพันธและเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธที่

ประจําอยูในสํานักธุรกิจจะอํานวยความสะดวกในการใหบริการกับกลุมลูกคาธุรกิจซ่ึงอยูตาม

พ้ืนที่ตางๆ แมวาธนาคารจะอํานวยสินเชื่อใหแกทุกกลุมลูกคา  แตสินเชื่อธุรกิจสวนใหญของ

ธนาคารจะประกอบธุรกิจดานอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย   ธนาคารจะขยายธุรกิจ

โดยเริ่มจากการอํานวยสินเชื่อใหแกลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีก และสนับสนุนลูกคาธุรกิจ
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ที่มีศักยภาพใหเติบโตเปนบริษัทขนาดใหญ  ปจจุบันธนาคารเนนการสรางความสัมพันธกับ

บริษัทชั้นนําขนาดใหญ รวมถึงกลุมลูกคาธุรกิจรายกลางและรายปลีกซ่ึงมีสํานักงานใหญในเขต

ปริมณฑล  อุตสาหกรรมในกลุมลูกคาธุรกิจเหลาน้ี ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม

เก่ียวกับรถยนต อุตสาหกรรมซีเมนตและวัสดุกอสราง อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรม

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเครื่องคอมพิวเตอร  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมที่

เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม

พลาสติก และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย   นอกจากนี้ ธนาคารยังใหบริการธนาคารเพ่ือบุคคล

ครบวงจรสําหรับกลุมลูกคาบุคคล ตั้งแตบริการเงินฝาก สินเชื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อบุคคล ผาน

ชองทางสาขา 

 

จุดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

  ธนาคารใหบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยมีจุดแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 83 แหงกระจายทั่วประเทศ เพ่ือใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

 

  เครือขายเอทีเอ็มและเคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ   

  ธนาคารเปนหน่ึงในผูบุกเบิกการใหบริการธนาคารผานเครื่องเอทีเอ็ม  ธนาคารได

พัฒนาการใหบริการและติดตั้งเครือขายเอทีเอ็มทั่วประเทศไทยอยางตอเน่ือง  ปจจุบันเครือขาย

เอทีเอ็มของธนาคารเปนเครือขายที่กวางขวางที่สุดอันหนึ่งในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 ธนาคารมีเคร่ืองเอที เอ็มจํานวนกวา 6,750 เคร่ืองใหบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน  

 ธนาคารไดติดตั้งเคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติคูกับเครื่องเอทีเอ็มในหลายพ้ืนที่ ปจจุบัน

ธนาคารมีเคร่ืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติกวา 1,000 เคร่ืองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับฝาก

เงินสดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  

 

 2. กิจการการเงินธนกิจ  

  กิจการการเงินธนกิจจัดตั้งขึ้นในป  2535 โดยมีรายไดจากคาธรรมเนียมการเปนที่

ปรึกษาการเงิน และธุรกรรมวานิชธนกิจอ่ืน   ในป 2537 ไดขยายงานรวมถึงการจัดจําหนาย  

รับประกันการจัดจําหนาย  และการคาตราสารหนี้  กิจการการเงินธนกิจประกอบดวยสายงาน

ดังนี้ สายวานิชธนกิจ สายธุรกิจหลักทรัพย และสายบริหารการเงิน  โดยท่ีสายวานิชธนกิจจะ
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รับผิดชอบดูแลในสวนของธุรกิจโครงการ และการจัดจําหนาย  การรับประกันการจัดจําหนาย 

และการคาตราสารหนี้ สําหรับสายธุรกิจหลักทรัพยรับผิดชอบงานที่เก่ียวของกับธุรกิจ

หลักทรัพย ในขณะที่สายบริหารการเงินรับผิดชอบการบริหารเงิน การบริหารสินทรัพยและ

หน้ีสินตามแนวทางที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน การบริหารสภาพ

คลอง และบริหารธุรกรรมการคาเงินตราตางประเทศ 

 

  สายวานิชธนกิจ 

  สายวานิชธนกิจ ใหบริการทางการเงินใน 3 ดาน คือ บริการธุรกิจโครงการ บริการทุน

ธนกิจ และบริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

- บริการธุรกิจโครงการ  

  ธนาคารใหบริการสินเชื่อโครงการ และบริการที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับลูกคาธุรกิจ

ขนาดใหญ ซ่ึงดําเนินโครงการขนาดใหญในหลายภาคธุรกิจ เชน โครงการโรงไฟฟา  ปโตรเคมี 

ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจที่เก่ียวกับพลังงาน และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เปนตน บริการของ

ธนาคารเร่ิมตั้งแตขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ 

ประเมินผลและวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน วิเคราะหเครดิต คุณภาพของกระแสเงินสด 

จัดทําประมาณการทางการเงิน  พิจารณารายละเอียดของผลการวิเคราะหทางการเงินของ

โครงการที่ธนาคารจะปลอยกูเพ่ือกําหนดโครงสรางทางการเงิน แหลงเงินกูและเงินทุนที่

เหมาะสมเพื่อใหโครงการสามารถมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม   นอกจากน้ี ธนาคารยัง

ทําหนาที่จัดหาแหลงเงินกูและเงินทุนใหแกโครงการ  โดยปลอยกูรวมและระดมทุนดวยตราสาร

หน้ีในรูปแบบอ่ืนๆ ใหแกโครงการดวย  ธนาคารไดใหบริการธุรกิจโครงการแกโครงการตางๆจน

มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ  

- บริการทุนธนกิจ    

  ธนาคารใหบริการดานการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้อยางครบวงจรเพื่อสนับสนุน

ลูกคาบรรษัทขนาดใหญและรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนดวยตราสารหน้ีผานตลาดตราสารหน้ี

ภายในประเทศ ธนาคารไดรับใบอนุญาตจัดจําหนาย รับประกันการจัดจําหนาย และการคาตรา

สารหน้ีทั้งภาครัฐและเอกชนในป 2537 
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- บริการที่ปรึกษาทางการเงิน   

  ธนาคารใหบริการท่ีปรึกษาทางการเงินอยางครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการเปนที่

ปรึกษาทางการเงินสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกแบบ Structured Finance การควบ

รวมและซื้อกิจการ (Merger and Acquisition)  การรวมทุน (Joint Venture)  การรวมมือเปน

พันธมิตรธุรกิจ การใหสินเชื่อเพ่ือซ้ือหุนสวนใหญหรือเพ่ือซ้ือกิจการ  เปนตน 

 

  ปจจัยสําคัญที่ทําใหธนาคารยังคงมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

  ธนาคารคาดหมายวาธุรกิจในดานน้ีจะทวีความสําคัญขึ้นเปนลําดับเม่ือเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมีการฟนตัวอยางตอเน่ือง ตลาดทุนในประเทศและนอกประเทศปรับตัวดีขึ้น และ

ตลาดบริการทางการเงินในประเทศไทยไดรับการพัฒนาและมีความหลากหลายมากขึ้น   

 

สายธุรกิจหลักทรัพย 

- บริการดานหลักทรัพย   

  ธนาคารไดดําเนินงานใหบริการดานผูรับฝากทรัพยสินอยางเต็มรูปแบบสําหรับลูกคา

สถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศตั้งแตป 2529 โดยไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับฝาก

ทรัพยสิน (Custodian) และผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor) ในป 

2543 และ 2544 ตามลําดับ และไดมีการเริ่มใหบริการการเปนผูรับรองมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนสวนบุคคลในป 2549 งานหลักของผูรับฝากทรัพยสิน ประกอบดวย การเก็บรักษา

ทรัพยสิน  การรับมอบ สงมอบและชําระราคาหลักทรัพย  การจดทะเบียนหลักทรัพย และการ

ดูแลและติดตามสิทธิประโยชนตางๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพยสินของลูกคา  

 

  สายบริหารการเงิน 

  สายบริหารการเงินรับผิดชอบดูแลการบริหารเงินโดยรวมของธนาคาร การบริหาร

สินทรัพยและหนี้สินตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สินกําหนด บริหาร 

สภาพคลอง และดูแลธุรกรรม การคาเงินตราตางประเทศ  

  นอกจากนี้ สายบริหารการเงินยังเปนผูกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใน

ทุกสกุลเงินสําคัญ ทําการวิเคราะหภาวการณตลาด ใหความเห็นและคําแนะนําแกลูกคาในการ
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บริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และการเลือกเคร่ืองมือปองกันความ

เสี่ยงที่เหมาะสม  

  การพิจารณาสินเชื่อ (ธนาคารกรุงเทพ, 2555) 

  ธนาคารมีการอํานวยสินเชื่อใหแกลูกคา จําแนกเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก เงินใหกูยืม 

ตั๋วเงิน และเงินเบิกเกินบัญชี  

  ธนาคารมีกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามลําดับขนาดของสินเชื่อ ซ่ึงสามารถ

จําแนกออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับหนวยธุรกิจ (Business Unit) ระดับการปฏิบัติงาน

ธนาคาร (Banking Operation) และระดับคณะผูบริหาร (Executives) ซ่ึงวงเงินสินเชื่อที่สูงขึ้น

จะตองผานการอนุมัติตามลําดับขั้นที่สูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุด คือ ระดับคณะกรรมการบริหาร 

(Executive Board) อํานาจในการพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยูกับวงเงินและ/หรือมูลหน้ีคงคางของ

ลูกหน้ี หรือของกลุมลูกหน้ีน้ันๆ และหลักประกันที่เก่ียวของวามีหลักประกันคุมมูลหน้ี มี

หลักประกันบางสวนหรือไมมีหลักประกัน   

 

  กลุมลูกคาหลัก (Customer Focus) 

  ธนาคารไดจัดกลุมลูกคาเปน 4 ประเภท ไดแก ลูกคาธุรกิจรายใหญ (Corporate) ลูกคา

ธุรกิจรายกลาง (Commercial) ลูกคาธุรกิจรายปลีก (Business) และลูกคาบุคคล (Consumer) 

โดยมีผูจัดการธุรกิจสัมพันธ (Relationship Manager) เจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ (Relationship 

Officer) และผูจัดการสาขาเปนผูติดตามและเสนอแนะใหลูกคาใชบริการสินเชื่อจากธนาคาร คํา

ขอสินเชื่อโดยทั่วไปของลูกคาธุรกิจรายใหญ รายกลาง และรายปลีก จะนําสงใหหนวยงาน

กลั่นกรองสินเชื่อ เพ่ือพิจารณากอนนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจ และสําหรับลูกคาบุคคล 

สาขาจะนําสงคําขอสินเชื่อไปยังศูนยสินเชื่ออุปโภคบริโภคเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

  การพิจารณาสินเชื่อรายตัว (Individual Credit Decisions) 

  ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่จะใหแกผูกูโดยทั่วไป  ธนาคารจะพิจารณาจาก

หลักเกณฑตางๆ เชน วัตถุประสงคในการขอกู ความสามารถในการจายชําระเงินกูจากกระแส

เงินสดจากการดําเนินงาน ความเปนไปไดของธุรกิจ  ความสามารถของผูบริหาร หลักทรัพยที่

จะนํามาค้ําประกัน และเทคโนโลยีที่ใช  ทั้งน้ี บริษัทที่ขอสินเชื่อจะตองเสนอแผนการดําเนิน

ธุรกิจและงบการเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาจากขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ เชน ขอมูลจากการ
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ไปเยี่ยมชมกิจการลูกคา การตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ (Due Diligence Investigations) การ

ตรวจสอบขอมูลจากศูนยขอมูลเครดิตกลาง (Credit Bureau Information) การตรวจสอบสถานะ

คดีความตางๆ รวมทั้งคดีเก่ียวกับการลมละลาย    

  นอกจากน้ี ฝายวิจัย (Research Department) เปนหนวยงานสนับสนุนในการศึกษา

สภาพและความเปนไปของสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรม ภายหลังจากที่สินเชื่อไดรับการอนุมัติแลว โดยทั่วไปธนาคารกําหนด ใหมีการ

ทบทวนสินเชื่อตามกระบวนการที่กําหนด โดยครอบคลุมถึงการสอบทานอยางนอยปละครั้งเพ่ือ

พิจารณาคุณภาพของสินเชื่อและผูกูอยางตอเน่ือง และหนวยงานสอบทานสินทรัพยเสี่ยงจะสอบ

ทานกระบวนการบริหารสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

มาตรฐาน และกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

  ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหมีการจํากัดการใหสินเชื่อ เงินลงทุน และภาระ

ผูกพันใหแกลูกคารายใดรายหนึ่ง หรือกลุมลูกคาที่นับเปนกลุมเดียวกันหรือภายใตโครงการ

เดียวกัน ในระดับที่สูงสุดไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุนรวมของธนาคาร โดยมีการพิจารณา

เปนรายวัน ภายใตกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทที่นับรวมเปนกลุมเดียวกับ

กลุมลูกคาของธนาคารจะหมายถึง บริษัทที่ลูกคาหรือผูที่เก่ียวของกับลูกคาเขาถือหุนทั้งทางตรง

และทางออมเกินกวารอยละ 20 ของสวนของผูถือหุนของบริษัทน้ัน นอกจากน้ี ในการคํานวณ 

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวมคํานวณทั้งเงินใหสินเชื่อ วงเงินภาระผูกพัน ความเส่ียง

จากการเขาทําสัญญารับประกันการจําหนายหุนกู เงินลงทุน และ Currency Agreement (เชน 

Currency Option) และ Interest Rate Agreement (เชน Interest Rate Swaps เปนตน) ของ

ลูกคารายน้ันๆ และของบริษัทที่นับรวมเปนกลุมตามความหมายท่ีกลาวไวขางตน ซ่ึง ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 จํานวนสูงสุดที่ธนาคารสามารถใหสินเชื่อแกลูกคาหรือกลุมลูกคาเดียวกัน 

เทากับ 57.9 พันลานบาท                 

  ธนาคารได ให สิ น เชื่ อแกภาคธุ ร กิ จหลั ก  4  ภาค  ได แก  ภาค อุตสาหกรรม 

(Manufacturing) ภาคการพาณิชย (Commercial) ภาคการธนาคารและธุรกิจการเงิน (Banking 

and Finance) และภาคการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล (Consumer) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 เงินใหสินเชื่อดังกลาวมีจํานวนรวมกันรอยละ 65.5 ของเงินใหสินเชื่อรวม ขอมูลตอไปน้ี

เปนขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเงินใหสินเชื่อตามประเภทธุรกิจที่สําคัญๆ ของธนาคาร 
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1) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และการพาณิชย (Commercial) 

  สินเชื่อภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชยเปนสินเชื่อกลุมที่มีขนาดใหญสุดของธนาคาร 

ซ่ึงเปนประมาณรอยละ 26.4 และรอยละ 15.4 ของเงินใหสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

ทั้งนี้ สวนใหญกวารอยละ 78.9 อยูในเขตนครหลวง ผูกูในสองภาคธุรกิจน้ีประกอบดวยธุรกิจ

หลายประเภท ตัวอยางเชน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขายสงและขายปลีก  ธุรกิจนําเขาและสงออก

สินคาหลากหลายประเภท เชน เคร่ืองด่ืม  ผลิตภัณฑอาหารและยาสูบ คาไม  เยื่อกระดาษและ

ผลิตกระดาษ  เคมีภัณฑ  ยา  ยาง  โลหะ  ซีเมนต  ยานยนตและอะไหล  เคร่ืองจักรและ

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชไฟฟา  และสิ่งทอ เปนตน  

  2)  การธนาคารและธุรกิจการเงิน (Banking and Finance) 

  สินเชื่อภาคดังกลาว โดยหลักเปนการใหสินเชื่อแกผูกูที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการเงินที่

เปนสถาบันการเงิน และการประกอบธุรกิจการเงินประเภทตางๆ ซ่ึงเปนประมาณรอยละ 12.9 

ของเงินใหสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งน้ีสวนใหญกวารอยละ 94.7 อยูในเขตนคร

หลวง ผูกูในภาคธุรกิจน้ี ประกอบดวย ธนาคารและสถาบันการเงิน ตัวอยางเชน ธนาคาร

พาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน สหกรณออม

ทรัพย สหกรณการเกษตร และโรงรับจํานํา เปนตน ผูกูในภาคธุรกิจน้ีสวนใหญกูเงินในระยะสั้น

และปานกลางเพื่อปรับสภาพคลองของกิจการใหอยูในระดับสมดุล 

         3)  ภาคการอุปโภคและบริโภคสวนบุคคล (Consumer Sector) 

  สินเชื่อภาคดังกลาวมีประมาณรอยละ 10.8 ของเงินใหสินเชื่อรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 ซ่ึงสวนใหญเปนการใหกูเพ่ือจัดหาที่อยูอาศัยหรือสินคาคงทน (Durable Goods) เชน 

รถยนต และเครื่องใชตางๆ เปนตน ทั้งน้ี สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย ณ ชวงเวลาดังกลาวมีมูลคา

ประมาณรอยละ 82.1 ของสินเชื่อภาคการบริโภค วงเงินตอรายจะอยูในชวงระหวาง 500,000 

บาท ถึง 5,000,000 บาท  และระยะเวลาใหกูสูงสุดไมเกิน 20 ป โดยจดจํานองที่อยูอาศัย

ดังกลาวเปนหลักประกัน  โดยทั่วไป ธนาคารจะใหสินเชื่อเพ่ือซ้ือสินคาคงทนกับลูกคาที่มีสินเชื่อ

เพ่ือที่อยูอาศัยกับธนาคารอยูแลว โดยใชที่อยูอาศัยที่เปนหลักประกันเดิมเปนหลักประกันวงเงิน

สวนเพ่ิม  ทั้งน้ี ระยะเวลาการใหกูระหวาง 3-5 ป  ธนาคารมีนโยบายที่จะใหกูรวมแกลูกคาไม

เกินรอยละ 80-90 ของมูลคาประเมินของหลักทรัพย หรือราคาสินคาที่ลูกคาตองชําระ 
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- เงินใหสินเชื่อตางประเทศ  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินใหสินเชื่อสาขาตางประเทศมีจํานวน 183.2 พันลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 11.8 ของเงินใหสินเชื่อรวม สูงกวาส้ินป 2553 ซ่ึงมีจํานวน 153.3 

พันลานบาท และสูงกวาสิ้นป 2552 ซ่ึงมีจํานวน 143.7 พันลานบาท 

- เงินใหสินเชื่อในภาคธุรกิจอ่ืนๆ 

4) สําหรับภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญ ประกอบดวย  

  ธุรกิจบริการโดยหลักจะเปนการใหสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแกธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

โรงพยาบาล เอกชน  รานอาหาร  และธุรกิจเก่ียวกับบันเทิง เปนตน  

  ธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ซ่ึงประกอบดวย สินเชื่อที่ใหแกธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขาย

ที่ดินและอาคาร การจัดสรรที่ดิน การกอสรางอาคารเพ่ือใหเชา หรือจําหนาย และการใหเชา

ที่ดินและอาคาร เปนตน  

  ธุรกิจการสาธารณูปโภค ประกอบดวย สินเชื่อที่ใหแกธุรกิจที่ดําเนินการเก่ียวกับการ

ขนสง การไฟฟา การประปา การไปรษณีย และโทรคมนาคม 
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ตารางที่ 8 แสดงขอมูลเก่ียวกับเงินใหสินเชื่อของธนาคารตามการจัดแบงกลุมธุรกิจหลกั 
 

ภาคอุตสาหกรรม 

ณ 31 ธันวาคม 
2554 2553 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
(แสดงเปนหนวยลานบาท ยกเวน รอยละ) 

การเกษตรและปาไม  17,848 1.2 17,045 1.2 

การเหมืองแร  13,904 0.9 19,202 1.3 

การอุตสาหกรรม  409,680 26.4 336,543 22.7 

การกอสราง  32,178 2.1 27,288 1.8 

การพาณิชย  239,451 15.4 229,355 15.5 
การธนาคารและธุรกิจ
การเงิน (1)  199,943 12.9 330,409 22.3 
ธุรกิจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย  64,511 4.2 54,814 3.7 

การสาธารณูปโภค  90,112 5.8 64,832 4.4 

การบริการ (2)  131,519 8.5 94,595 6.4 
การอุปโภคบริโภคสวน
บุคคล (3)  167,962 10.8 151,790 10.3 

เงินใหสินเชื่อภายในประเทศ  1,367,108 88.2 1,325,873 89.6 

เงินใหสินเชื่อตางประเทศ  183,230 11.8 153,301 10.4 

เงินใหสินเชื่อรวม (1), (4)  1,550,338 100 1,479,174 100 

หมายเหตุ :  

(1) รวมเงินใหกูยมืระหวางธนาคารตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ทําใหเงินใหสินเชื่อ         
รวมแสดงขอมูลที่ไมตรงกบัที่แสดงไวในที่อ่ืนๆ ในแบบแสดงรายงาน 56-1 ฉบับน้ี 

(2) รวมเงินใหสินเชื่อสําหรับเงินทุนหมุนเวียนและเงินใหสนิเชื่ออ่ืนๆ ที่ใหแกธุรกิจโรงแรมและ
รานอาหาร 

(3) สวนใหญประกอบดวยเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย 
(4) เงินใหสินเชื่อในประเทศ และเงินใหสินเชื่อรวมตามตารางดังกลาว แสดงไวไมตรงกับที่

แสดงไวในที่อ่ืนๆ เน่ืองจากเงินกูยืมระหวางธนาคารไดแสดงรวมไวในเงินใหสินเชื่อแยกตาม
ประเภทธุรกิจ แตเม่ือแสดงในงบการเงินจะแสดงแยกออกมาเปนรายการตางหาก 
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  เงินใหสินเชือ่แบงตามระยะเวลาครบกําหนดชําระ (Loan Matur i ty  Prof i le) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีเงินใหสินเชื่อทีมี่ระยะเวลาครบกําหนดต่ํากวา 1 

ป อยูที่รอยละ 52 .5 ของเงินใหสินเชื่อรวม ในจํานวนดังกลาวไดนับรวมเงินกูประเภทเบิกเกิน

บัญชีที่มักจะมีการใชตอเน่ือง จึงมีลักษณะคลายกับเงินใหกูระยะยาว สําหรับเงินใหสินเชื่อที่มี

ระยะเวลาครบกําหนดชําระมากกวา 1 ป   มีจํานวนรอยละ 30ของเงินใหสินเชือ่รวมที่เปนเงินให

สินเชื่อระหวาง 1-5 ป และรอยละ 17.5 ของเงินใหสินเชื่อรวม เปนเงินใหสินเชื่อทีม่ากกวา 5 ป   

 

  เงินใหสินเชื่อแกผูที่เก่ียวของ (Related Parties Lending ) 

  ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีประกาศหามมิใหธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อ ทําธุรกรรมที่

มีลักษณะคลายการใหสินเชื่อหรือประกันหนี้แกกรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ 

หรือผูซ่ึงมีตําแหนงเทียบเทาเปนอยางอ่ืน ผูมีอํานาจในการจัดการของธนาคาร หรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว เวนแตการใหสินเชื่อในรูปของบัตรเครดิต หรือการใหสินเชื่อเพ่ือ

เปนสวัสดิการ และหามมิใหธนาคารใหสินเชื่อ ลงทุน กอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะ

คลายการใหสินเชื่อแกผูถือหุนรายใหญ หรือแกกิจการที่มีผลประโยชนเก่ียวของของธนาคาร

เกินกวาอัตราสวนที่กําหนดดังน้ี หามมิใหมีภาระหนี้คงคางเกิน (1) รอยละ 5 ของเงินกองทุน

ของธนาคาร หรือ (2) รอยละ 25 ของหนี้สินทั้งหมดที่ลูกหน้ีดังกลาวมีอยู แลวแตจํานวนใดจะต่ํา

กวา ซ่ึงธนาคารไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยดังกลาว 

 

  เงินใหสินเชื่อมีหลักประกัน 

  สินเชื่อสวนใหญของธนาคารเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเชนเดียวกับธนาคารพาณิชย

ไทยโดยทั่วไป  ทั้งน้ี หลักประกันสวนใหญจะประกอบดวยที่ดิน อาคาร สินคาคงคลังและ

เคร่ืองจักร  หรือในบางกรณี ธนาคารอาจขอใหบริษัทแม หรือผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ

เปนผูค้ําประกัน  ในกรณีที่มีหลักทรัพยค้ําประกันเปนที่ดินและสิ่งปลูกสราง ธนาคารจะใหกูใน

วงเงินประมาณรอยละ 50 ถึงรอยละ 80 ของราคาประเมิน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความสามารถในการ

ชําระหนี้ของลูกคาและประเภทหลักประกันดวย  สวนกรณีสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย ธนาคารจะใหกู

ในวงเงินระหวางรอยละ 80 ถึงรอยละ 90 ของราคาซื้อ ธนาคารมีการทบทวนการประเมินมูลคา

หลักประกันเปนประจําทุก 1 – 3 ป ตามขนาดของวงเงินกู 
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 หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได  

  ณ สิ้นป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อจัดชั้นปกติจํานวน 1,400,425 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน 212,638 ลานบาท หรือรอยละ 17.9  และมีสัดสวนตอ

เงินใหสินเชื่อรวมเปนรอยละ 95.0 

  ในป 2554 ธนาคารไดปรับปรุงโครงสรางหน้ีรวม 60,770 ลานบาท และ ณ สิ้นธันวาคม 

2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ จํานวน 42,574 ลานบาท  ลดลงจาก

สิ้นป 2553 จํานวน 3,014 ลานบาท  หรือรอยละ 6.6 และมีสัดสวนเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ

ตอเงินใหสินเชื่อรวมกอนหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคาร ณ สิ้นป 2554 เทากับรอยละ 

2.7 (ดังตารางที่ 9)    

 

ตารางที่ 9 แสดงเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ 

หนวย : ลานบาท 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ 2554 2553 เปลี่ยนแปลง 
      จํานวน รอยละ 

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ 42,574 45,588 -3,014 -6.6 

อัตรารอยละตอเงินใหสินเชือ่รวม 2.7 3   -0.3 

สํารองตามเกณฑ ธปท. 38,054 37,295 759 2 

สํารองทั้งสิ้น 84,737 72,452 12,285 17 

สัดสวนสํารองทั้งสิ้นตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ 199 158.9 40.1 

สัดสวนสํารองทั้งสิ้นตอสํารองตามเกณฑ ธปท. 222.7 194.3   28.4 
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

  ณ สิ้นป 2554 ธนาคารและบริษัทยอยมีสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 84,737 

ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 72,452 ลานบาท ณ สิ้นป 2553 เน่ืองจากมีการสํารองสําหรับหน้ีสงสัยจะ

สูญ 11,666 ลานบาท  และสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่มีอยูมีจํานวนสูงกวาสํารองขั้นต่ําตาม

เกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 46,683 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 222.7 ของ

สํารองขั้นต่ํา ทั้งน้ี สํารองขั้นต่ําตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย ณ สิ้นป 2554 มีจํานวน 

38,054  ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 37,295 ลานบาท ณ สิ้นป 2553  เน่ืองจากเงินใหสินเชื่อเพ่ิมขึ้น   
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สัดสวนของสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ สิ้นป 2554 เทากับ 

รอยละ 199.0 เทียบกับป 2553 ที่มีสัดสวนรอยละ 158.9 

   

  อัตราสวนเงินกองทุน 

  เงินกองทุนของธนาคาร ณ สิ้นป 2554 มีจํานวน 231,525 ลานบาท ประกอบดวย 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 จํานวน 184,171 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน 15,783 ลานบาท 

หรือรอยละ 9.4 และเงินกองทุนชั้นที่ 2  จํานวน 47,354 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2553 จํานวน 

767  ลานบาท หรือรอยละ 1.6 ธนาคารจึงมีอัตราสวนเงินกองทุนรวมตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 

15.35 สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดที่รอยละ 8.5 โดยมีอัตราสวนเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยงที่รอยละ 12.21 และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตอสินทรัพยเสี่ยงที่

รอยละ 3.14 (ดังตารางที่ 10)  

 
ตารางที่ 10 แสดงอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง *  
 

เงินกองทุน 31 ธค.54 30 กย.54 30 มิย.54 31 มีค.54 31 ธค.53 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 12.21% 12.68% 12.17% 12.26% 12.51% 

เงินกองทุนชั้นที่ 2 3.14% 3.37% 3.38% 3.55% 3.58% 

เงินกองทุนทั้งสิ้น 15.35% 16.05% 15.55% 15.81% 16.09% 
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ * ไมนับรวมกําไรสุทธิของแตละงวด โดยธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหรวม
กําไรสุทธิของงวดแรกเปนเงินกองทุนหลังจากผานการประชุมคณะกรรมการธนาคารตาม
ขอบังคับของธนาคาร และรวมกําไรสุทธิของงวดครึ่งปหลังเขาเปนเงินกองทุนหลังจากผานมติที่
ประชุมใหญผูถือหุน ยกเวนกรณีมีผลขาดทุนสุทธิ จะตองนําไปหักจากเงินกองทุนทันที 
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สวนที่ 3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

  วาทิต  สุวรรณรังษี (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดปริมาณสินเชื่อสวน

บุคคลของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแตไตร

มาสที่ 1 พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2552 รวม 24 ไตรมาส ผลการศึกษาพบวา ปริมาณ

สินเชื่อรวม ปริมาณเงินฝากรวม ไตรมาสกอน และอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารฯ สามารถ

อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ ปริมาณสินเชื่อสวนบุคคลไดถึงรอยละ 99.75 

โดยตัวแปรทั้ง 3 มีความสัมพันธกับสินเชื่อสวนบุคคลในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว สวนปริมาณเงินทุน มีความสัมพันธกับสินเชื่อสวนบุคคลในทิศทางตรงขาม 

เน่ืองจากปริมาณเงินทุนเปลี่ยนแปลงนอย และการที่ธนาคารฯ ปลอยกูไมหมด เพราะภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังไมดีขึ้น รวมถึงตองตั้งเงินสดสํารองเผ่ือหน้ีสูญที่สูงขึ้นและยังขึ้นอยูกับนโยบาย

การดําเนินงานของธนาคารฯ เปนหลักดวย 

 

        อาภาพร มวงมณี (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชยไทย ในชวงป 2542 – 2552 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย มีความแตกตางกันออกไปในแตละขนาดธนาคาร 

กลาวคือ ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ไดแก ปริมาณเงินฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ และผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ ซ่ึงตัวแปรอิสระทั้งสองตัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ปจจัยที่มีผลตอ

ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปริมาณเงิน

ฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดกลาง ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ปจจัยที่มีผลตอ

ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปริมาณเงิน

ฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก สวนตางระหวางอัตราดอกเบ้ียเงินกูและเงินฝาก และ

อัตราเงินเฟอ ซ่ึงตัวแปรอิสระทั้งสามตัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  

 
         อมรรัตน สงศรีสุข (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อที่อยู

อาศัยของธนาคารพาณิชยและธนาคารเฉพาะกิจ ทําการศึกษาดวยวิธีการสรางสมการถดถอย

เชิงซอน(Multiple Regressions) โดยขอมูลที่ใชศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 
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แบบอนุกรมเวลา(Time Series Data) ทําการศึกษาในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2538 ถึง ไตรมาสที่ 4 

ป 2552 จํานวนทั้งสิ้น 60 ไตรมาส จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อที่อยู

อาศัยของธนาคารพาณิชยไทย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 มี 2 ตัวแปร คือ สภาพคลองของ

ธนาคาร และปริมาณเงินกองทุน โดยสภาพคลองของธนาคารมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

กับปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชยไทยซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว และ

ปริมาณเงินกองทุนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของ

ธนาคารพาณิชยไทย ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว สวนปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อที่

อยูอาศัยของธนาคารเฉพาะกิจไทย ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 มีเพียงปจจัยเดียว คือ ปริมาณ

เงินกองทุน โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร

เฉพาะกิจ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว 

 
  เสาวนีย  โกมลเมธา (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยปจจัยที่นํามาศึกษาไดแก อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ขอมูลที่ใชเปนอนุกรมเวลา 

เปนรายเดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 จํานวน 60 เดือน 

ใชสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ทําการประมาณคาสัมประสิทธิ์ และวิเคราะหสมการถดถอย

เชิงซอน  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย

ในประเทศไทย อยางมีระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ไดแก ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและอัตราเงินเฟอ เปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย อยางมีระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน 

 

  อระพิน  เมฆสวี (2552) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยกําหนดปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ในการศึกษาไดใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 

ระหวางป พ.ศ.2531-2550 และใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติแบบสมการถดถอยเชิงซอน เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางปริมาณเงินฝากกับปจจัยตาง ๆ และทําการวิเคราะหดวยวิธีกําลังสองนอย

ที่สุด (Ordinary Least Squares – OLS)  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยกําหนดปริมาณเงินฝาก
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ของธนาคารนครหลวงไทยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ อัตราเงินเฟอ โดยมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมาคือ  สวนตางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ของธนาคาร

นครหลวงไทยกับอัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จํานวนสาขาของธนาคารนครหลวงไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารนครหลวงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมูลคาการขายหนวยลงทุนของธนาคารนคร

หลวงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมูลคาการขายหนวยลงทุนของธนาคารนครหลวงไทยให

ประชาชนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ ราคาปจจุบันกับปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารนครหลวงไทยไมมีความสัมพันธกัน 

 

  ปทมา  ตุงโสธานนท (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยไทย โดยมีตัวแปรที่นํามาศึกษา 6 ตัวแปร ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา

ประเภท 3 เดือน จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย ปริมาณสินเชื่อที่ธนาคารปลอยกู สัดสวน

เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และอัตราเงินเฟอ ขอมูลที่ใชเปน

อนุกรมเวลา ชนิดทุติยภูมิ ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2538 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2552 รวม

เปน 60 ไตรมาส ผลการศึกษาพบวา ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะพบวามีอัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจําประเภท 3 เดือน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ มีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย อยางมีนัยสําคัญรอยละ 81.21 ใน

ทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานสวนจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย ปริมาณสินเชื่อที่ธนาคาร

ปลอยกู สัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราเงินเฟอ ไมมีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย 

 

  โสภณา  มังกรดิน (2551)  ไดทําการศึกษาเรื่องวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใชขอมูลทุติยภูมิแบบ

อนุกรมเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2527-2550 โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา และวิธีวิเคราะหเชิง

ปริมาณ ทําการประมาณคาสมการถดถอยเชิงซอนดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 
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Square--OLS)  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ปริมาณการใหสินเชื่อเพ่ือที่อาศัย ปริมาณเงินกองทุนทั้งหมด 

มูลคา GDP ภาคกอสรางของปกอน และปริมาณเงินลงทุนภาคเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงมี

ความสัมพันธของตัวแปรในระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 99 

 

  ปยะมาศ  หอทอง (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารพาณิชย

ทั้งระบบ ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนการใหสินเชื่อตอเงินฝาก เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตอการกูยืมของธนาคารพาณิชยจากแหลงตาง ๆ มากท่ีสุด เพราะเงินที่ธนาคารพาณิชยปลอย

สินเชื่อไปน้ันสวนมากมาจากเงินฝากจากประชาชน และหากเงินจํานวนนี้มีไมมากพอที่จะให

สินเชื่อแกภาคเอกชน ธนาคารพาณิชยจําเปนตองกูยืมจากแหลงตาง ๆ มาเพ่ือสํารองเงินไวตาม

กฎหมายกําหนดและเพ่ือรักษาสภาพคลอง ดังน้ัน ในการกูยืมเงินจากแหลงตาง ๆ ของธนาคาร

พาณิชยมาเพ่ือใหสินเชื่อตอภาคเอกชน หากมีการกูยืมจากสถาบันการเงินจากตางประเทศเปน

จํานวนมาก ธนาคารพาณิชยจะตองวางแผนการกูยืมอยางรัดกุม และตองเพ่ิมระมัดระวัง เพ่ือ

ลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และในการสํารองปริมาณเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย จะตองมีความเพียงพอตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย เพ่ือให

เกิดสภาพคลองในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย และธนาคารพาณิชยก็จะไดผลตอบแทน

ในอัตราที่เพ่ิมมากขึ้นจากการใหสินเชื่อ โดยจะสงผลใหเศรษฐกิจการลงทุนมากขึ้น นําไปสูการ

พัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

 

  ธัญพร  บูชิกานนท (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝาก

ในระบบธนาคารพาณิชยไทย ชวงเวลาระหวางป พ.ศ.2534-2548 โดยทําการประมาณคา

สัมประสิทธิ์ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares – OLS) ในรูปแบบสมการ

ถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน

รอยละ 99  ผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน มีอิทธิพลตอ

ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทยอยางมีนัยสําคัญดวยระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน มีความสัมพันธกับปริมาณเงิน

ฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
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รัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน มีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางตรงกันขาม 

 

  เนาวรัตน  สุทธิพร (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณเงินที่มีตออัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืม ผลการศึกษาพบวา ปริมาณเงินมีความสัมพันธกับ

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดีในทิศทางตรงกันขาม ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อ

คืนมีความสัมพันธกับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดีในทิศทางเดียวกัน การวิเคราะห

ปจจัยกําหนดเงินทุนนําเขาสุทธิจากตางประเทศนั้นการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน อัตรา

แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดีมีความสัมพันธกับเงินทุนนําเขาสุทธิจาก

ตางประเทศในทิศทางเดียวกัน สวนอัตราดอกเบี้ยระหวางธนาคารมีความสัมพันธกับเงินทุน

นําเขาสุทธิจากตางประเทศในทิศทางตรงกันขาม 

 

  ดํารง  อรุณแสงธรรม (2550) ไดศึกษาเรื่อง วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณ

สินเชื่อที่อยูอาศัย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปน

ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) รายไตรมาส ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึงป พ.ศ. 2549 โดยใชวิธี

การศึกษาในเชิงพรรณนา เชิงปริมาณ และประมาณคาสมการถดถอยเชิงซอน ดวยวิธีกําลังสอง

นอยที่สุด (OLS) ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยเงินกู ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกูยืม 

เงินกองทุนไตรมาสกอน และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเม่ือพิจารณา

ถึงความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร ถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลกระทบตอ

ปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวา ถาอัตราดอกเบี้ยเงินกู

เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เพ่ิมขึ้น 0.049368 ลานบาท ถาปริมาณเงินกูยืมเพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท จะมีลานบาท ถา

เงินกองทุนไตรมาสกอนเพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท จะมีผลทําใหปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพ่ิมขึ้น 0.355501 ลานบาท และถาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

เพ่ิมขึ้น 1 ลานบาท จะสงผลทําใหปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เพ่ิมขึ้น 0.013098 ลานบาท สรุปไดวา หากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ตองการที่จะปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้น ควรคํานึงตัวแปรที่สําคัญทั้ง 5 ตัวแปร คือ 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกูยืม เงินกองทุน ไตรมาสกอน และผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ 

 

  นฤดล  ฐานทิตย (2550) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยกําหนดปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัยกรณี

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ในชวงเวลา

ระหวางป พ.ศ. 2546-2549 ประมาณโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square--

OLS) ในรูปแบบสมการถดถอย (multiple regression model) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่

กําหนดปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่

ผานมา และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยของธนาคาร

นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 สวน

ปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) น้ัน มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) แตไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
  ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

  ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  ปริมาณเงินฝาก

อัตราเงินเฟอ  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับ

ลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน  อัตรา

ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน  หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารกรุงเทพ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยเก็บขอมูลเปนขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนที่ 

7 ป 2550 ถึง เดือนที่ 6 ป 2555 จํานวน 60  ชุดขอมูล 

 

ตัวแปรในการศึกษา 

 

สมมติฐานขอที่ 1 สามารถแบงตัวแปรออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2.  ตัวแปรอิสระ ที่ใชในการวิจัย ไดแก 

            -  อัตราเงินเฟอ  

            -  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

            -  อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ  

               (Minimum Loan Rate : MLR)    

            -  ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 

  -  หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ 
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สมมติฐานทีใ่ชในการทดสอบ 

- อัตราเงินเฟอ  

อัตราเงินเฟอ รายเดือน คือ ภาวะที่ราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปในระบบ

เศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงก็จะมีผลทําใหคาของเงินที่เราถืออยูลดลง ราคาสินคา

และบริการโดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้น เงินเฟอวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา

ผูบริโภค ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอ จะสงผลตอปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารกรุงเทพ โดยจะมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน เพราะการที่อัตราเงิน

เฟอสูงขึ้น จะทําใหอํานาจการซ้ือของเงินลดลง ภาคธุรกิจมีตนทุนสูงขึ้น ก็ผลัก

ภาระไปใหผูบริโภคดวยการขึ้นราคาสินคา  ทําใหตองพ่ึงพาแหลงเงินทุนจาก

ธนาคารพาณิชย  

- อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ 

(Minimum Loan Rate : MLR) 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) รายเดือน 

เปนอัตราดอกเบ้ียเงินกูอางอิงที่ธนาคารอาจใชคิดกับลูกคาสินเชื่อรายใหญหรือ

ลูกคาชั้นดี เชน มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพยค้ําประกันอยางเพียงพอ โดยสวน

ใหญใชกับเงินกูระยะยาวท่ีมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เชน สินเชื่อเพ่ือการ

ประกอบธุรกิจ ดังน้ัน อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้น

ดี (MLR) จึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื่อของธนาคาร

กรุงเทพ เพราะเม่ืออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นธนาคารก็อยากจะปลอยสินเชื่อสูงขึ้นตาม 

- ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ  

ปริมาณเงินฝาก รายเดือน คือ ปริมาณเงินที่ธนาคารไดรับเงินฝากจากประชาชน 

นิติบุคคล รวมถึงสถาบันการเงิน เงินฝากประกอบไปดวย เงินฝากกระแสรายวัน 

เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากสกุลอ่ืนจากตางประเทศ ถามีเงิน

ฝากในปริมาณที่มากจะทําใหธนาคารมีแหลงเงินทุนในการปลอยสินเชื่อเพ่ิมมากขึ้น

ดวยดังน้ัน ปริมาณเงินฝาก จึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื่อ

ของธนาคารกรุงเทพ 
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- ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ รายเดือน คือ มูลคาตลาดของสินคาและ 

บริการข้ันสุดทายที่ถูกผลิตภายในประเทศในชวงเวลาหน่ึงๆ เปนการวัดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ถาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  

เพ่ิมสูงขึ้นแสดงวาประชาชนมีความสามารถในการชําระหนี้เพ่ิมสูงขึ้นดวย ดังนั้น

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ

สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 

- หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได รายเดือน คือ สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ลูกหน้ีเงินกูของ

สถาบันการเงิน ซ่ึงไมสามารถจะชําระดอกเบี้ยและเงินตนคืนใหสถาบันการเงินเปน

ระยะเวลาเกินกวา 3 เดือนขึ้นไป หรือตามคํานิยามของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซ่ึงหมายรวมถึงเงินใหสินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ 

ตามหลักเกณฑการจัดชั้นในประกาศธนาคารแหงประเทศไทยรวมถึงลูกหน้ีจัดชั้น

สงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชยกันสํารองครบรอยละ 100 และตัดออกจากบัญชี

แลวแตยังไมไดบันทึกกลับเขามาในบัญชี เม่ือปริมาณหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารมีปริมาณสูงขึ้นจะทําใหธนาคารตองตั้งสํารองเยอะขึ้นทําใหปริมาณในการ

ปลอยสินเชื่อนอยลงเพื่อกันเงินบางสวนไปตั้งสํารองตามระเบียบของธนาคารแหง

ประเทศไทย ดังนั้น หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได จึงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขามกับปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 

  

สมมติฐานขอที่ 2 สามารถแบงตัวแปรออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. ตัวแปรตาม ไดแก ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 

            -  อัตราเงินเฟอ  

            -  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

            -  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ 

            -  อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน 

   -  ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
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สมมติฐานที่ใชในการทดสอบ 

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน   

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน คือ ดอกเบี้ยเงินฝากเปนผลตอบแทนที่

ธนาคารกับผูเปนเจาของเงิน ใหเปนผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 

ประเภท 3 เดือน ดังน้ัน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา ประเภท 3 เดือน จึงมี

ความสมัพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพราะเม่ือ

ธนาคารใหผลตอบแทนที่สูงผูฝากเงินก็อยากฝากเงินเพ่ิมมากขึ้น 

- อัตราผลตอบแทนตัว๋เงินคลังและพันธบตัรรัฐบาลประเภท 3 เดือน 

อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน คือ อัตรา

ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล ถาอัตราดอกเบ้ียของธนาคาร

พาณิชยต่ําลง ประชาชนจะเริ่มมองหาการลงทุนอ่ืนที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา ซ่ึง

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล จะเปนทางเลือกหนึ่งที่ใหประชาชนเลือกเขาไป

ลงทุน เพราะวามีความเส่ียงต่ําและใหผลตอบแทนสูงกวาดอกเบ้ียเงินฝาก ดังนั้น 

อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล จึงมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 

- ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝาก 

เม่ือประชาชนมีงานทํา รายไดสูงขึ้น ก็จะทําใหมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

มากขึ้น สงผลใหปริมาณเงินฝากสูงขึ้นตามไปดวย 

- อัตราเงินเฟอ เม่ืออัตราเงินเฟอสูงมาก คาของเงินก็จะลดลง ระดับราคาสินคาสูงขึ้น 

คาใชจายเพ่ิมขึ้นตาม ซ้ือของไดจํานวนนอยชิ้นลง ทําใหประชาชนตองใชเงิน

เพ่ิมขึ้นในการใชจายสงผลใหฝากเงินนอยลง ปริมาณเงินฝากของธนาคารก็ลดลง

ตามไปดวย ซ่ึงความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงขามกัน 

- ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  วัดคุณภาพประชาชนของประเทศนั้นๆถามี 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงขึ้น แสดงวาประชาชนของประเทศมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดเพ่ิมขึ้น  ทําใหมีเงินเหลือเพ่ือออมเพ่ิมขึ้น ปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารก็เพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้น สามารถสรุปสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอปริมาณสินเชื่อและ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 
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ตารางท่ี 11  สรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอปริมาณสินเชื่อของธนาคาร

กรุงเทพ 

ตัวแปร สัญลักษณ  ทิศทางความสัมพันธ 
อัตราเงินเฟอ INF + 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ GDP + 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู  MLR + 
ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ DP + 
หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได NPL - 

 

ตารางที่ 12  สรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ 

ตัวแปร สัญลักษณ  ทิศทางความสัมพันธ 
อัตราเงินเฟอ INF - 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ GDP + 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา IFD + 
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ MS + 
อัตราผลตอบแทนตัว๋เงินคลังและ
พันธบตัรรัฐบาล 

RGB 
 

- 
 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

  

แบบจําลองที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของ 

ธนาคารกรุงเทพ ดวยวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) โดย 

มีแบบจําลองดังตอไปน้ี 

 

แบบจําลองที่ใชในการศกึษา 
 

ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 
 
BBLL = a + b1 MLR + b2 DP +b3 INF + b4 GDP +b5 NPL +e 
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โดยที่ 
 
              b1,2,3,4,5  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

        BBLL        หมายถึง  ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 

        MLR   หมายถึง  อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับ  

                                                 ลูกคารายใหญชั้นดี  

        DP   หมายถึง  ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ  

   GDP       หมายถึง  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

   INF   หมายถึง  อัตราเงินเฟอ 

        NPL   หมายถึง  หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได                                                
          e  หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อน 

 
 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 
 
BBLD = a + b1 IFD + +b2 GDP + b3 RGB + b4 MS + b5 INF +e 
 
โดยที่ 
 
               b1,2,3,4,5  หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

        BBLD        หมายถึง  ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 

        IFD   หมายถึง  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน  

   GDP       หมายถึง  ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

   INF   หมายถึง  อัตราเงินเฟอ 

        MS   หมายถึง ปริมาณเงินในระบบเศรษกิจ       
        RGB หมายถึง อัตราผลตอบแทนตัว๋เงินคลังและพันธบตัร   
                                                   รัฐบาล 3 เดือน 
          e  หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอมูลสถิติยอนหลังของ

ปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เปนรายเดือน ตั้งแตเดือนที่ 7 ป 2550 

ถึง เดือนที่ 6 ป 2555  จํานวน 60 ชุด และปจจัยตางๆ ที่นํามาวิเคราะห คือ อัตราเงินเฟอ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้น

ดีของธนาคารกรุงเทพ ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารกรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 

อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน โดยขอมูลตางๆมีแหลงที่มา

ที่ใชในการวิจัยจาก เว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทย และอ่ืนๆที่เก่ียวของ รวมถึงบทความ

ตางๆ โดยขอมูลตางๆ มีแหลงขอมูลดังน้ี 

 

ตารางที่ 13 สรุปแหลงที่มาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปร แหลงที่มา 
ปริมาณเงินใหสินเชื่อของ

ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ปริมาณเงินฝาก ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อัตราเงินเฟอ ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

(www.nesdb.go.th) 

อัตราดอกเบี้ย MLR ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ 

ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อัตราผลตอบแทนตัว๋เงิน
คลังและพันธบัตรรฐับาล   

ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 
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ตารางที่ 13 สรุปแหลงที่มาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปร แหลงที่มา 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจํา 3 เดือน 

ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได    ธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) 

 
 
การวิเคราะหขอมูล 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือการทดสอบปจจัยที่มีผลตอ

ปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ  โดยการนําขอมูลที่รวบรวมมาทําการ

ทดสอบในโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปร

อิสระของปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อ จะใชทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ 90% และการทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝาก จะใช

ทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ 99% โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 

ข้ันที่  1 พิจารณาความสัมพันธวาตัวแปรอิสระใดบางที่อยู ในสมการถดถอยมี

ความสัมพันธระหวางกันสูง  ในสมมติฐานที่ 1 มีทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ อัตราเงินเฟอ ผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของ

ธนาคารกรุงเทพ  ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคาร

กรุงเทพ  และสมมติฐานที่ 2 มีทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ อัตราเงินเฟอ ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ  ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล  โดยตัวแปรอิสระท้ังหมดตอง

ไมมีความสัมพันธกันระหวางตัวแปร กรณีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันจะเรียกวาเกิดปญหา 

Multicollinearity ซ่ึงสามารถตรวจสอบคาความสัมพันธโดยใชวิธี Simple Correlation 

Coefficients หากคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธตัวแปรอิสระคูใด มีคามากกวา 0.8 จะถือวาเกิด
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ปญหา Multicollinearity ซ่ึงหมายความวาผลที่ไดจะไมมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงตองตัดตัวแปร

ตัวใดตัวหน่ึงออกจากสมการ 

 

ข้ันที่ 2  สรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยนําตัวแปร 

ที่ผานการทดสอบปญหา Multicollinearity มาสรางเปนสมการ  

Y   =   C + b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 + …. + bk Xk +e 
โดยคา X คือ ตัวแปรอิสระ  
 
ข้ันที่ 3  คํานวณหาคาความสัมพันธของตัวแปรและตรวจสอบความนาเชื่อถือ ดวย

วิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) ดวยทดสอบ F-Test 

และ t-Test และคา R Square (R2) โดย F-Test จะใชเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธระหวาง

สมมติฐานการทดลอง 

สมมติฐาน 1 ในการทดลอง 

H0  :  ตัวแปรตาม(ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ)ไมมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรอิสระทั้ง n ตัว 

H1  :  ตัวแปรตาม(ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ)มีความสัมพันธกับตัว

แปรอิสระอยางนอย 1 ตัว 

 

สมมติฐาน 2 ในการทดลอง 

H0  :  ตัวแปรตาม(ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ)ไมมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรอิสระทั้ง n ตัว 

H1  :  ตัวแปรตาม(ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ)มีความสัมพันธกับตัว

แปรอิสระอยางนอย 1 ตัว 

เม่ือทําการทดสอบ F-Test แลวไดคา Prop (F-statistic) มา ถามีคานอยกวา α ถือวา

ใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 แตถาหากวาไดคา Prop (F-statistic) มากกวา α ใหถือวายอมรับ 

สมมติฐานหลัก H0 

t-Test จะใชเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธในแตละตัวแปร โดยคา Sig. ของแตละตัวแปร

อิสระจะตองมีคาไมเกิน 0.05 ถาหากคา Sig. เกิน 0.05 จะถือวาตัวแปรอิสระตัวน้ันมี

ความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญ 
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R Square (R2) แสดงสัดสวนหรือรอยละที่ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรตามวามีมากนอยเพียงใด ถา R2 มีคาใกล 1 แสดงวาตัวแปรอิสระชุดน้ัน สามารถ

อธิบายตัวแปรตามมาก แตถาหาก R2 มีคาใกล 0 แสดงวาตัวแปรอิสระชุดน้ันสามารถอธิบาย 

ตัวแปรตามนอย หรือไมมีความสัมพันธกัน 

 

ข้ันที่ 4 ทดสอบปญหา Heteroskedasticity ที่เก่ียวของกับตัวคลาดเคลื่อน ดวยวิธี 

White’s Heteroskedasitcity test โดยมีสมมติฐาน 

H0: No Heteroskedasticity  

H1: Heteroskedasticity  

ซ่ึงสามารถดูคาที่ทดสอบจากสถิติได 2 ตัว คือ F-statistic และ Obs*R-squared โดยจะ

ยอมรับสมมติฐานหลักเม่ือ Probability ของ F - statistic > 0.05 และProbability ของ Obs*R-

squared > 0.05 แสดงวา สมการถดถอยนี้ไมมีปญหา Heteroskedasticity แตถาคา Probability 

ของ F - statistic < 0.05 และคาProbability ของ Obs*R-squared < 0.05 แสดงวา สมการ

ถดถอยนี้มีปญหา Heteroskedasticity แกไขโดยวิธี Weighted Least Square (WLS) 

 

ข้ันที่ 5 จากน้ันทดสอบปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดยใช

วิธีการทดสอบของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ในการตรวจสอบปญหา 

Autocorrelation โดยมีสมมติฐาน 

H0: No Autocorrelation 

H1: Autocorrelation 

ซ่ึงสามารถดูคาที่ทดสอบจากสถิติได 2 ตัว คือ F-statistic และ Obs*R-squared โดยจะ

ยอมรับสมมติฐานหลักเม่ือ Probability ของ F - statistic > 0.05 และProbability ของ Obs*R-

squared > 0.05 แสดงวา สมการถดถอยนี้ไมมีปญหา Autocorrelation แตถาคา Probability 

ของ F - statistic < 0.05 และProbability ของ Obs*R-squared < 0.05 แสดงวา สมการถดถอย

น้ีมีปญหา Autocorrelation ตองแกไขปญหาโดยการเพ่ิม Autoregressive หรือที่เรียกวา AR(1) 

 

ข้ันที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะหถึงอิทธิพลของปจจัยตางๆที่มีผลตอ

ปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ และสรุปผลการวิจัย 



                                                                                                                                                  61 

 

การนําเสนอขอมูล 

 

งานวิจัยน้ีจะนําเสนอขอมูลการศึกษา และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยนําเสนอใน

รูปแบบของสมการ ตารางและการบรรยาย 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

        ในบทนี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยการใชรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Regressions) โดยการใชขอมูลอนุกรมเวลา รายเดือน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึง

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 เปนจํานวน 60 ชุดขอมูล เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปริมาณ

สินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กับปจจัยที่เก่ียวของ  ไดแก 

อัตราเงินเฟอ (INF) หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (NPL) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (MLR) ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

(DP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ (IFD) อัตรา

ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน (RGB) ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ (MS) 

 ผลการวิเคราะหที่จะนําเสนอจะหาสมการที่เหมาะสมที่สุดจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 

โดยทดสอบปญหา Multicollinearity ดวยการทํา Correlation Matrix หลังจากน้ันจึงทําการ

ประมาณคาสมการถดถอย ดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด Ordinary Least Squares (OLS) เพ่ือหา

คาความสัมพันธ และความนาเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอน โดยพิจารณาคาตาง 

ๆ เชน คา R Square (R2), Adjusted Coefficient of Determination (Adj.R2) และคา 

Significance (Sig.) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทดสอบปญหา Heteroskedasticity ตัว

คลาดเคลื่อน ดวยวิธี White’s Heteroskedasitcity test แลวทดสอบปญหา Autocorretaion 

ดวยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test และตรวจสอบสมมติฐานทิศทาง

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
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การศึกษาปจจัยทีมีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 ข้ันที่ 1  การทดสอบปญหา Multicollinearity โดยการใช Correlation Matrix ในการ

ตรวจสอบ โดยผลการคํานวณ มีดังน้ี 

 

ตารางที่ 14  แสดงการทดสอบ Correlation Matrix ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

  DP GDP INF MLR NPL 

DP  1.000         
GDP -0.218  1.000       
INF -0.011 0.441  1.000     

MLR 0.317 -0.207 0.527  1.000   
NPL -0.881* 0.172 0.004 -0.162  1.000 

 

 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย พบวา ตัวแปรปริมาณเงินฝาก

(DP) มีความสัมพันธกับตัวแปรหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ (NPL) ซ่ึงมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.881 ดังน้ัน เพ่ือแกปญหา Multicollinearity ตองตัดตัวแปรตัว

ใดตัวหน่ึงออก โดยดูจากคา VIF ที่มีคาสูงสุด เปนเกณฑในการตัด ซ่ึงผลจากการวิเคราะห

พบวา ตัวแปรปริมาณเงินฝาก (DP) มีคา VIF สูงสุด เทากับ 5.727 ดังน้ัน ตัวแปรปริมาณเงิน

ฝาก (DP) จึงเปนปจจัยที่ถูกตัดออกจากการพิจารณา และเม่ือตัดตัวแปรปริมาณเงินฝาก (DP) 

ก็ไมมีพบปญหา Multicollinearity  

 

 ข้ันที่ 2  สรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยนําตัวแปร

ทั้ง 4 ตัวแปร ที่ผานการทดสอบปญหา Multicollinearity มาสรางเปนสมการไดดังน้ี 

 

 BBLL  =  a + b1 GDP +b2 INF + b3 MLR +b4 NPL 
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 ข้ันที่ 3  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาคาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือ โดยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด Ordinary Least 

Squares (OLS) โดยผลการคํานวณ มีดังน้ี 

ไดสมการที่ 1คือ 

BBLL = 98.446 – 1.041GDP + 0.470INF + 6.858MLR – 3.615NPL 

   (7.371)     (-1.751)*     (1.003)      (3.355) ***   (-12.746) ***      

 

 R2  = 0.815  F-stat = 60.702 (Prop (F-statistic) = 0.000) 

 Adjusted R2 = 0.802  Durbin-Watson stat = 0.440 

 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-statistic 

  *  หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 90% 

                   * **  หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 99% 

  

 จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-test ในการตรวจสอบความ

นาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F =  60.702  และไดคา Prop (F-statistic)  = 

0.000 ซ่ึงคา Prop (F-statistic) ที่คํานวณไดน้ัน มีคานอยกวา 0.01 จึงสงผลใหปฏิเสธ  

สมมติฐานหลัก H0 : ตัวแปรอิสระทั้ง 4ตัวไมมีอิทธิพลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตยอมรับสมมติฐาน H1 : มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1ตัว ที่มี

อิทธิพลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  เม่ือพิจารณาคา R2 = 0.815 หมายความวา ตัว

แปรอิสระทั้งหมดที่อยูภายในแบบจําลองสามารถอธิบายความเคลื่อนไหวปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารกรุงเทพ ไดประมาณรอยละ 81.50  สวนที่เหลืออีกรอยละ 18.50 เปนผลมาจาก

ตัวแปรอ่ืนๆที่ไมไดนํามาพิจารณาในแบบจําลองนี้ 

 

ข้ันที่ 4 ทดสอบปญหา Heteroskedasticity ที่เก่ียวของกับตัวคลาดเคลื่อน ดวยวิธี 

White’s Heteroskedasitcity test โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี 

H0: No Heteroskedasticity  

H1: Heteroskedasticity  
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สามารถดูคาที่ทดสอบจากสถิติได 2 ตัว คือ F-statistic และ Obs*R-squared โดยผล

การคํานวณ มีดังน้ี 

 

F-statistic  = 0.578  Probability = 0.791 

Obs*R-squared = 4.997  Probability = 0.758 

 

จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การทดสอบปญหา Heteroskedasticity ที่เก่ียวของกับตัว

คลาดเคลื่อน ดวยวิธี White’s Heteroskedasitcity test ไดคา Probability ของ F - statistic = 

0.791 ซ่ึงมากกวา 0.05 และคาProbability ของ Obs*R-squared = 0.758 ซ่ึงมากกวา 0.05 

แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก H0: No Heteroskedasticity สมการถดถอยน้ีไมมีปญหา 

Heteroskedasticity 

 

ข้ันที่ 5  จากน้ันทดสอบปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดย

ใชวิธีการทดสอบของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ในการตรวจสอบปญหา 

Autocorrelation โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี 

H0: No Autocorrelation 

H1: Autocorrelation 

ในการทดสอบสมมติฐานใหพิจารณาจากคา Probability ของ F-statisitc และ R-square 

โดยผลการคํานวณ มีดังน้ี 

F-statistic  = 5.581  Probability = 0.000 

Obs*R-squared = 36.541  Probability = 0.000 

 

จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การทดสอบปญหา Autocorrelation ที่เก่ียวของกับตัว

คลาดเคลื่อน ดวยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ไดคา Probability ของ F 

- statistic = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 และคาProbability ของ Obs*R-squared = 0.000 มี

คานอยกวา 0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐาน H1: Autocorrelation 

สมการถดถอยนี้มีปญหา Autocorrelation 
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การแกไขปญหา Autocorrelation โดยการเพ่ิม Autoregressive ลําดับขั้นที่ 1 หรือที่

เรียกวา AR(1) เขาไปในสมการที่จะใชในการทํา Multiple Regressions โดยผลการคํานวณจะ

เปนดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 15 แสดงการแกไขปญหาจากการเกิด Autocorrelation โดยวิธี Cochrane 

Orcutt Iterative method ดวยการใสคา Autoregressive ลําดับข้ันที่ 1 AR(1) ในการทํา 

Multiple Regressions  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 25.48307 78.66116 0.32396 0.7472 

GDP -0.01789 0.228429 -0.078319 0.9379 

INF 0.15624 0.230952 0.676506 0.5017 

MLR 3.014982 1.722039 1.750821 0.0858* 

NPL 0.293119 0.270835 1.082278 0.2840 

AR(1) 1.014343 0.017124 59.23388 0.0000 

R-squared 0.986069 Durbin-Watson stat 1.963513 

Adjusted R2 0.984754     F-statistic   750.2784 

 
จากขอมูลสามารถนําผลลัพธที่ไดมาเขียนเปนสมการ ไดดังน้ี 
 

BBLL = 25.483 – 0.018GDP + 0.156INF + 3.015MLR + 0.293NPL 

   (0.324)     (-0.078)      (0.677)      (1.751) *      (1.082)  

   R2  = 0.986  Durbin-Watson stat = 1.964  

  Adjusted R2 = 0.985  F-stat = 750.278 

 

 หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-statistic 

  *  หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 90% 
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 เม่ือแกไขสมการโดยการใสคา Autoregressive ลําดับขั้นที่ 1 AR(1) จากการที่ตัวแปร

อิสระ 4 ตัวและจํานวนขอมูลทั้งหมด 60 ชุด ดังน้ันคา Durbin-Watson stat = 1.964 ซ่ึงคา 

Durbin-Watson มีคาใกลเคียง 2 แสดงวา ไมมีปญหา Autocorrelation และตัวแปรอิสระทั้งหมด

เม่ือพิจารณาคา R2 = 0.986 หมายความวา ตัวแปรอิสระ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

ตัวแปรตามไดรอยละ 98.60 สวนที่เหลืออีกรอยละ 1.4 เกิดจากตัวแปรอิสระอ่ืนที่ไมไดนําเขามา

อธิบายในสมการนี้ 

 แตเม่ือพิจารณาคาP-value (prob.) ของt-stat จากตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัว พบวาอัตรา

เงินเฟอ (INF) หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (NPL) ผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เปนตัวแปรที่ไมมีระดับนัยสําคัญ ทําใหยอมรับสมมติฐานหลัก 

H0 คือ ตัวแปรดังกลาวไมสงผลตอตัวแปรตาม(ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)) ได ดังน้ันจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  อยางมีระดับนัยสําคัญ รอยละ 90 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (MLR) สามารถอธิบายคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ไดดังน้ี  

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

(MLR) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 3.015 สามารถอธิบายไดวา หากอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับ

ลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)(MLR) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย 

(เปอรเซ็นต) ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว จะทําใหปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) เปลี่ยนแปลงไป 3.015 หนวย (หม่ืนลานบาท) เปนการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง

เดียวกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 90 ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว 
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 ข้ันที่ 1  การทดสอบปญหา Multicollinearity โดยการใช Correlation Matrix ในการ

ตรวจสอบ โดยผลการคํานวณ มีดังน้ี 

 

ตารางที่ 16  แสดงการทดสอบ Correlation Matrix ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

  GDP IFD INF MS RGB 

GDP  1.000         

IFD -0.120  1.000       

INF  0.439  0.556  1.000     

MS -0.152  0.047  0.052  1.000   

RGB -0.079  0.979*  0.596  0.133  1.000 
 

  จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย พบวา ตัวแปรอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากประจํา(IFD) มีความสัมพันธกับตัวแปรอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล

(RGB) ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.979 ดังน้ัน เพ่ือแกปญหา Multicollinearity ตอง

ตัดตัวแปรตัวใดตัวหน่ึงออก โดยดูจากคา VIF ที่มีคาสูงสุด เปนเกณฑในการตัด ซ่ึงผลจากการ

วิเคราะหพบวา ตัวแปรอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล(RGB) มีคา VIF สูงสุด 

เทากับ 32.557 ดังน้ัน ตัวแปรอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล(RGB)  จึงเปน

ปจจัยที่ถูกตัดออกจากการพิจารณา และเม่ือตัดตัวแปรอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและ

พันธบัตรรัฐบาล(RGB) ก็ไมพบปญหา Multicollinearity  

 

 ข้ันที่ 2  สรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยนําตัวแปร

ทั้ง 4 ตัวแปร ที่ผานการทดสอบปญหา Multicollinearity มาสรางเปนสมการไดดังน้ี 

 

BBLD = a + b1 GDP + +b2 IFD + b3 INF + b4 MS  
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 ข้ันที่ 3  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาคาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือ โดยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด Ordinary Least 

Squares (OLS) โดยผลการคํานวณ มีดังน้ี 

ไดสมการที่ 1 คือ 

 

BBLD = 66.269 + 0.278GDP + 3.296IFD - 0.820INF + 6.129MS  

   (26.735)     (1.189)     (5.272) ***    (-4.309) ***   (29.618) ***      

 

 R2  = 0.945  F-stat = 235.249 (Prop(F-statistic)= 0.000) 

 Adjusted R2 = 0.941  Durbin-Watson stat = 0.723 

 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-statistic 

                    ***  หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 99% 

  

 จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-test ในการตรวจสอบความ

นาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F =  235.249 และไดคา Prop (F-statistic)  = 

0.000 ซ่ึงคา Prop (F-statistic) ที่คํานวณไดน้ัน มีคานอยกวา 0.01 จึงสงผลใหปฏิเสธ 

สมมติฐานหลัก H0 : ตัวแปรอิสระทั้ง 4ตัวไมมีอิทธิพลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตยอมรับสมมติฐาน H1 : มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1ตัว ที่มี

อิทธิพลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ  เม่ือพิจารณาคา R2 = 0.945 หมายความวา ตัว

แปรอิสระทั้งหมดที่อยูภายในแบบจําลองสามารถอธิบายความเคลื่อนไหวปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารกรุงเทพ ไดประมาณรอยละ 94.50  สวนที่เหลืออีกรอยละ 5.50 เปนผลมาจากตัว

แปรอ่ืนๆที่ไมไดนํามาพิจารณาในแบบจําลองนี้ 

 

ข้ันที่ 4 ทดสอบปญหา Heteroskedasticity ที่เก่ียวของกับตัวคลาดเคลื่อน ดวยวิธี 

White’s Heteroskedasitcity test โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี 

H0: No Heteroskedasticity  

H1: Heteroskedasticity 
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สามารถดูคาที่ทดสอบจากสถิติได 2 ตัว คือ F-statistic และ Obs*R-squared โดยผล

การคํานวณ มีดังน้ี 

F-statistic  = 0.943  Probability = 0.491 

Obs*R-squared = 7.732  Probability = 0.460 

 

จากขอมูลสามารถสรุปไดวา การทดสอบปญหา Heteroskedasticity ที่เก่ียวของกับตัว

คลาดเคลื่อน ดวยวิธี White’s Heteroskedasitcity test ไดคา Probability ของ F - statistic = 

0.491 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 และคา Probability ของ Obs*R-squared = 0.460 ซึ่งมีคา

มากกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก H0: No Heteroskedasticity สมการถดถอยนี้ไม

มีปญหา Heteroskedasticity 

 

ข้ันที่ 5  จากน้ันทดสอบปญหาสหสัมพันธของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) โดย

ใชวิธีการทดสอบของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ในการตรวจสอบปญหา 

Autocorrelation โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี 

H0: No Autocorrelation 

H1: Autocorrelation 

 

ในการทดสอบสมมติฐานใหพิจารณาจากคา Probability ของ F-statisitc และ R-square 

โดยผลการคํานวณ มีดังน้ี 

F-statistic  = 4.249  Probability = 0.000 

Obs*R-squared = 32.549  Probability = 0.001 

 

จากขอมูล สามารถสรุปไดวา การทดสอบปญหา Autocorrelation ที่เก่ียวของกับตัว

คลาดเคลื่อน ดวยวิธี Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ไดคา Probability ของ  

F - Statistic = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 และคาProbability ของ Obs*R-squared = 0.001 

มีคานอยกวา 0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐาน H1: Autocorrelation 

สมการถดถอยนี้มีปญหา Autocorrelation 
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การแกไขปญหา Autocorrelation โดยการเพ่ิม Autoregressive ลําดับขั้นที่ 1 หรือที่

เรียกวา AR(1) เขาไปในสมการที่จะใชในการทํา Multiple Regressions โดยผลการคํานวณจะ

เปนดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 17 แสดงการแกไขปญหาจากการเกิด Autocorrelation โดยวิธี Cochrane Orcutt 

Iterative method ดวยการใสคา Autoregressive ลําดับข้ันที่ 1 AR(1) ในการทํา Multiple 

Regressions  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 59.60581 11.1571 5.342413 0.0000 

GDP 0.077058 0.272727 0.282545 0.7786 

IFD 0.387322 1.318676 0.29372 0.7701 

INF -0.241721 0.263687 -0.916695 0.3635 

MS 7.029432 0.989074 7.107083 0.0000*** 

AR(1) 0.828375 0.09501 8.7188 0.0000 

R-squared 0.969144 Durbin-Watson stat 2.27417 

Adjusted R2 0.966233     F-statistic 332.9283 

 
       จากขอมูลสามารถนําผลลัพธที่ไดมาเขียนเปนสมการ ไดดังน้ี 
      BBLL     =     59.606 + 0.077GDP + 0.387IFD – 0.242INF + 7.029MS 

                (5.342)     (0.283)       (0.294)      (-0.917)     (7.107) ***      

 R2  = 0.969  Durbin-Watson stat = 2.274 

 Adjusted R2 = 0.966  F-stat = 332.928 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึง คา T-statistic 

  ***  หมายถึง ระดับนัยสําคัญที่ 99% 
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 เม่ือแกไขสมการโดยการใสคา Autoregressive ลําดับขั้นที่ 1 AR(1) จากการที่ตัวแปร

ตน 4 ตัวและจํานวนขอมูลทั้งหมด 60 ชุด ดังนั้นคา Durbin-Watson stat = 2.274 ซ่ึงคา 

Durbin-Watson มีคา = 2 แสดงวา ไมมีปญหา Autocorrelation และตัวแปรอิสระทั้งหมดเม่ือ

พิจารณาคา R2 = 0.969 หมายความวา ตัวแปรอิสระ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว

แปรตามไดรอยละ 96.90 สวนที่เหลืออีกรอยละ 3.10 เกิดจากตัวแปรอิสระอ่ืนที่ไมไดนําเขามา

อธิบายในสมการนี้ 

 

 แตเม่ือพิจารณาคา P-value (prob.) ของt-stat จากตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัว พบวา

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนของ

ธนาคารกรุงเทพ (IFD) อัตราเงินเฟอ (INF) เปนตัวแปรที่ไมมีระดับนัยสําคัญ ทําใหยอมรับ

สมมุติฐานหลัก H0 คือตัวแปรดังกลาวไมสงผลตอตัวแปรตาม(ปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)) ได ดังนั้นจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  อยางมีระดับนัยสําคัญ รอยละ 99 คือ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 

(MS) สามารถอธิบายคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร ไดดังน้ี  

 

ปริมาณเงินในระบบเศรษกิจ (MS)  มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 7.029 สามารถอธิบายได

วา หากปริมาณเงินในระบบเศรษกิจ (MS) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย (ลานลานบาท) ถา

กําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว จะทําใหปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เปลี่ยนแปลงไป 

7.029 หนวย (หม่ืนลานบาท) เปนการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 

รอยละ 99 ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

  จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) โดยการใชรูปแบบสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) และการใช

ขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา เปนรายเดือน ตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือน 

มิถุนายน พ.ศ.2555 เปนจํานวน 60 ชุดขอมูล เพ่ือหาความสัมพันธระหวางปริมาณสินเชื่อและ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กับปจจัยที่เก่ียวของ จากผลการวิเคราะห 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทดสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

กลุมที่ 1  ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 

 

ตารางท่ี 18 สรุปคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคาร

กรุงเทพ  

ปจจัย 
คา

สัมประสิทธ์ิ 
ทิศทาง

ความสัมพันธ 
 

ผลการศึกษา สรุปผล 

ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) - 

 
+ 

 
- x 

อัตราเงินเฟอ (INF) - + + x 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

(MLR) 3.015 
 
+ 

 
+ √ 

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPL) - 

 
- 

 
+ x 
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R2  = 0.986   Durbin-Watson stat = 1.964 

หมายเหตุ √ หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ 

  x หมายถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  จากการศึกษาตัวแปรอิสระท้ังหมด 4 ตัว พบวามี 1 ตัวแปร ที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อ

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 

90 คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ (MLR) สําหรับตัว

แปรอิสระอ่ืนๆ คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟอ (INF) หน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายได(NPL) เปนตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญ ไมสามารถอธิบายปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายไดรอยละ 98.6 สวนที่เหลือ

อีก 1.4 เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ ทําใหสามารถอธิบายตัวแปรอิสระที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 90 

ดังน้ี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

(MLR) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 3.015 สามารถอธิบายไดวา หากอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับ

ลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)(MLR) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย 

(เปอรเซ็นต) ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว จะทําใหปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด

(มหาชน) เปลี่ยนแปลงไป 3.015 หนวย (หม่ืนลานบาท) เปนการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง

เดียวกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 90 ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง

ไว 
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กลุมที่ 2  ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ตารางที่ 19 สรุปคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ  

ปจจัย 
คา

สัมประสิทธ์ิ 
ทิศทาง

ความสัมพันธ 
 

ผลการศึกษา สรุปผล 
ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) - 
 
+ 

 
+ X 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา (IFD) - 

 
+ 

 
+ X 

อัตราเงินเฟอ (INF) - 
 
- 

 
- X 

ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ (MS) 7.029 

 
+ 

 
+ √ 

 

R2  = 0.969  Durbin-Watson stat = 2.274 

หมายเหตุ √ หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ 

  X หมายถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  จากการศึกษาตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 ตัว พบวามี 1 ตวัแปร ที่มีผลตอปริมาณเงินฝาก

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ะดับความเชือ่ม่ันรอยละ 

99 คือ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MS)  สําหรับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ คือ ผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (IFD) อัตราเงินเฟอ (INF) เปนตัวแปรที่ไม

มีนัยสําคัญ ไมสามารถอธิบายปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โดยตัว

แปรอิสระสามารถอธิบายไดรอยละ 96.91 สวนที่เหลืออีก 3.09 เกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ ทําให

สามารถอธิบายตัวแปรอิสระที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 99 ดังน้ี 
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ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MS)  มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 7.029 สามารถอธิบายได

วา หากปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MS) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย (ลานลานบาท) ถา

กําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว จะทําใหปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เปลี่ยนแปลงไป 

7.029 หนวย (หม่ืนลานบาท) เปนการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 

รอยละ 99 ซ่ึงความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
  

อภิปรายผล 

 

 จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาตัวแปรตางๆ สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 

ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติและมีทิศทางเดียวกับสมมติฐาน 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) 

 

 จากการศึกษาพบวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) มีผลตอ

ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ณ 

ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 90 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึง

สอดคลองกับทฤษฎีปริมาณเงินใหกู (Loanable Funds Theory) อัตราดอกเบี้ยถูกกําหนดโดย

อุปสงคตอเงินกู (Demand of Loanable Funds) โดยมองวาอุปสงคในเงินกูของเอกชนผูบริโภค 

วัตถุประสงคในการกูเงินของผูบริโภค ผูบริโภคจะทําการกูยืมมากขึ้นเม่ืออัตราดอกเบี้ยต่ําและกู

เงินเปนจํานวนนอยเม่ืออัตราดอกเบี้ยสูง ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขาม แตถา

มองในมุม ของอุปทานของเงินใหกู (Supply of Loanable Funds) จํานวนเงินออม (saving) ซ่ึง

พรอมที่จะทําการใหกูยืมไดในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ดวยอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกัน ยิ่งอัตรา

ดอกเบ้ียสูงธนาคารก็อยากปลอยสินเชื่อเพ่ิมมากขึ้นเพราะไดผลตอบแทนที่สูงตามมา ซ่ึงมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตาม และสอดคลองกับงานวิจัยของดํารง  อรุณแสง
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ธรรม (2550) ศึกษาเรื่องวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อที่อยูอาศัย : กรณีศึกษา

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

รายไตรมาส ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ถึงป พ.ศ. 2549 ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

ปริมาณเงินฝาก  ปริมาณเงินกูยืม เ งินกองทุนไตรมาสกอน  และผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และจากขอมูลธนาคาร ปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพเพ่ิมขึ้น

อยางตอเน่ืองโดยในป 2553 เทากับ 1,256,123 ลานบาท , ป 2554 เทากับ 1,470,398 ลาน

บาท และป 2555 เทากับ1,604,391 ลานบาทและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกรุงเทพก็มี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเชนเดียวกันโดยอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในป 2553 เทากับ 

6.125% , ป 2554 เทากับ 7.25% และป 2555 เทากับ7.125%  จากขอมูลจะเห็นไดวา

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันในชวงเวลาดังกลาวภาครัฐมีนโยบาย

กระตุนเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลใหปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพ่ิมมากขึ้น 

 

ปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติและมีทิศทางเดียวกับสมมติฐาน 

 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MS) 

 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MS) มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เปนการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 99 โดย

ความสัมพันธดังกลาวเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ในชวงเวลาที่ทําการศึกษานั้นรัฐบาลมี

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจ เชน มาตรการกระตุนการปลอยสินเชื่อ , มาตรการจัดการหน้ีนอก

ระบบเพ่ือลดภาระหนี้ใหประชาชนนอยลง เปนตน สงผลใหมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น 

เศรษฐกิจดีขึ้น ทําใหประชาชนสามารถนําเงินมาฝากธนาคารไดมากขึ้น เพราะเม่ือเศรษฐกิจดี

ประชาชนก็มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น ทําใหเกิดการจางงานสูงขึ้น การจับจายใชสอยในชีวิตประจําวัน

เพ่ิมขึ้น ปริมาณเงินก็จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ประชาชนก็มีเงินเหลือในการออม

เพ่ิมมากขึ้นทําใหปริมาณเงินฝากของธนาคารสูงขึ้นตามไปดวย แตในทางกลับกันถาปริมาณ

เงินในระบบเศรษฐกิจมีนอยเกินไป ก็จะกอใหเกิดผลเสียหายแกเศรษฐกิจเชนเดียวกัน การมี
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ปริมาณเงินนอยเกินไปจะทําใหเศรษฐกิจฝดเคือง อัตราดอกเบี้ยสูง การลงทุนและการบริโภค

ลดลง การวางงานเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง จนสรางปญหาทางเศรษฐกิจ

ได ซ่ึงจะทําใหประชาชนไมมีเงินเหลือพอที่จะเก็บออม ปริมาณเงินฝากของธนาคารก็จะลดลง

ตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย  โกมลเมธา (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยทาง

เศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ขอมูลที่ใชเปนอนุกรม

เวลา เปนรายเดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 จํานวน 60 

เดือน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยใน

ประเทศไทย มีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 99 ไดแก ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและอัตราเงินเฟอ เปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 ซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน  และจากขอมูลปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองโดยในป 2553 มี

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เทากับ 11,778,822 ลานบาท,ป 2554 เทากับ  13,559,887 ลาน

บาทและป 2555 เทากับ 14,966,577 ลานบาท และจากขอมูลปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ ป 2553 มีปริมาณเงินฝาก เทากับ 1,394,388 ลานบาท , ป 2554 เทากับ 1,587,834 

ลานบาท และป 2555 เทากับ 1,834,654 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
และจากผลการศึกษาปจจัยที่ไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อและปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พบวาตัวแปรตางๆ สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 

ปจจัยที่ไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)และมีทิศทางตรง

ขามกับสมมติฐาน 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 

  จากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไมมีผลตอปริมาณ

สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของอาภาพร มวงมณี 

(2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย ในชวงป 2542 – 
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2552 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ปริมาณเงินฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ และ

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงตัวแปรอิสระทั้งสองตัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งน้ีจะเห็นไดวาแมผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศจะเปนตัวชี้วัดวาความเปนอยูของ

ประชาชนดีขึ้น แตไมไดหมายความถึงธนาคารจะสามารถขยายสินเชื่อไดมากข้ึนตามไปดวย 

เน่ืองจากประชาชนเองก็ยังคงลังเลในสภาวการณของตลาดและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผัน

ผวน ณ ชวงเวลานั้น จึงไมมีความตองการที่จะขอสินเชื่อในเวลาดังกลาว 

 

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) 

 

 จากการศึกษาพบวาหน้ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) ไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อาจเน่ืองมาจากในชวงที่ทําการศึกษา การขยายตัวหน้ีที่ไม

กอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในชวงป 2550-2552 มีการขยายตัวของ

หน้ีมากเกินไป แตในป 2553 เปนตนไป หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดลดลง โดยในป 2553 ธนาคาร

และบริษัทยอยมีสินเชื่อดอยคุณภาพ จํานวน 45,588 ลานบาทและป 2554 จํานวน   42,574  

ลานบาทซ่ึงลดลงจํานวน 3,014 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 6.6 ซ่ึงเปนผลมาจากการ

ระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพราะเศรษฐกิจกําลังเผชิญ

กับปญหาในขณะนั้น จึงทําใหปจจัยหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดไมไดมีผลกระทบตอปริมาณสินเชื่อ

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

 

ปจจัยที่ไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)แตมีทิศทาง

เดียวกับสมมติฐาน 

 

อัตราเงินเฟอ (INF) 

 

  จากการศึกษาพบวาอัตราเงินเฟอ (INF) ไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของอาภาพร มวงมณี (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
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ผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย ในชวงป 2542 – 2552 ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไดแก ปริมาณเงินฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดเล็ก สวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกู

และเงินฝาก และอัตราเงินเฟอ ซ่ึงตัวแปรอิสระทั้งสามตัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  

เน่ืองจากการที่มีอัตราเงินเฟอมาก ยอมทําใหผูบริโภคมีอํานาจซ้ือนอยลง ธุรกิจตางๆ ไม

สามารถทําการขายสินคาไดตามที่ตองการ ประกอบกับปจจุบันธุรกิจตางๆ ยังตองเผชิญกับ

ตนทุนในการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นดวย เชน คานํ้ามันที่มีความผันผวนอยางมาก อัตราคาแรงขั้นต่ํา

ที่เพ่ิมขึ้นมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวรัฐบาลมีมาตรการชวยเหลือประชาชน เชน 

การออกธงฟาราคาเดียว เงินชวยเหลือตางๆจากภาครัฐ การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย 

รวมถึงปจจัยภายนอกทั้งปญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและยุโรปทําใหประชาชนไมใชจาย

ฟุมเฟอย เปนตน สงผลใหอัตราเงินเฟอไมมีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

 

 

ปจจัยที่ไมมีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)แตมีทิศทาง

เดยีวกับสมมติฐาน 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 

  จากการศึกษาพบวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไมมีผลตอปริมาณเงิน

ฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของธัญพร  บูชิกานนท 

(2550) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทย ชวงเวลา

ระหวางป พ.ศ.2534-2548 ผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษัท

เงินทุน มีอิทธิพลตอปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทยอยางมีนัยสําคัญดวยระดับ

ความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน มี

ความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ี

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน มี



                                                                                                                                                                  81 

 

ความสัมพันธกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชยไทยในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงตาม

ทฤษฎีน้ันผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) คือ มูลคาการผลิตสินคาและบริการขั้น

สุดทายของประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงถือเปนตัววัดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพราะวาหากระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ก็จะสามารถดึงดูด

นักลงทุนทั้งในและตางประเทศใหเขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น ทําใหปริมาณเงินฝากเพ่ิมมาก

ขึ้น เน่ืองจากเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (IFD) 

 

  จากการศึกษาพบวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา (IFD) ไมมีผลตอปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของปทมา  ตุงโสธานนท (2552) 

ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย ขอมูลที่ใชเปนอนุกรมเวลา 

ชนิดทุติยภูมิ ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2538 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2552 รวมเปน 60 ไตร

มาส ผลการศึกษาพบวา ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 จะพบวามีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

ประเภท 3 เดือน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

เงินฝากของธนาคารพาณิชยไทย อยางมีนัยสําคัญ ในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากในปจจุบัน

อัตราเงินฝากประจํา (IFD) ที่ธนาคารกรุงเทพไดกําหนดไวน้ัน มีอัตราที่คอนขางต่ํา ไมคุมคากับ

การฝากเงินหรือการออมเงินเพ่ือใหไดผลตอบแทนที่เปนที่นาพึงพอใจ 

 

อัตราเงินเฟอ (INF) 

 

  จากการศึกษาพบวาอัตราเงินเฟอ (INF) ไมมีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย  โกมลเมธา (2552) ศึกษา

เรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ขอมูลที่

ใชเปนอนุกรมเวลา เปนรายเดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.

2552 จํานวน 60 เดือน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย อยางมีระดับนัยสําคัญรอยละ 99 ไดแก ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟอ เปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ
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ไทย อยางมีระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่มีอัตราเงินเฟอสูง ยอมทําใหผูบริโภค

มีอํานาจซื้อนอยลง ธุรกิจตางๆ ไมสามารถทําการขายสินคาไดตามที่ตองการ ประกอบกับ

ปจจุบันธุรกิจตางๆ ยังตองเผชิญกับตนทุนในการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นดวย เชน คานํ้ามันที่มีความ

ผันผวนอยางมาก อัตราคาแรงขั้นต่ําที่เพ่ิมขึ้นมาก จึงไมมีเงินเหลือพอที่จะออมมากนัก 

 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งน้ี 

 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่เลือกนํามาศึกษาในครั้งนี้ สําหรับปจจัยที่มีผลตอปริมาณ

สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดวย ปริมาณเงินฝาก ผลิตภัณฑมวล

รวมภายในประเทศ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายยอยชั้นดีของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มี

เพียงอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพียง

ปจจัยเดียวเทาน้ันที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ีอาจจะ

ดวยเหตุผลที่วาชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษานั้น ไดรับการสนับสนุนมาตรการนโยบายเพื่อ

กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหมีปริมาณสินเชื่อในระบบธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เพ่ิมมากขึ้น จากขอมูลปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองโดยในป 2553 

เทากับ 1,256,123 ลานบาท , ป 2554 เทากับ 1,470,398 ลานบาท และป 2555 เทากับ

1,604,391 ลานบาท ดังน้ันผลที่ศึกษาออกมาจึงเปนไปตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่ระบุไว แตทั้งนี้

ธนาคารตองระวังความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่อาจสงผลตอ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูได 

สําหรับปจจัยที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซ่ึง

ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือน

ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อัตราเงินเฟอ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และอัตรา

ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภท 3 เดือน มีเพียงปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ เพียงปจจัยเดียวเทาน้ันที่มีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
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(มหาชน) ทั้งน้ีในชวงเวลาที่ทําการศึกษานั้นรัฐบาลมีนโยบายทางการเงินที่ชวยกระตุน

เศรษฐกิจ ทําใหมีปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ซ่ึงทําใหปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจมีผลตอปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แตทั้งน้ีธนาคารควรมี

การวางแผนกลยุทธดานเงินฝากในการกระตุนการออมเงินของประชาชนใหเพ่ิมมากขึ้น 

เน่ืองจากปริมาณเงินฝากของธนาคารเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญในการปลอยสินเชื่อ 

 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 

  1.  การศึกษาครั้งนี้ไดนําปจจัยทางเศรษฐกิจบางปจจัยที่คาดนาจะมีผลตอปริมาณ

สินเชื่อและปริมาณเงินฝากมาทําการศึกษา ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปควรนําปจจัยที่มี

เก่ียวของอีกหลาย ๆ ปจจัยเขามาศึกษารวมดวย เชน ปริมาณเงินกูยืมของธนาคารกรุงเทพ 

ปริมาณเงินกองทุนของธนาคารกรุงเทพ จํานวนสาขาของธนาคาร เปนตน เพ่ือจะไดใชผล

การศึกษามาทําการวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานของธนาคารกรุงเทพตอไป 

 2. การศึกษาครั้งน้ีไมไดนําปจจัยเชิงคุณภาพที่เปนปจจัยภายในของทางธนาคารมาใช

ในการศึกษา เชน ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการ และปจจัยภายนอก เชน นโยบาย

กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ภัยธรรมชาติ การเมือง เปนตน ซ่ึงหากนําปจจัยดังกลาวมารวม

ทําการศึกษาผลการศึกษาที่ไดอาจจะมีความสอดคลองและสมเหตุสมผลมากกวาการศึกษาใน

คร้ังน้ี 

 3. การศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชยเทาน้ันแตยังไมไดศึกษาธนาคาร

เฉพาะกิจ เชน ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน เปนตน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางธนาคารพาณิชยและธนาคารเฉพาะกิจ ดังนั้นครั้งตอไปควรนําธนาคาร

เฉพาะกิจมาศึกษาดวย 

 4.การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ดังนั้นในครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยใชปริมาณสินเชื่อเปนตัวแปรอิสระในการทดสอบ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ก 
ขอมูลปจจัยที่เก่ียวของกับปริมาณสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ  

 

Period BBLL MLR DP GDP INF NPL 

ก.ค.-50 90.59 6.875 127.63 1.83 1.7 12.64 

ส.ค.-50 91.56 6.875 127.81 1.83 1.1 12.64 

ก.ย.-50 92.47 6.875 127.30 1.83 2.1 12.64 

ต.ค.-50 92.76 6.875 127.61 1.80 2.5 11.46 

พ.ย.-50 94.70 6.875 125.55 1.80 3 11.46 

ธ.ค.-50 96.84 6.875 126.71 1.80 3.2 11.46 

ม.ค.-51 97.18 6.875 126.09 2.10 4.3 12.44 

ก.พ.-51 99.12 6.875 128.76 2.10 5.4 12.44 

มี.ค.-51 100.80 6.875 128.67 2.10 5.3 12.44 

เม.ย.-51 102.90 6.875 128.74 1.73 6.2 12.21 

พ.ค.-51 106.19 6.875 129.50 1.73 7.6 12.21 

มิ.ย.-51 109.58 7.25 126.81 1.73 8.9 12.21 

ก.ค.-51 109.78 7.25 124.03 1.03 9.2 12.30 

ส.ค.-51 110.94 7.25 130.35 1.03 6.4 12.30 

ก.ย.-51 110.94 7.25 128.00 1.03 6 12.30 

ต.ค.-51 110.76 7.25 126.61 -1.37 3.9 10.30 

พ.ย.-51 109.52 7.25 129.92 -1.37 2.2 10.30 

ธ.ค.-51 111.19 6.75 131.15 -1.37 0.4 10.30 

ม.ค.-52 109.15 6.5 127.33 -2.33 -0.4 11.46 
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Period BBLL MLR DP GDP INF NPL 

ก.พ.-52 108.71 6.5 131.41 -2.33 -0.1 11.46 

มี.ค.-52 106.92 6.0 133.88 -2.33 -0.2 11.46 

เม.ย.-52 105.13 6.0 134.68 -1.73 -0.9 10.43 

พ.ค.-52 104.72 5.875 133.74 -1.73 -3.3 10.43 

มิ.ย.-52 103.76 5.875 135.57 -1.73 -4 10.43 

ก.ค.-52 102.26 5.875 133.35 -0.93 -4.4 9.75 

ส.ค.-52 101.94 5.875 135.22 -0.93 -1 9.75 

ก.ย.-52 102.69 5.875 133.35 -0.93 -1 9.75 

ต.ค.-52 102.87 5.875 133.50 1.97 0.4 8.84 

พ.ย.-52 104.23 5.875 134.49 1.97 1.9 8.84 

ธ.ค.-52 103.86 5.875 134.30 1.97 3.5 8.84 

ม.ค.-53 103.45 5.875 133.95 4.00 4.1 9.00 

ก.พ.-53 104.19 5.875 133.73 4.00 3.7 9.00 

มี.ค.-53 103.70 5.875 132.23 4.00 3.4 9.00 

เม.ย.-53 104.18 5.875 132.15 3.07 3 12.03 

พ.ค.-53 106.86 5.875 133.49 3.07 3.5 12.03 

มิ.ย.-53 105.78 5.875 133.51 3.07 3.3 12.03 

ก.ค.-53 105.33 6.0 133.12 2.20 3.4 8.21 

ส.ค.-53 104.92 6.0 133.37 2.20 3.3 8.21 

ก.ย.-53 104.90 6.0 133.08 2.20 3 8.21 

ต.ค.-53 105.48 6.0 132.93 1.27 2.8 6.60 

พ.ย.-53 107.21 6.0 134.07 1.27 2.8 6.60 

ธ.ค.-53 114.04 6.125 136.85 1.27 3 6.60 
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Period BBLL MLR DP GDP INF NPL 

ม.ค.-54 114.73 6.375 137.21 1.07 3 6.32 

ก.พ.-54 118.24 6.375 144.19 1.07 2.9 6.32 

มี.ค.-54 118.80 6.625 141.94 1.07 3.1 6.32 

เม.ย.-54 119.76 6.75 142.17 0.90 4 6.53 

พ.ค.-54 120.52 6.75 142.52 0.90 4.2 6.53 

มิ.ย.-54 124.21 6.875 143.37 0.90 4.1 6.53 

ก.ค.-54 123.21 7.125 147.34 1.23 4.1 6.01 

ส.ค.-54 124.78 7.125 147.42 1.23 4.3 6.01 

ก.ย.-54 127.90 7.25 148.37 1.23 4 6.01 

ต.ค.-54 128.25 7.25 152.95 -2.97 4.2 5.00 

พ.ย.-54 130.13 7.25 152.52 -2.97 4.2 5.00 

ธ.ค.-54 134.55 7.25 152.48 -2.97 3.5 5.00 

ม.ค.-55 136.52 7.25 153.94 0.13 3.4 4.38 

ก.พ.-55 137.59 7.125 156.76 0.13 3.3 4.38 

มี.ค.-55 139.11 7.125 158.89 0.13 3.4 4.38 

เม.ย.-55 139.30 7.125 160.17 1.40 2.5 4.93 

พ.ค.-55 141.64 7.125 159.61 1.40 2.5 4.93 

มิ.ย.-55 142.11 7.125 162.02 1.40 2.6 4.93 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
ขอมูลปจจัยที่เก่ียวของกับปริมาณเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ  

 

Period BBLD IFD RGB GDP INF MS 

ก.ค.-50 127.63 2.25 3.05 1.83 1.7 9.01 

ส.ค.-50 127.81 2.25 3.01 1.83 1.1 9 

ก.ย.-50 127.30 2.25 3.03 1.83 2.1 8.99 

ต.ค.-50 127.61 2.25 3.07 1.80 2.5 9.04 

พ.ย.-50 125.55 2.25 3.13 1.80 3 9.06 

ธ.ค.-50 126.71 2.25 3.16 1.80 3.2 9.11 

ม.ค.-51 126.09 2.25 3.13 2.10 4.3 9.19 

ก.พ.-51 128.76 2.25 3.03 2.10 5.4 9.32 

มี.ค.-51 128.67 2.25 2.93 2.10 5.3 9.39 

เม.ย.-51 128.74 2.25 2.98 1.73 6.2 9.42 

พ.ค.-51 129.50 2.25 3.13 1.73 7.6 9.43 

มิ.ย.-51 126.81 2.63 3.28 1.73 8.9 9.29 

ก.ค.-51 124.03 2.63 3.42 1.03 9.2 9.27 

ส.ค.-51 130.35 2.63 3.58 1.03 6.4 9.39 

ก.ย.-51 128.00 2.63 3.77 1.03 6 9.41 

ต.ค.-51 126.61 2.63 3.52 -1.37 3.9 9.52 

พ.ย.-51 129.92 2.63 3.27 -1.37 2.2 9.73 

ธ.ค.-51 131.15 1.75 2.39 -1.37 0.4 9.94 

ม.ค.-52 127.33 1.50 1.95 -2.33 -0.4 10.04 
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Period BBLD IFD RGB GDP INF MS 

ก.พ.-52 131.41 1.50 1.52 -2.33 -0.1 10.2 

มี.ค.-52 133.88 0.75 1.18 -2.33 -0.2 10.23 

เม.ย.-52 134.68 0.75 0.93 -1.73 -0.9 10.26 

พ.ค.-52 133.74 0.75 1.06 -1.73 -3.3 10.29 

มิ.ย.-52 135.57 0.75 1.13 -1.73 -4 10.13 

ก.ค.-52 133.35 0.75 1.13 -0.93 -4.4 10 

ส.ค.-52 135.22 0.75 1.12 -0.93 -1 10.11 

ก.ย.-52 133.35 0.75 1.23 -0.93 -1 10.11 

ต.ค.-52 133.50 0.75 1.22 1.97 0.4 10.18 

พ.ย.-52 134.49 0.75 1.25 1.97 1.9 10.35 

ธ.ค.-52 134.30 0.75 1.20 1.97 3.5 10.62 

ม.ค.-53 133.95 0.75 1.17 4.00 4.1 10.6 

ก.พ.-53 133.73 0.75 1.25 4.00 3.7 10.68 

มี.ค.-53 132.23 0.75 1.24 4.00 3.4 10.86 

เม.ย.-53 132.15 0.75 1.19 3.07 3 10.83 

พ.ค.-53 133.49 0.75 1.21 3.07 3.5 11 

มิ.ย.-53 133.51 0.75 1.19 3.07 3.3 10.85 

ก.ค.-53 133.12 0.88 1.42 2.20 3.4 10.89 

ส.ค.-53 133.37 0.88 1.59 2.20 3.3 10.96 

ก.ย.-53 133.08 0.88 1.68 2.20 3 11.12 

ต.ค.-53 132.93 1.00 1.69 1.27 2.8 11.32 

พ.ย.-53 134.07 1.00 1.73 1.27 2.8 11.49 

ธ.ค.-53 136.85 1.25 1.95 1.27 3 11.78 
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Period BBLD IFD RGB GDP INF MS 

ม.ค.-54 137.21 1.38 2.02 1.07 3 11.82 

ก.พ.-54 144.19 1.38 2.17 1.07 2.9 12.16 

มี.ค.-54 141.94 1.63 2.39 1.07 3.1 12.28 

เม.ย.-54 142.17 1.75 2.54 0.90 4 12.48 

พ.ค.-54 142.52 1.75 2.65 0.90 4.2 12.56 

มิ.ย.-54 143.37 1.88 2.92 0.90 4.1 12.6 

ก.ค.-54 147.34 2.00 3.17 1.23 4.1 12.79 

ส.ค.-54 147.42 2.00 3.32 1.23 4.3 12.87 

ก.ย.-54 148.37 2.25 3.45 1.23 4 12.9 

ต.ค.-54 152.95 2.25 3.46 -2.97 4.2 13.14 

พ.ย.-54 152.52 2.25 3.35 -2.97 4.2 13.32 

ธ.ค.-54 152.48 2.25 3.17 -2.97 3.5 13.56 

ม.ค.-55 153.94 2.25 3.08 0.13 3.4 13.69 

ก.พ.-55 156.76 2.25 3.02 0.13 3.3 13.81 

มี.ค.-55 158.89 2.25 3.02 0.13 3.4 13.89 

เม.ย.-55 160.17 2.25 3.05 1.40 2.5 13.81 

พ.ค.-55 159.61 2.25 3.04 1.40 2.5 13.84 

มิ.ย.-55 162.02 2.25 3.03 1.40 2.6 14.01 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
- ปริมาณสินเชื่อ 
 
ผลการ Run Multiple Regression ครั้งที่ 1 
 
 
Dependent Variable: BBLL   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 16:53   
Sample: 2007M07 2012M06   
Included observations: 60   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 98.44574 13.35602 7.370891 0.0000 
GDP -1.039963 0.593826 -1.751293 0.0855 
INF 0.470325 0.469093 1.002625 0.3204 
MLR 6.858450 2.044502 3.354582 0.0014 
NPL -3.615075 0.283619 -12.74626 0.0000 

R-squared 0.815317     Mean dependent var 111.4242 
Adjusted R-squared 0.801886     S.D. dependent var 13.38759 
S.E. of regression 5.958819     Akaike info criterion 6.487277 
Sum squared resid 1952.914     Schwarz criterion 6.661806 
Log likelihood -189.6183     F-statistic 60.70204 
Durbin-Watson stat 0.440412     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ผลการทดสอบ Heteroskedasticity 
 
 
White Heteroskedasticity Test:  

F-statistic 0.578264     Probability 0.790777 
Obs*R-squared 4.996527     Probability 0.757947 

     
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 16:56   
Sample: 2007M08 2012M06   
Included observations: 59   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -194.2629 167.2471 -1.161533 0.2509 
GDP -0.621273 0.487654 -1.274003 0.2086 

GDP^2 0.000318 0.198612 0.001602 0.9987 
INF 0.305474 0.524797 0.582082 0.5631 

INF^2 0.013039 0.064521 0.202088 0.8407 
MLR 62.58775 51.19393 1.222562 0.2272 

MLR^2 -4.941750 3.908879 -1.264237 0.2120 
NPL 0.247261 2.585494 0.095634 0.9242 

NPL^2 -0.028700 0.146644 -0.195711 0.8456 

R-squared 0.084687     Mean dependent var 2.392639 
Adjusted R-squared -0.061763     S.D. dependent var 4.382696 
S.E. of regression 4.516013     Akaike info criterion 5.992707 
Sum squared resid 1019.719     Schwarz criterion 6.309619 
Log likelihood -167.7848     F-statistic 0.578264 
Durbin-Watson stat 2.300048     Prob(F-statistic) 0.790777 
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ผลการทดสอบ Autocorrelation 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 5.581106     Probability 0.000012 
Obs*R-squared 36.53976     Probability 0.000265 

     
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 16:54   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.908839 15.24650 0.125199 0.9009 
GDP 0.103279 0.456225 0.226377 0.8220 
INF -0.212387 0.430848 -0.492952 0.6246 
MLR -0.159504 2.194904 -0.072670 0.9424 
NPL -0.045677 0.221332 -0.206374 0.8375 

RESID(-1) 0.884187 0.154857 5.709693 0.0000 
RESID(-2) -0.204404 0.206206 -0.991262 0.3271 
RESID(-3) 0.132040 0.209948 0.628920 0.5327 
RESID(-4) -0.119676 0.214332 -0.558366 0.5795 
RESID(-5) -0.172561 0.214768 -0.803475 0.4261 
RESID(-6) 0.054702 0.221393 0.247081 0.8060 
RESID(-7) -0.083882 0.218552 -0.383808 0.7030 
RESID(-8) 0.040206 0.218041 0.184397 0.8546 
RESID(-9) -0.012262 0.220125 -0.055703 0.9558 
RESID(-10) -0.106273 0.229721 -0.462616 0.6460 
RESID(-11) -0.008870 0.223510 -0.039684 0.9685 
RESID(-12) 0.050563 0.203993 0.247867 0.8054 

R-squared 0.608996     Mean dependent var 4.20E-15 
Adjusted R-squared 0.463506     S.D. dependent var 5.753281 
S.E. of regression 4.214033     Akaike info criterion 5.948240 
Sum squared resid 763.5973     Schwarz criterion 6.541637 
Log likelihood -161.4472     F-statistic 4.185830 
Durbin-Watson stat 1.846886     Prob(F-statistic) 0.000089 
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ผลการวิเคราะหแกปญหา Autocorrelation 
 
 
 
Dependent Variable: BBLL   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 16:54   
Sample (adjusted): 2007M08 2012M06  
Included observations: 59 after adjustments  
Convergence achieved after 11 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 25.48307 78.66116 0.323960 0.7472 
GDP -0.017890 0.228429 -0.078319 0.9379 
INF 0.156240 0.230952 0.676506 0.5017 
MLR 3.014982 1.722039 1.750821 0.0858 
NPL 0.293119 0.270835 1.082278 0.2840 

AR(1) 1.014343 0.017124 59.23388 0.0000 

R-squared 0.986069     Mean dependent var 111.7773 
Adjusted R-squared 0.984754     S.D. dependent var 13.21768 
S.E. of regression 1.632024     Akaike info criterion 3.913664 
Sum squared resid 141.1657     Schwarz criterion 4.124939 
Log likelihood -109.4531     F-statistic 750.2784 
Durbin-Watson stat 1.963513     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots       1.01   
 Estimated AR process is nonstationary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
-ปริมาณเงินฝาก 
 
ผลการ Run Multiple Regression ครั้งที่ 1 
 
 
Dependent Variable: BBLD   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 17:12   
Sample: 2007M07 2012M06   
Included observations: 60   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 66.26868 2.478738 26.73484 0.0000 
GDP 0.277806 0.233694 1.188756 0.2396 
IFD 3.296476 0.625302 5.271813 0.0000 
INF -0.820459 0.190415 -4.308805 0.0001 
MS 6.129074 0.206938 29.61797 0.0000 

R-squared 0.944779     Mean dependent var 136.8068 
Adjusted R-squared 0.940763     S.D. dependent var 10.09415 
S.E. of regression 2.456783     Akaike info criterion 4.715238 
Sum squared resid 331.9681     Schwarz criterion 4.889767 
Log likelihood -136.4571     F-statistic 235.2493 
Durbin-Watson stat 0.722753     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ผลการทดสอบ Heteroskedasticity 
 
 
 
White Heteroskedasticity Test:  

F-statistic 0.942586     Probability 0.490683 
Obs*R-squared 7.731929     Probability 0.460085 

     
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 17:14   
Sample: 2007M08 2012M06   
Included observations: 59   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -88.45588 83.87970 -1.054556 0.2967 
GDP -0.731350 0.517983 -1.411919 0.1642 

GDP^2 0.129966 0.193842 0.670476 0.5056 
IFD 3.974391 7.868911 0.505075 0.6157 

IFD^2 -0.577272 2.542016 -0.227092 0.8213 
INF -0.113755 0.617767 -0.184139 0.8546 

INF^2 0.024692 0.063133 0.391105 0.6974 
MS 15.78328 14.58106 1.082451 0.2842 

MS^2 -0.702395 0.634603 -1.106826 0.2737 

R-squared 0.131050     Mean dependent var 3.099215 
Adjusted R-squared -0.007982     S.D. dependent var 4.519711 
S.E. of regression 4.537715     Akaike info criterion 6.002294 
Sum squared resid 1029.543     Schwarz criterion 6.319207 
Log likelihood -168.0677     F-statistic 0.942586 
Durbin-Watson stat 2.047652     Prob(F-statistic) 0.490683 
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ผลการทดสอบ Autocorrelation 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 4.248667     Probability 0.000209 
Obs*R-squared 32.54852     Probability 0.001138 

     
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 17:13   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.320097 2.610882 0.888626 0.3791 
GDP -0.086718 0.198844 -0.436113 0.6649 
IFD -0.608405 0.570852 -1.065784 0.2925 
INF 0.051014 0.152816 0.333823 0.7401 
MS -0.132520 0.206659 -0.641247 0.5248 

RESID(-1) 0.588766 0.155527 3.785633 0.0005 
RESID(-2) -0.124857 0.173126 -0.721188 0.4747 
RESID(-3) 0.291911 0.173936 1.678262 0.1006 
RESID(-4) -0.113165 0.173997 -0.650384 0.5189 
RESID(-5) -0.122501 0.170420 -0.718819 0.4761 
RESID(-6) 0.151911 0.171938 0.883522 0.3819 
RESID(-7) -0.121988 0.175899 -0.693508 0.4917 
RESID(-8) 0.295264 0.172374 1.712923 0.0939 
RESID(-9) -0.379871 0.183847 -2.066236 0.0449 
RESID(-10) 0.055727 0.190231 0.292946 0.7710 
RESID(-11) -0.335764 0.189826 -1.768794 0.0840 
RESID(-12) 0.046045 0.180513 0.255081 0.7999 

R-squared 0.542475     Mean dependent var 1.24E-14 
Adjusted R-squared 0.372234     S.D. dependent var 2.372041 
S.E. of regression 1.879409     Akaike info criterion 4.333314 
Sum squared resid 151.8836     Schwarz criterion 4.926711 
Log likelihood -112.9994     F-statistic 3.186500 
Durbin-Watson stat 1.939817     Prob(F-statistic) 0.001251 
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ผลการวิเคราะหแกปญหา Autocorrelation 
 
 
 
Dependent Variable: BBLD   
Method: Least Squares   
Date: 23/12/12   Time: 17:13   
Sample (adjusted): 2007M08 2012M06  
Included observations: 59 after adjustments  
Convergence achieved after 26 iterations  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 59.60581 11.15710 5.342413 0.0000 
GDP 0.077058 0.272727 0.282545 0.7786 
IFD 0.387322 1.318676 0.293720 0.7701 
INF -0.241721 0.263687 -0.916695 0.3635 
MS 7.029432 0.989074 7.107083 0.0000 

AR(1) 0.828375 0.095010 8.718800 0.0000 

R-squared 0.969144     Mean dependent var 136.9624 
Adjusted R-squared 0.966233     S.D. dependent var 10.10802 
S.E. of regression 1.857436     Akaike info criterion 4.172416 
Sum squared resid 182.8537     Schwarz criterion 4.383691 
Log likelihood -117.0863     F-statistic 332.9283 
Durbin-Watson stat 2.274170     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots       .83   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวกนัตรตัน์ คํานึงกจิ เกดิเมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม 2526 สําเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ี

คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เมื่อปีการศกึษา 

2550 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 ปจัจุบนัทํางานทีธ่นาคาร

อสิลามแห่งประเทศไทย จนกระทัง่ปจัจุบนั ตําแหน่ง เจา้หน้าทีอ่าวุโส ฝ่ายการตลาดและการขาย

สนิเชื่อรายยอ่ย 1  
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