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        การศึกษาค้นคว้า เรื�อง ปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร    

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยปจัจยัที�นํามาศึกษา ไดแ้ก่ ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) (LKBANK) ปริมาณเงนิฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) (DP) 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ปรมิาณเงนิกูย้มืของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

(BIN) อตัราดอกเบี@ยเงนิกู้แบบมีระยะเวลาสําหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั @นดีของธนาคารกสกิรไทย    

จํากดั (มหาชน) (MLR) หนี@ที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดข้องธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (NPL)         

อัตราดอกเบี@ยเงินฝากประจําประเภท 3 เดือนของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (IFD)      

อตัราเงนิเฟ้อ (INF) ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (MS) อตัราผลตอบแทนตั �วเงนิคลงัและพนัธบตัร

รฐับาลประเภท 3 เดอืน (RGB) 

        วตัถุประสงค์เพื!อศึกษาปจัจัยที!มีผลต่อปริมาณสินเชื!อและปริมาณเงินฝากของธนาคาร    

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยการใชร้ปูแบบสมการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Regressions) โดย

ใช้ขอ้มลูอนุกรมเวลาแบบรายเดอืน ตั Fงแต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงเดอืนมถิุนายน พ.ศ.2555 
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ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยการพัฒนาแบบจําลองและทดสอบปญัหา Multicollinearity          

ดว้ยการทาํ Correlation Matrix หลงัจากนั Fนจงึทําการประมาณคา่สมการถดถอยดว้ยวธิกีําลงัสอง

น้อยที!สุด Ordinary Least Squares (OLS) เพื!อหาค่าความสมัพนัธ์และความน่าเชื!อถอืทางสถติิ

ของสมการถดถอยเชงิซ้อน โดยพจิารณาคา่ต่างๆ เช่น ค่า R Square (R2), Adjusted Coefficient 

of Determination (Adj.R2) และค่า Significance (Sig.) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู ทดสอบปญัหา 

Heteroskedasticity ตวัคลาดเคลื!อน ดว้ยวธิ ีWhite’s Heteroskedasitcity test แลว้ทดสอบปญัหา 

Autocorretaion ดว้ยวธิ ีBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test และตรวจสอบสมมตฐิาน
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        การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื�องนี�สาํเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณา ความช่วยเหลอือย่างสูงจาก
คณาจารยม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง อาจารย ์ดร.ประสทิธิ . มะหะหมดั ที�
กรุณารบัเป็นอาจารยท์ี�ปรกึษา ให้คําแนะนํา กําลงัใจและขอ้คดิเหน็ที�เป็นประโยชน์อย่างดี
รวมทั �งตรวจตราและแก้ไขเนื�อหา ปรบัปรุงจุดบกพร่องต่างๆ เพื�อใหก้ารศกึษาค้นคว้าเรื�องนี�
เสรจ็สมบรูณ์ แมว้่าท่านจะมภีารกจิมากและมนีักศกึษาที�ต้องใหค้ําปรกึษามากอยู่แลว้กต็าม แต่
ท่านยงัไดส้ละเวลารบัเป็นอาจารยท์ี�ปรกึษาใหค้ําแนะนํา ช่วยเหลอืผูศ้กึษาเป็นอย่างด ี ผูศ้กึษา
รูส้กึซาบซึ�งและขอกราบขอบคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี�  

รวมถงึคณะอาจารยห์ลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิทุกท่าน ที�ใหค้วาม
กรณุาแนะนํา ตรวจตราแกไ้ขเนื�อหา ตลอดจนใหก้ําลงัใจในการทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

รวมทั �งขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ดร.พีรพงษ์  ฟูศิริ ผู้อํานวยการหลักสูตร        
ท่ านผู้ ช่ ว ยศ าสต ราจา รย์  ด ร . ว ร รณรพี  บ านชื� น วิจิต ร  ป ร ะ ธ านกรรมก าร  แล ะ                    
ท่านผู้ช่วยศาสตรจารย์สริวิรรณ โฉมจํารูญ ที�กรุณารบัเป็นกรรมการในการสอบรายงานการ
คน้ควา้นี� โดยท่านไดใ้หค้ําแนะนําเพิ�มเตมิ รวมถงึขอ้คดิเหน็ที�สามารถนําไปปรบัปรุงและทําให้
งานออกมาสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั �นทางผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านต่างๆ เหล่านี�        
เป็นอยา่งสงู 
        ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ ที�ได้ใหก้ารสนับสนุนในการมาศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท 
และขอบคุณเพื�อนๆรวมถงึพี�ๆ น้องๆ ในชั �นเรยีนหลกัสูตร CEO การเงนิ ภาคเสาร-์อาทติยทุ์ก
คนของขา้พเจา้ที�ได้ให้กําลงัใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการทําการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบบันี� 
        สุดท้ายนี�ทางผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ�งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื�องนี�จะเป็น
ประโยชน์สาํหรบัท่านที�สนใจเพื�อนําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคตต่อไป 
 
  
                     
 
  
 
 



 

 

สารบญั 

 
                                                                                                            หน้า 
บทคดัยอ่  ……………………………………………………………………….………………  ง 
 
กติตกิรรมประกาศ  …………………………………………………………….………………  ฉ 
 
สารบญั  …………………………………………………………………………….…………..  ช 
 
สารบญัตาราง  ………………………………………………………………………....………  ญ 
 
สารบญัภาพ  …………………………………..……………………………………....………  ฎ 
 
บทที! 

1. บทนํา  …………………………………………………………………....……...  1             
     ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา  …...………………………….…...  1    
     วตัถุประสงคข์องการศกึษา  ….………………..……………....……….…...  5 
     สมมตฐิานการศกึษา  ……...………………………...……………….....…...  5 
     ขอบเขตการศกึษา  ……...………………………...……………….......…...  5 
     คาํนิยามศพัท ์ ……..……………...…………………………..…..….……...  7 
     ประโยชน์ที!คาดว่าจะไดร้บั  ……………………………………..……...…...  9 
 

2. แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที!เกี!ยวขอ้ง  ……………….………….....….……  10 
    แนวคดิและทฤษฎทีี!เกี!ยวขอ้ง  …...……………………...…..….…….…...  10     
    ขอ้มลูทั !วไปเกี!ยวกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ………………....  27 

            งานวจิยัที!เกี!ยวขอ้ง  ……...…………….…………...………………….…..  48 
 
 
 
 



 ซ

สารบญั (ต่อ) 

 
บทที!                                                                                                    หน้า 

3. วธิกีารดาํเนินการศกึษา  ………………………………..………………………  55 
           ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ….....……….....…………...….……...……....  55     
           ตวัแปรในการศกึษา  …………………………………………………..…....  55 
           เครื!องมอืที!ใชใ้นการศกึษา  ……………………………….…………..…....  59 
           การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  …………………………………...…………..…....  60 
           การวเิคราะหข์อ้มลู  ………………………………………….………..…....  61 
           การนําเสนอขอ้มลู  ……………………………………………….………....  64 
 

4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  ………………………...………..………………......…  65 
       ผลการวเิคราะหป์จัจยัที!มผีลต่อปรมิาณสนิเชื!อของ 
       ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ….....………………………….….......  66     
       ผลการวเิคราะหป์จัจยัที!มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของ 
       ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ….....……………………………..…...  71     
 

5. สรปุผลการศกึษา อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  ………………………..……  76 
            สรปุผลการศกึษา  ….....………........………………...…...….……....…...  76     
           การอภปิรายผล  …………………………………………….…...………....  79 
           ขอ้เสนอแนะ  ……………………..…………………………………….......  85 
 
บรรณานุกรม  …………………………………………………......…………………….……  87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

สารบญั (ต่อ) 

                                                                                                            หน้า 
ภาคผนวก  ……………………………………………………......………………..…………  89 
  ก  ขอ้มลูที!ใชศ้กึษาปจัจยัที!เกี!ยวขอ้งกบัปรมิาณสนิเชื!อของ 
      ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ….....……………………………………...  90     
  ข  ขอ้มลูที!ใชศ้กึษาปจัจยัที!เกี!ยวขอ้งกบัปรมิาณเงนิฝากของ 
      ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ….....…………………………….…...…...  93 
  ค  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression)     
      ปรมิาณสนิเชื!อธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ….....…………….......…...  96     
  ง  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression)     
      ปรมิาณสนิเชื!อธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ….....……………...….......  100     
 
ประวตัผิูศ้กึษา  ………………………..………………………......…………………………  104 
     

ฌ 



สารบญัตาราง 

 

ตารางที�                  หน้า 
1. แสดง 5 อนัดบัปรมิาณเงนิฝากและสนิทรพัย์ที�มากสุดของธนาคารพาณชิย ์   

ณ ไตรมาส 2 ปี 2555  ……………………………………………………………….  2 
2. แสดงเงนิใหส้นิเชื�อของระบบธนาคารพาณิชย ์ปี  2552-2554  ………….………...  3 
3. แสดงปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย ไตรมาสที� 3/2554–2/2555  ….………  4 
4. การจดัชั 1นหนี1ที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ ………………………………………………….  26 
5. แสดงสาขาและศนูยใ์หบ้รกิารทางการเงนิของธนาคารกสกิรไทย ปี 2553-2554  ...  37  
6. แสดงบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารกสกิรไทย ปี 2553-2554  ……….......  37 
7. แสดงการคุม้ครองเงนิฝากตามพระราชบญัญตัสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก  

ตาม พระราชกฤษฎีกากําหนดจาํนวนเงนิฝากที�ไดร้บัการคุม้ครองใหม ่ 
เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2555  ………………………………………………………..  39 

8. แสดงการปรบัโครงสรา้งหนี1ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  ……………...  43  
9. แสดงอาํนาจการอนุมตัเิครดติของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ……………  46 
10. แสดงเงนิกองทนุของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ………………………….  47 
11. สรปุความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระต่อปรมิาณสนิเชื�อของ 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  …………………………………………………  58 
12. สรปุความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระต่อปรมิาณเงนิฝากของ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ……………………………………..…….…….  58 
13. สรปุแหล่งที�มาของตวัแปรที�ใชใ้นการศกึษา  ……………………………………..….  60 

สรปุแหล่งที�มาของตวัแปรที�ใชใ้นการศกึษา (ต่อ)  …………………………………..  61 
14. แสดงการทดสอบ Correlation Matrix  

ปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  .........…….  66 
15. แสดงการแกไ้ขปญัหาจากการเกดิ Autocorrelation  ……………………………….  69 
16. แสดงการทดสอบ Correlation Matrix  

ปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  .......…….  71 
17. แสดงการแกไ้ขปญัหาจากการเกดิ Autocorrelation  ……………………………….  74 



สารบญัภาพ 

 
 
ภาพที�                   หน้า 

1. ลกัษณะเสน้อุปสงคต่์อเงนิกู ้ …………………..……….……………......………….  11 
2. ลกัษณะเสน้อุปทานต่อเงนิกู ้ ………….…………….………………………….…...  12 
3. การกําหนดอตัราดอกเบี&ยดุลยภาพของการกู ้ ……………………………...……....  13 
4. การดาํเนินงานเครอืธนาคารกสกิรไทย  ……………………………...……………...  28 

 
 
 
 
 
 



 

 

บทที� 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

  ระบบสถาบนัการเงนิที�ม ั �นคงและมปีระสทิธภิาพจะเกื�อหนุนให้เศรษฐกิจขยายตวัได้

อยา่งยั �งยนืและมเีสถยีรภาพ ดงันั �น ธนาคารพาณิชยจ์งึถอืไดว้่าเป็นสถาบนัการเงนิ ที�มบีทบาท

หน้าที�ที�สาํคญัต่อระบบการเงนิและเศรษฐกจิของประเทศ โดยทําหน้าที�เป็นตวักลางทางการเงนิ

ระหว่างภาคการออมกบัภาคการลงทุน สถาบนัการเงนิในประเทศไทย สามารถแบ่งได้หลาย

ประเภท เช่น สถาบนัการเงนิเกี�ยวกบัการรบัฝากเงนิ ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสนิ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรพัย ์ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สถาบนัการเงนิที�มสีญัญาผูกพนักบัแหล่งเงนิทุน เช่น บรษิทัประกนัชวีติและบรษิทัประกนัภยั

อื�นๆ กองทุนบํานาญ กองทุนสะสม  สถาบนัการเงนิที�ระดมทุนโดยการออกเครื�องมอืทางการ

เงนิ เช่น การออกหุน้กูต้ ั 7วสญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสารที�มลีกัษณะเดยีวกนั เพื�อใหป้ระชาชนไดนํ้า

เงินมาซื�อ เครื� องมือดังกล่าวเพื� อการออมทรัพย์ ได้แ ก่  บริษัท เงินทุนต่างๆ บริษัท

เครดติฟองซเิอร ์กองทุนรวม และสถาบนัการเงนิที�มหีน้าที�หลกัในการใหกู้้ เป็นสถาบนัที�ใหกู้้ยมื

โดยใชเ้งนิทุนส่วนใหญ่มาจากการเงนิทุนของเจา้ของ จากการขายหุ้น และจากการกู้ยมืทั �งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ บรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงรบัจํานํา 

เป็นตน้ โดยทั �วไปสถาบนัการเงนิโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยด์ําเนินธุรกรรมประเภทรบัฝากเงนิ

ที�ต้องจ่ายคนืเมื�อทวงถาม หรอืสิ�นระยะเวลาอนักําหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงนินั �นในทางหนึ�ง

หรอืหลายทาง เช่น ใหกู้้ยมื ซื�อขาย หรอืเก็บเงนินั �นตามตั 7วแลกเงนิ หรอืตราสารเปลี�ยนมอือื�น

ใด และซื�อขายเงนิตราต่างประเทศ ตลอดจนใหบ้รกิารอื�นๆ 

  ในระบบเศรษฐกิจปจัจุบนัธนาคารพาณิชย์ถือเป็นสถาบนัการเงนิ ที�มบีทบาทสําคญั

ที�สุด ในฐานะตวักลางทางการเงนิธนาคารพาณิชย์ มหีน้าที�จดัสรรทรพัยากรทางการเงนิผ่าน

ทางธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารพาณิชย ์ และเป็นแหล่งระดมเงนิออมและใหกู้้ยมืที�ใหญ่ที�สุดใน
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บรรดาสถาบนัการเงนิทั �งหมด โดยมยีอดเงนิฝากธนาคารพาณิชย ์ณ ไตรมาส 2/2555 เท่ากบั 

8,452,780 ลา้นบาท และมกีารปล่อยสนิเชื�อใหกู้ยมืธนาคารพาณชิย ์ณ ไตรมาส 2/2555 เท่ากบั 

9,264,500 ล้านบาท และปจัจุบนัมธีนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทั �งสิ�น 30 ธนาคาร เป็น

ธนาคารพาณชิยท์ี�จดทะเบยีนในประเทศ 16 ธนาคาร และสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 14 

ธนาคาร ธนาคารพาณิชยข์องไทยไปเปิดสาขาในต่างประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ เป็น

ธนาคารพาณชิยไ์ทยแห่งแรกที�ไปดําเนินงานในฮ่องกง และมสีํานักงานใหญ่ตั �งอยู่ที�เซี�ยงไฮแ้ละ

มสีาขาตั �งอยู่ในเมอืงหลกัๆ ของประเทศจนี ซึ�งใหบ้รกิารดา้นการคา้ต่างประเทศ และระดมทุน

ในตลาดการเงนิที�สาํคญัของโลก  

 ธนาคารกสิกรไทยเป็นแหล่งเงินทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ�ง       

(ดงัตารางที� 1) ที�เป็นตลาดการเงนิที�มคีวามสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย ธนาคาร

กสกิรไทยจงึเป็นแหล่งเงนิทุนใหผู้ป้ระกอบการและประชาชนทั �วไปกูเ้งนิไปลงทุนในกจิการต่างๆ 

เพื�อเป็นการขบัเคลื�อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ มยีอดเงนิให้สนิเชื�อ ณ ธนัวาคม 2554

เท่ากบั 1,201,301 บาท (ดงัตารางที� 2)  

 

ตารางที� 1 แสดง 5 อนัดบัปริมาณเงินฝากและสินทรพัยที์�มากสดุของธนาคารพาณิชย ์   

ณ ไตรมาส 2 ปี 2555 

ลาํดบั ธนาคาร ปรมิาณเงนิฝาก สนิทรพัย ์

  (หน่วย : ลา้นบาท) (หน่วย : ลา้นบาท) 

1 ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,620,165.36 2,208,552.78 

2 ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 1,578,445.80 2,145,122.99 

3 ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 1,416,827.60 2,027,204.70 

4 ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 1,328,207.62 1,887,035.54 

5 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 626,154.06 1,034,540.94 
ที�มา:ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2555) 
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ตารางที� 2 แสดงเงินให้สินเชื�อของระบบธนาคารพาณิชย ์ปี 2552 - 2554 

 เงินให้สินเชื�อ 

กลุ่มธนาคาร ธ.ค.-54 ธ.ค.-53 ธ.ค.-52 

 พนัล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

พนัล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

พนัล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

กลุ่มธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่  5,327.10 63 4,572.20 62.2 4,018.70 60.9 

1. ธนาคารกรงุเทพ 1,428.10 16.9 1,210.90 16.5 1,101.30 16.7 

2. ธนาคารกรงุไทย 1,427.30 16.9 1,250.70 17 1,074.60 16.3 

3. ธนาคารไทยพาณชิย ์ 1,270.40 15 1,042.90 14.2 908.9 13.8 

4. ธนาคารกสกิรไทย 1,201.30 14.2 1,067.70 14.5 933.9 14.2 
กลุ่มธนาคารพาณชิยข์นาดกลางและ
เลก็ 12 แห่ง 2,524.40 29.8 2,277.20 31 2,094.80 31.8 

รวมธนาคารพาณิชยไ์ทย 16 แห่ง 7,851.50 92.8 6,849.40 93.1 6,113.50 92.7 
กลุ่มธนาคารพาณชิยต่์างประเทศ  
15 แห่ง 610.8 7.2 504.6 6.9 483.6 7.3 

รวมระบบธนาคารพาณิชย ์ 8,462.30 100 7,354.00 100 6,597.10 100 
ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

  ในปจัจุบนัการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทยไดร้บัผลกระทบจากหลายปจัจยัลบ

ทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภยัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีที�ผ่านมาส่งผลในระยะ

สั �น ทาํใหเ้กดิการชะลอการทาํธุรกรรมจากลกูคา้ (ดงัตารางที� 3) อนัเนื�องมาจากความไม่สะดวก

ในการเขา้ถงึช่องทางการให้บรกิารในบางพื�นที� อย่างไรก็ตาม ภาพรวมธุรกจิหลกัของธนาคาร

พาณชิยไ์ทยทั �งปี ยงัสามารถรกัษาสถานะผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิในเกณฑท์ี�ดไีวไ้ด ้ 
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ตารางที�  3 แสดงปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย ไตรมาสที�  3/2554 – ไตรมาส 

2/2555 

ราย ปริมาณสินเชื�อ อตัราการเปลี�ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ไตรมาสที� 3/2554 1,424.62 + 2.54 
ไตรมาสที� 4/2554 1,201.30 - 2.23 
ไตรมาสที� 1/2555 1,227.73 + 2.2 
ไตรมาสที� 2/2555 1,240.94 + 3.3 
ที�มา : ธนาคารกสกิรไทย  

 

  จากตารางที� 3 พบว่า หลงัจากเหตุการณ์อุทกภยัที�ผ่านมาในไตรมาส 4/2555 สนิเชื�อ

ธุรกจิขยายตวัเร่งขึ�นจากรอ้ยละ 2.2 ในไตรมาส 1/ 2555 และเป็นรอ้ยละ 3.3 ในไตรมาส 

2/2555 แสดงถงึเศรษฐกจิที�ฟื�นตวัจากนํ�าท่วมในปลายปีก่อน โดยสนิเชื�อขยายตวัเร่งขึ�นเกอืบ

ทุกภาคธุรกจิ ยกเวน้ภาคบรกิาร สําหรบัสนิเชื�อแก่ผูป้ระกอบการรายกลางและรายย่อย (SME) 

(รอ้ยละ 50.6 ของสนิเชื�อธุรกิจ) ขยายตวัรอ้ยละ 11.8 จากระยะเดยีวกนัปีก่อนส่วนสนิเชื�อ

อุปโภคบรโิภค (รอ้ยละ 29.3 ของสนิเชื�อรวม) ขยายตวัรอ้ยละ 16.9 จากระยะเดยีวกนัปีก่อน 

และเมื�อพจิารณาการขยายตวัไตรมาสต่อไตรมาสพบว่า เป็นการขยายตวัของสนิเชื�อรถยนต์จาก

การฟื�นตวัของผูผ้ลติรถยนต ์และผลของนโยบายคนืภาษรีถยนตค์นัแรก และสนิเชื�อที�อยู่อาศยัที�

เพิ�มสูงขึ�นต่อเนื�องในไตรมาส 2/2555 รวมถงึการที�ธนาคารมกีารนําเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝาก

พเิศษที�ใหผ้ลตอบแทนจงูใจ เพื�อลกูคา้จะไดนํ้าเงนิสดมาฝากกบัธนาคารเพิ�มขึ�น 

  จากที�กล่าวมาแล้วขา้งต้น ผู้วจิยัจงึสนใจที�จะศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและ

ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยศกึษาในช่วงรายเดอืน ตั �งแต่เดอืน

กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ.2555 จาํนวน 60 ชุดขอ้มลู เพื�อที�จะไดท้ราบว่า

ปจัจยัใดบ้างที�ส่งผลต่อปริมาณสินเชื�อและปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เพื�อเป็นแนวทางในการบรหิารงานของผูบ้รหิารของธนาคารกสกิรไทย ทําใหส้ามารถ

ปรับตัวให้ทันต่อการกําหนดนโยบายในการให้สินเชื�อและการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากให้

สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของปจัจยัทางเศรษฐกจิต่างๆ  รวมถงึธุรกจิภาคเอกชนสามารถ

ปรบัตวั เพื�อบรหิารสภาพคล่องของธนาคารได้อย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้ภาวะแวดล้อมและ

ปจัจยัทางเศรษฐกจิ 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

  เพื�อศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

 

สมมติุฐานการศึกษา 

 

  การศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ไดม้กีารกําหนดสมมตฐิานดงันี�  

 1.  ปจัจยัซึ�งไดแ้ก่ ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ปรมิาณเงนิ
ฝากธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ  ปรมิาณเงนิกู้ยมื
ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบัลูกค้าราย
ใหญ่ชั �นดีของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร      
กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) มอีย่างน้อย 1 ปจัจยัที�มอีิทธิพลต่อปรมิาณสินเชื�อของธนาคาร   
กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
  2.  ปจัจยัซึ�งได้แก่ ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจํา
ประเภท 3 เดอืน ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อตัราเงนิเฟ้อ ปรมิาณเงนิในระบบ
เศรษฐกิจ อตัราผลตอบแทนตั 7วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดอืน มอีย่างน้อย         
1 ปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

  การศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) จะทําการศกึษาโดยเก็บขอ้มลูเป็นรายเดอืน ตั �งแต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2550 

ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ.2555 จํานวน 60 ชุดขอ้มูล ในการศกึษาครั �งนี�ได้กําหนดขอบเขต

การศกึษาเฉพาะธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มลูจากธนาคารแห่งประเทศไทย

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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  สมมติฐานที� 1 ตวัแปรที�เลอืกนํามาทําการศกึษาในครั �งนี�แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

 

 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

-    ปรมิาณเงนิฝากธนาคารกสกิรไทย  

-    ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ  

-    ปรมิาณเงนิกูย้มืธนาคารกสกิรไทย  

-    อตัราดอกเบี�ยเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาสาํหรบัลกูคา้รายใหญ่ชั �นด ี

-    หนี�ที�ไมก่่อใหเ้กดิรายได ้ 

 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  

- ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

สมมติฐานที� 2 ตวัแปรที�เลอืกนํามาทําการศกึษาในครั �งนี�แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

 

 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

-    ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ  

-    อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืน  

-    อตัราเงนิเฟ้อ  

-    ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ  

-    อตัราผลตอบแทนตั 7วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดอืน  

 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  

- ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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คาํนิยามศพัท ์

 

ธนาคารพาณชิย ์หมายถงึ ธนาคารที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประเภทรบัฝากเงนิ

ที�ต้องจ่ายคนืเมื�อทวงถามหรอืเมื�อสิ�นระยะเวลาที�กําหนดไว ้และใชป้ระโยชน์เงนินั �นในทางหนึ�ง

หรอืหลายทาง เช่น การให้สนิเชื�อ การซื�อขายตั 7วแลกเงนิหรอืตราสารเปลี�ยนมอือื�นใด การซื�อ

ขายเงนิปรวิรรตต่างประเทศ  

ปรมิาณสนิเชื�อ หมายถึง ปรมิาณจํานวนเงนิการให้สนิเชื�อของสถาบนัการเงนิ มกีาร

บรกิารสนิเชื�อหลากหลายรูปแบบพร้อมเงื�อนไขที�ตอบสนองความต้องการที�แตกต่างกนัของ

ลูกค้าแต่ละคน สนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย ม ี2 ประเภท คือ สนิเชื�อบ้านกสกิรไทย และ

สนิเชื�อบุคคล  

 ปรมิาณเงนิฝาก หมายถงึ ปรมิาณเงนิที�ธนาคารกสกิรได้รบัเงนิฝากจากประชาชน นิติ

บุคคล รวมถงึสถาบนัการเงนิ ทั �งภายในและภายนอกประเทศ เงนิฝากประกอบไปดว้ย เงนิฝาก

กระแสรายวนั เงนิฝากออมทรพัย ์เงนิฝากประจาํ และเงนิฝากสกุลอื�นจากต่างประเทศ  

ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) หมายถงึ มูลค่าตลาดของสนิคา้และบรกิารขั �น

สุดท้ายที�ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ�งๆ โดยไม่คํานึงว่าผลผลิตนั �นจะผลิตขึ�นมาด้วย

ทรพัยากรของประเทศใด ตรงกนัขา้มหากทรพัยากรของพลเมอืงในประเทศไปทําการผลติใน

ต่างประเทศ กจ็ะไมน่บัรวมในผลติภณัฑภ์ายในประเทศ 

 ปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคารกสกิรไทย หมายถงึ ปรมิาณเงนิกู้ยมืที�ธนาคารกู้ยมืจาก

สถาบนัการเงนิทั �งภายในและภายนอกประเทศ ยิ�งธนาคารกูย้มืมากเท่าใดยิ�งขยายการใหส้นิเชื�อ

เพื�อนําเงนิไปชาํระหนี� 

อตัราดอกเบี�ยเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาสําหรบัลูกคา้รายใหญ่ชั �นด ี(Minimum Loan Rate : 

MLR) หมายถงึ อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้อ้างองิที�ธนาคารกสกิรอาจใช้คดิกบัลูกค้าสนิเชื�อรายใหญ่

หรอืลูกคา้ชั �นด ีเช่น มปีระวตักิารเงนิที�ด ีมหีลกัทรพัยค์ํ�าประกนัอย่างเพยีงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้

กบัเงนิกู้ระยะยาวที�มกีําหนดระยะเวลาที�แน่นอน เช่น สนิเชื�อเพื�อการประกอบธุรกจิ สนิเชื�อ

เพื�อที�อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

 หนี�ที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ (Non Performing Loan : NPL) หมายถงึ สนิเชื�อที�ไม่

ก่อให้เกดิรายได ้ลูกหนี�เงนิกู้ของสถาบนัการเงนิ ซึ�งไม่สามารถชําระดอกเบี�ยและเงนิต้นคนืให้

สถาบนัการเงนิเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดอืนขึ�นไป หรอืตามคํานิยามของธนาคารแห่ง   
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ประเทศไทย ซึ�งหมายรวมถงึเงนิให้สนิเชื�อจดัชั �นตํ�ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสูญ และสูญ 

ตามหลกัเกณฑก์ารจดัชั �นในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถงึลูกหนี�จดัชั �นสงสยัจะสูญที�

ธนาคารพาณิชยก์นัสํารองครบรอ้ยละ 100 และตดัออกจากบญัชแีลว้แต่ยงัไม่ไดบ้นัทกึกลบัเขา้

มาในบญัช ี

  อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation rate) หมายถงึ อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีราคาของปี

ปจัจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปีก่อนหรือปีฐาน หรืออัตราการเปลี�ยนแปลงที�

เปรยีบเทยีบระหว่างช่วงเวลาที�ต่อเนื�องกนั การวดัอตัราเงนิเฟ้ออาจวดัด้วยดชันีราคาผู้ผลติ 

(producer price index: PPI หรอื ดชันีราคาผูบ้รโิภค (consumer price index: CPI) หรอื GDP 

deflator แต่โดยทั �วไป รวมทั �งที�ใชอ้ยู่ในประเทศไทยจะใช้ดชันีราคาผู้บรโิภค เป็นตวัวดัภาวะ  

เงนิเฟ้อ 

 อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจํา 3 เดอืน (Interest in fixed deposit) หมายถงึ อตัรา

ดอกเบี�ยรอ้ยละต่อปีที�สถาบนัการเงนิจ่ายให้กบัผูฝ้ากเงนิ ซึ�งอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจาํมทีั �ง

ประเภท 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

 ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply) ตามความหมายกว้าง หมายถึง 

ปรมิาณของทรพัย์สนิทางการเงนิที�ใช้เป็นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยน ประกอบด้วยธนบตัร 

เหรยีญกษาปณ์ในมอืประชาชน (ไม่รวมธนาคารพาณิชย)์ เงนิฝากเผื�อเรยีกหรอืเงนิฝากกระแส

รายวนั ทรพัยส์นิทางการเงนิที�ใหผ้ลตอบแทนโดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย หรอืเสยีค่าใช้จ่ายเพยีง

เลก็น้อย (เงนิฝากประจําและเงนิฝากออมทรพัยข์องภาคเอกชนรวมถงึรฐัวสิาหกจิซึ�งฝากไว้ที�

ธนาคารพาณิชย ์เงนิรบัฝากของสหกรณ์ออมทรพัย ์ตั 7วสญัญาใชเ้งนิของบรษิทัเงนิทุนที�ถอืโดย

ภาคเอกชน ตั 7วแลกเงนิที�ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนรวม

ตลาดเงนิ 

  อตัราผลตอบแทนตั 7วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดอืน หมายถงึตราสารที�

ออกโดยกระทรวงการคลงั โดยผู้ซื�อตราสารขา้งต้นเป็นเจา้หนี�รฐับาล ซึ�งถอืว่าเป็นตราสารที�มี

ความมั �นคงสงูสุดโดยไมม่คีวามเสี�ยงจากการผดินัดการจ่ายดอกเบี�ยและเงนิตน้ (Default Risk)  
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  -   ตั 7วเงนิคลงั (Treasury Bill) เป็นตราสารหนี�ระยะสั �น อายุไม่เกนิ 1 ปีซึ�งรฐับาลออก

เพื�อใชใ้นการบรหิารเงนิระยะสั �น ซึ�งปกตจิะไม่มดีอกเบี�ย (Zero Coupon bond) โดยผูซ้ื�อตรา

สารจะซื�อไดใ้นราคาตํ�ากว่าราคาหน้าตั 7วหรอืมสี่วนลด (Discount) และเมื�อครบกําหนดไถ่ถอน  

ผู้ถือตราสารจะได้เงนิคนืตามราคาหน้าตั 7ว ส่วนต่างของราคาหน้าตั 7วกบัราคาที�มสี่วนลดก็คอื

ผลตอบแทนที�ผูล้งทุนจะได ้

  -   ส่วนพนัธบตัรรฐับาล (Treasury Bond หรอื Government Bond) เป็นตราสารหนี�ที�มี

อายุตั �งแต่ 1 ปีขึ�นไป ซึ�งจะมกีารกําหนดอตัราดอกเบี�ยไว้ดว้ยโดยทั �วไปจะมอีตัราดอกเบี�ยคงที� 

จา่ยดอกเบี�ยปีละ 2 ครั �ง และชาํระคนืเงนิตน้ครั �งเดยีว ณ วนัไถ่ถอน 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 

 

  การศกึษาในครั �งนี�ทาํใหท้ราบถงึปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายของธนาคารใน

ดา้นสนิเชื�อและดา้นเงนิฝากใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิ 

 

 

 

 

 



 

 

บทที� 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

         ในการศกึษาเรื�อง ปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิร

ไทย จาํกดั (มหาชน) ไดศ้กึษาคน้ควา้ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนํามาใชเ้ป็น

ส่วนประกอบในการสรา้งเครื�องมอืสําหรบัการวจิยั และสนับสนุนผลการวจิยั รวมทั 2งนําเสนอ

ผลการวจิยัเพื�อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการศกึษา ผู้วจิยัได้แบ่ง

เนื2อหาในบทนี2ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี2 

ส่วนที� 1 แนวคดิและทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้ง 

     ส่วนที� 2 ขอ้มลูทั �วไปเกี�ยวกบัธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

     ส่วนที� 3 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

ส่วนที� 1 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

   

        ในการศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จํากัด(มหาชน) ได้นําแนวคิดของทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ ทฤษฎีการกําหนดขึ2นเป็นอัตรา

ดอกเบี2ยดุลยภาพด้วยปรมิาณเงนิให้กู้ ทฤษฎีการเงนิของเคนส์ ทฤษฎีปรมิาณเงนิของแคม

บรดิจ ์ ทฤษฎกีารแสวงหากําไรสงูสุด  เขา้มาใชใ้นการศกึษาโดยมรีายละเอยีดดงันี2 

 

ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ (Loanable Funds Theory) (ชมเพลิน จนัทรเ์รืองเพญ็, 2546:      

11-13)  

 

  ทฤษฎปีรมิาณเงนิให้กู้ เป็นทฤษฎีที�ได้รบัการพฒันาจากนักเศรษฐศาสตรก์ลุ่มนีโอ

คลาสสคิ โดยไดนํ้าตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบเศรษฐกจิมาประกอบการวเิคราะห ์อตัราดอกเบี2ย
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ถูกกําหนดโดยอุปทานของเงนิกู้กบัอุปสงค์ของเงนิกู้ ด้านอุปสงค์ ณ ระดบัอตัราดอกเบี2ยสูง

ความต้องการเงนิกู้น้อย และเมื�ออตัราดอกเบี2ยลดตํ�าลงความต้องการเงนิกู้มมีาก ดา้นอุปทาน 

โดยทั �วไปถ้าอตัราดอกเบี2ยตํ�าความต้องการใหกู้้น้อย และถ้าอตัราดอกเบี2ยสูงความต้องการให ้ 

กูม้าก อุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิใหกู้ย้มืจะเป็นตวักําหนดระดบัของอตัราดอกเบี2ยดุลยภาพ ซึ�ง

เป็นอตัราดอกเบี2ยที�เหมาะสมที�เกดิจากการที�ธนาคารใหกู้ใ้นช่วงระยะเวลาหนึ�ง  

 ดงันั 2น ทฤษฎีปรมิาณเงนิให้กู้ อตัราดอกเบี2ยจะถูกกําหนดโดยอุปสงค์ที�มต่ีอปรมิาณ

เงนิกู้ (Demand for Loanable Fund) และปรมิาณเงนิที�จะมใีหกู้้ (Supply of Loanable Fund) 

(ชมเพลนิ จนัทรเ์รอืงเพญ็, 2546 : 11-13)  

         อุปสงค์ต่อปรมิาณเงนิกู้ได้แก่ การลงทุน จะถูกกําหนดด้วยอตัราดอกเบี2ย และอตัรา

ผลตอบแทนของเงนิลงทุนหน่วยที�เพิ�ม (Marginal Efficiency of Capital : MEC)  หน่วยธุรกจิ

จะกู้ กต่็อเมื�ออย่างน้อยที�สุดแลว้ อตัราดอกเบี2ยจะต้องเท่ากบั MEC โดย MEC มแีนวโน้มที�จะ

ลดลงเมื�อผูผ้ลติขยายการลงทุนออกไป ถา้อตัราดอกเบี2ยสูง ความต้องการขอกู้เงนิจะลดลง และ

เมื�ออตัราดอกเบี2ยตํ�า ความต้องการขอกู้เงนิจะมากขึ2น ดงันั 2น เสน้อุปสงคต่์อเงนิกู้จะลาดลงจาก

ซ้ายมาขวา เมื�อกําหนดให้แกนตั 2งแสดงอตัราดอกเบี2ย และแกนนอนแสดงจํานวนเงนิที�ขอกู ้

แสดงว่า ณ ระดบัอตัราดอกเบี2ยสูงความต้องการเงนิกู้จะน้อย และเมื�ออตัราดอกเบี2ยลดตํ�าลง

ความต้องการเงนิกู้จะมมีาก ถ้าหากประชาชนมคีวามปรารถนาในตวัเงนิสดมากขึ�น ในขณะที�

ปรมิาณเงนิคงที� อตัราดอกเบี�ยย่อมสูงขึ�น ในขณะเดยีวกนัอตัราดอกเบี�ยยงัขึ�นอยู่กบัปรมิาณ

ของเงนิ (Money supply) ถ้าหากปรมิาณของเงนิเพิ�มขึ�น โดยที�ความปรารถนาในตวัเงนิของ

ประชาชนคงที�แล้ว อตัราดอกเบี�ยจะลดตํ�าลง ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าหากความปรารถนาในตวั

เงนิน้อยลงโดยที�ปรมิาณของเงนิคงที�แลว้ อตัราดอกเบี�ยยอ่มลดลงดว้ย ดงัภาพที� 1  

       อตัราดอกเบี2ย 

 

 

 

                                         D  

                                           

ภาพที� 1 ลกัษณะเส้นอปุสงคต่์อเงินกู้ 

ปรมิาณเงนิกู ้
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 ส่วนเส้นอุปทานของเงินให้กู้นั 2น เป็นเงินให้กู้ทั 2งหมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ�งแก่

ผูบ้รโิภค รฐับาล และองคก์รธุรกจิ ดงันั 2น เสน้อุปทานของเงนิใหกู้้จะมลีกัษณะลาดลงมาจากขวา

มาซ้าย แสดงให้เห็นว่าเงนิกู้และอตัราดอกเบี2ยมคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนั คอื เมื�อ

อตัราดอกเบี2ยสูงขึ2น ความต้องการเงนิกู้ใหกู้้กจ็ะสูง และถ้าอตัราดอกเบี2ยตํ�า ความต้องการใหกู้้

จะน้อย และถา้อตัราดอกเบี2ยสงูความตอ้งการใหกู้จ้ะมาก ดงัภาพที� 2  
 

       อตัราดอกเบี2ย 

 

 

 

 

                                                  S 

 
 

ภาพที� 2 ลกัษณะเส้นอปุทานต่อเงินกู้ 

 

 การเปลี�ยนแปลงเส้นอุปทาน เป็นสภาวะที� อุปทานของความต้องการเงินให้กู้

เปลี�ยนแปลงไป อนัเนื�องมาจากปจัจยัอื�น นอกจากอตัราดอกเบี2ยที�เปลี�ยนแปลงไป มผีลทําให้

เสน้อุปทานเคลื�อนไปทั 2งสิ2น  

 

ทฤษฎีการกาํหนดขึJนเป็นอตัราดอกเบีJยดุลยภาพด้วยปริมาณเงินให้กู้ (สิทธิชยั พฒันา

รุ่งเรือง, 2551) 

 

 แนวคดินี2 Harris (1981 : 303-304) ได้ให้ความหมายของอตัราดอกเบี2ยว่าเป็นราคา

เงนิทุนที�ให้กู้ยมืเงนิ และถูกกําหนดขึ2นด้วยปรมิาณเงนิที�มใีห้กู้และความต้องการขอกู้ โดย

ปรมิาณเงนิที�จะใหกู้้นั 2นมาจากหลายแหล่ง ไดแ้ก่ เงนิสด หรอืทรพัยส์นิคลา้ยเงนิสดที�ประชาชน

มอียู่หรอืที�หน่วยธุรกจิมอียู่ในมอื เช่น กําไรสะสมและเงนิสํารองค่าเสื�อมราคา เป็นต้น ซึ�งหาก

ธุรกจินําเงนิเหล่านี2มาใช้ในการขยายกจิการของตนเองซึ�งจะต้องรวมเขา้ไปไว้เป็นอุปทานของ

เงนิกู้ด้วย ดงันั 2น อุปทานของเงนิกู้จงึหมายถึง เงนิให้กู้ทั 2งหมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ�งแก่

ปรมิาณเงนิกู ้
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ผู้บรโิภค รฐับาลและหน่วยธุรกจิ โดยลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างอุปทานของเงนิให้กู้ และ

อตัราดอกเบี2ยที�จะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอื หากอตัราดอกเบี2ยตํ�ากว่าความต้องการใหกู้้ยมื

จะมน้ีอย และหากอตัราดอกเบี2ยสูงความต้องการให้กู้ยมืจะมมีาก ซึ�งตวัแปรที�มบีทบาทในการ

กําหนดอุปทานของเงนิใหกู้ท้ ี�สาํคญัคอื 

 1.  รายได้และอัตราส่วนความโน้มเอียงในการออมเปรียบกับรายได้ (Marginal 

propensity to save) ทั 2งนี2 เนื�องจากการที�ประชากรจะสามารถใหกู้้ยมืไดม้ากน้อยเพยีงใดนั 2น

ยอ่มขึ2นอยูก่บัรายไดท้ี�ไดร้บัและความโน้มเอยีงที�จะออมในขณะนั 2น นอกจากนี2ยงัขึ2นอยู่กบัความ

ตอ้งการของประชาชนที�จะถอืเงนิสดไวใ้นมอืเพื�อสาํรองไวใ้ชจ้า่ยยามจาํเป็น 

 2.  เงนิสดที�ไดจ้ากหน่วยธุรกจิ ซึ�งขึ2นอยูก่บักําไรที�ไดแ้ละนโยบายของหน่วยธุรกจิ 

 3.  นโยบายของรฐับาลและนโยบายการใหกู้ข้องธนาคาร 

 ในส่วนของความต้องการขอกู้นั 2นจะเกิดการลงทุนและการใช้จ่ายที�เกินรายได้ และ

เนื�องจากโดยธรรมชาตแิลว้ผูข้อกู้เงนิจะมคีวามพอใจในการกู้มากหากอตัราดอกเบี2ยตํ�า และใน

ทศิทางตรงกนัขา้มจะมกีารลดปรมิาณการกู ้หากเหน็ว่าอตัราดอกเบี2ยอยูใ่นระดบัสงู 

  ดงันั 2น อัตราดอกเบี2ยตามทฤษฎีปรมิาณเงนิให้กู้จะถูกกําหนดจาก Demand for 

Loanable Fund และ Supply of Loanable Fund ซึ�งจะเป็นตวักําหนดระดบัอตัราดอกเบี2ยดุล

ภาพโดยจะเกดิขึ2น ณ จุดตดักนัของเส้นอุปสงค์ต่อเงนิกู้และอุปทานของเงนิให้กู้ และอตัรา

ดอกเบี2ยนี2จะเป็นอตัราที�เหมาะสมที�เกิดจากการให้กู้ในช่วงเวลาหนึ�ง ซึ�ง ณ จุดนี2จะแสดงถึง

ปรมิาณอุปสงคเ์ท่ากบัปรมิาณอุปทาน ดงัภาพที� 3 

 
 

      อตัราดอกเบี2ย 

 

 

 

 

                                                   

 
 

ภาพที� 3 การกาํหนดอตัราดอกเบีJยดลุยภาพของการกู้ 

ปรมิาณเงนิกู ้
S 

D 
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ทฤษฎีการเงินของเคนส ์(John Maynard Keynes : Theory) (ชมเพลิน  จนัทรเ์รืองเพญ็, 

2538 : 44-49) 

 

    นักเศรษฐศาสตรช์าวองักฤษชื�อ John Maynard Keynes ไดนํ้าเสนอว่าการนํานโยบาย

การเงนิมาใช้ในการแก้ไขปญัหาทางด้านเศรษฐกิจเพยีงอย่างเดยีวนั 2นไม่น่าจะช่วยให้ระบบ

เศรษฐกจิเกดิเสถยีรภาพขึ2นได ้แต่สิ�งที�ควรจะกระทําคอื การที�ภาครฐัควรจะเขา้มาแทรกแซงใน

การดําเนินกจิการทางด้านเศรษฐกจิ โดยการนํานโยบายการคลงัมาใช้ในการรกัษาเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการใช้นโยบายการเงนิ ซึ�งเราจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างจาก

แนวคดิในสาํนกัคลาสสคิที�ว่า ระบบเศรษฐกจิมกีลไกลในการปรบัตวัอตัโนมตั ิและรฐับาลไม่ต้อง

เขา้มาแทรกแซงในการดาํเนินกจิการดา้นเศรษฐกจิ ซึ�งจากแนวคดิของเคนสท์ี�กล่าวมาขา้งต้นจงึ

เป็นเหตุที�นําไปสู่ยุคที�เรยีกกนัว่า “การปฏวิตัขิองเคนส”์ ซึ�งสําหรบัแนวคดิใหม่ของเคนส์นี2ได้

เสนอความคดิในเรื�องของอตัราดอกเบี2ยในระบบเศรษฐกจิที�มคีวามสมัพนัธก์บัความต้องการถอื

เงนิ ซึ�งจะเหน็ไดจ้ากทฤษฎคีวามต้องการถอืเงนิ (Liquidity Preference Theory) โดยอธบิายถงึ

ความต้องการถอืเงนิ หรอือุปสงคต่์อเงนิ (Demand for money) ซึ�งกล่าวไดว้่าบุคคลจะมคีวาม

ปรารถนาในการถอืเงนิดว้ยจดุประสงคด์งัต่อไปนี2  

 

1. ความตอ้งการถอืเงนิเพื�อการจบัจา่ยใชส้อย (Transaction Demand) 

   ทั 2งนี2 เกดิจากความจาํเป็นที�บุคคลในสงัคม หรอืในระบบเศรษฐกจิจะต้องการถอืเงนิสด

เพื�อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวนั ซึ�งความต้องการถือเงินเพื�อการใช้จ่ายใน

ชวีติประจาํวนันี2จะมากน้อยเพยีงใดกข็ึ2นอยู่กบัรายไดข้องแต่ละบุคคล ทั 2งนี2กย็งัมปีจัจยัอื�นๆ เขา้

มาประกอบในการกําหนดความต้องการถอืเงนิ เช่น ระดบัมาตรฐานค่าครองชพี ความถี�ของ

ระยะเวลาที�ไดร้บัรายไดด้ว้ย โดยเรื�องของอุปสงคข์องการถอืเงนิเพื�อการจบัจ่ายใชส้อยนั 2น จะมี

เรื�องของมลูค่าการซื2อขาย แลกเปลี�ยนที�เกดิขึ2นในระบบเศรษฐกจิในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง

นั 2น จะมรีวมถึงการซื2อขายสินค้า/บริการขั 2นสุดท้าย และการซื2อขายสินค้า/บรกิารขั 2นกลาง 

ตลอดจนการซื2อขายสนิทรพัยส์นิทางการเงนิ ซึ�งจะทําให้มูลค่ารวมของสิ�งที�กล่าวมานี2มมีูลค่า

ที�มากว่าค่าผลติภณัฑป์ระชาชาตเิบื2องต้น (Gross National Product : GNP) โดยอยู่ในขอ้

สมมุตฐิานที�ว่า สดัส่วนระหว่างผลติภณัฑป์ระชาชาตเิบื2องต้น กบัมลูค่าของการซื2อขายทั 2งหมด

นั 2นคงที� ซึ�งจะส่งผลให้อุปสงค์ของเงินเพื�อจบัจ่ายใช้สอยกับรายได้ประชาชาติ (National 
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Income) เปลี�ยนแปลงไปในทศิทางเดยีวกนัเสมอ โดยความต้องการถอืเงนิของครวัเรอืน อนั

เนื�องมาจากสาเหตุทางดา้นรายได ้และความต้องการที�จะถอืเงนิของหน่วยธุรกจิ อนัเนื�องมาก

จากสาเหตุทางด้านธุรกิจ ซึ�งต่างก็มีความสําคัญต่อการถือเงินของระบบเศษฐกิจทั 2งหมด

โดยรวมทั 2งสองสิ�งเช่นกนั  

    ซึ�งในความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ของเงินเพื�อการจบัจ่ายใช้สอย กับระดับรายได้

ประชาชาตนิั 2น มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ�งเราสามารถที�จะแสดงใหเ้หน็

ในรปูของสมการเสน้ตรง (Linear Equation) ไดด้งันี2 

 

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

  

โดยที�   

      M t    =  อุปสงคข์องเงนิเพื�อจบัจา่ยใชส้อย 

      K      =  สดัส่วนระหว่างรายไดป้ระชาชาตกิบัความตอ้งการถอืเงนิเพื�อการจบัจา่ย 

               ใชส้อย 

      Y      =  รายไดป้ระชาชาตทิี�อยูใ่นรปูตวัเงนิ  

      2.  ความตอ้งการถอืเงนิเพื�อเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Demand) 

   ทั 2งนี2เกดิจากความจําเป็นที�บุคคลในสงัคม หรอืในระบบเศรษฐกจิจะต้องการถอืเงนิสด

เพื�อสําหรบัในกรณีที�เกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น เจบ็ป่วย อุบตัเิหตุที�ไม่คาดคดิ เป็นต้น ซึ�งในความ

ต้องการถอืเงนิประเภทนี2ก็จะมคีวามสมัพนัธก์บัรายได้ของแต่ละบุคคลเช่นเดยีวกนั แต่สําหรบั

อตัราดอกเบี2ยแลว้นั 2นการถอืเงนิในประเภทนี2จะแปรผนัในลกัษณะที�ตรงกนัขา้ม โดยเราสามารถ

อธบิายในรปูของสมการไดด้งันี2  

 

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

    

โดยที�   

      Mp    =  อุปสงคข์องเงนิเพื�อเหตุฉุกเฉิน 

      r      =   ระดบัอตัราดอกเบี2ย 

      Y     =  ระดบัรายได ้  
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 3.  ความตอ้งการถอืเงนิเพื�อเกง็กําไร (Speculative Demand) 

   ทั 2งนี2เกดิจากการถอืเงนิไว้โดยมวีตัถุประสงคใ์นการมุ่งหวงัผลกําไรที�อาจจะเกดิขึ2นจาก

การเปลี�ยนของอตัราดอกเบี2ยในตลาดเงนิตรา ซึ�งความต้องการในรปูแบบนี2จะมคีวามสมัพนัธ์

กบัอตัราดอกเบี2ยในลกัษณะที�แปรผกผนักนั นั �นแสดงว่าถ้าหากคาดว่าอตัราดอกเบี2ยในอนาคต

น่าจะสูงขึ2นกจ็ะทําใหค้นเปลี�ยนสนิทรพัยท์ี�ตนถอือยู่ เช่น พนัธบตัร มาอยู่ในรปูของเงนิสดทนัท ี

ซึ�งหากไม่ยอมสละอตัราดอกเบี2ยที�ได้รบัเพยีงเลก็น้อยนี2ก็อาจจะต้องพบกบัการขาดทุนในส่วน

ของทุน (Capital Loss) ซึ�งอาจจะเกดิขึ2นเป็นจาํนวนมากกว่าอนาคตกไ็ด ้ 

    จากที�กล่าวมาแล้วว่าความต้องการถือเงนินั 2นมคีวามสมัพนัธ์ลกัษณะแปรผกผนักับ

อตัราดอกเบี2ยดงันั 2นเราจงึสามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูของสมการไดด้งันี2 

 

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

    

 

โดยที�   

      MS    =  อุปสงคข์องเงนิเพื�อเกง็กําไร 

      r      =   ระดบัอตัราดอกเบี2ย 

 

ทฤษฎีปริมาณเงินของแคมบริดจ ์(ชมเพลิน  จนัทรเ์รืองเพญ็, 2538)  

 

   ทฤษฎนีี2มนีักเศรษฐศาสตรท์ี�มชีื�อเสยีงคอื Marshall , Pigou , Robertson และ Keynes  

ซึ�งเป็นนักเศรษฐศาสตรก์ารเงนิจากสํานักเคมบรจิ ไดร้่วมมอืกนัพฒันาทฤษฎปีรมิาณเงนิ ซึ�งมี

ชื�อว่าทฤษฎปีรมิาณเงนิในรปูแบบการถอืเงนิสด หรอือาจจะเรยีกไดว้่าทฤษฎกีารเงนิในรปูแบบ

ของสํานักเคมบรจิ (Cambridge Version) ซึ�งมแีนวคดิที�จะมุ่งอธบิายว่าอะไรคอืปจัจยัที�เป็น

ตัวกําหนดปริมาณเงินที�คนในสังคมต้องการถือเอาไว้ ซึ�งในแนวคิดของทฤษฎีนี2กล่าวว่า 

ปรมิาณเงนิที�แต่ละบุคคลที�ตอ้งการจะถอืไว ้ย่อมขึ2นอยู่กบัความสะดวกสบายที�ไดร้บัจากการถอื

เงนิ และรวมถงึความรูส้กึปลอดภยัที�ตนเองไดร้บัจากการถอืเงนิเอาไว ้ทั 2งนี2  เนื�องจากเงนินั 2นมี

อรรถประโยชน์ในตวัของมนัเอง และเป็นสิ�งที�ทาํใหผู้ถ้อืมอีํานาจในการจบัจ่ายใชส้อย 
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   ดงันั 2น สมการความตอ้งการถอืเงนิ (Demand for money) มคี่าเท่ากบั PTk โดยที�ความ

ต้องการถอืเงนินี2จะมลีกัษณะเป็น Stock Concept เช่นเดยีวกบัปรมิาณเงนิ (M) ซึ�งหมายถงึ 

ความตอ้งการถอืเงนิในขณะใดขณะหนึ�ง จงึสามารถที�จะเขยีนสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตวัแปรต่างๆ ดงันี2 

 

                                        M = kPT   --------------------- (1) 

 

    ความต้องการถือเงนินั 2นขึ2นอยู่กบัปจัจยัในเรื�องของความต้องการมอีํานาจในการซื2อ  

ความสะดวกแก่ผู้ถอื ซึ�งเป็นเรื�องของอรรถประโยชน์ในตวัของเงนิเอง นอกจากนี2ยงัคงมปีจัจยั

อื�นๆ เข้ามาเป็นตวัประกอบ เช่น ความมั �งคั �ง รายได้ ค่าเสยีโอกาส ซึ�งทางนักเศรษฐศาสตร์

สํานักเคมบรจินี2มคีวามเชื�ออกีอย่างหนึ�งที�ว่า ในความต้องการปรมิาณเงนิส่วนหนึ�งนั 2นจะขึ2นอยู่

กบัขนาดโดยเปรยีบเทยีบของสนิทรพัยท์ี�ไม่ใช่เงนิ หากปรมิาณเงนิมกีารเปลี�ยนแปลงไปก็จะ

ส่งผลให้ระดับราคาของสินค้า/บริการเปลี�ยนไปมากกว่า หรอืน้อยกว่าการเปลี�ยนแปลงใน

ปรมิาณเงนิกอ็าจจะเป็นได ้ทั 2งนี2ขึ2นอยูก่บัผลตอบแทนของสนิทรพัยท์ี�ไมใ่ช่เงนิ 

 

ทฤษฎีแห่งการแสวงหากาํไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) (พิชยุทธ  คลงัแสง, 

2550) 

 

ทฤษฎแีห่งการแสวงหากําไร เป็นการศกึษาธนาคารพาณิชยท์ี�เป็นหน่วยเศรษฐกจิที�มี

จุดมุ่งหมายเพื�อแสวงหากําไรสูงสุด (Maximization Theory) โดยมสีนิทรพัย์และหนี2สนิที�

เหมาะสม เพื�อให้ได้กําไรสูงสุดอยู่ภายใต้เงื�อนไขต่าง ๆ เช่น สนิทรพัย์ที�ธนาคารถอือยู่ โดย

สนิทรพัยเ์หล่านี2 สามารถแบ่ง 2 ประเภท ดงันี2 

  1. สนิทรพัยท์ี�ไดด้อกผล หรอืสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิรายได ้(Earning Asset) ได้แก่ เงนิ

ใหกู้ย้มื และการลงทุนในหลกัทรพัย ์

  2. สนิทรพัยท์ี�ไม่ไดด้อกผล หรอืสนิทรพัยท์ี�ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(Non Earning Asset) 

ไดแ้ก่ เงนิสดสาํรองทั 2งหมด ประกอบดว้ย เงนิสดสาํรองตามกฎหมาย และเงนิสดสาํรองส่วนเกนิ 

โดยธนาคารพาณิชย์จะพยายามดํารงเงนิสดสํารองตามที�กฎหมายกําหนดไว้ และจะมเีงนิสด

สาํรองส่วนเกนิแต่เพยีงเลก็น้อยเท่านั 2น  
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 ธนาคารพาณิชยน์ั 2นมกีารปรบัตวัในการถือครองสนิทรพัย์ และหนี2สนิให้เหมาะสมอยู่

ตลอดเวลา เพื�อใหท้นัต่อภาวะทางการเงนิที�เปลี�ยนแปลง เช่น อตัราดอกเบี2ย อุปสงคเ์งนิกู้ และ

นโยบายการเงนิของธนาคารกลาง ในกรณีที�ใช้ธนาคารกลางใช้มาตรการทางการเงนิต่าง ๆ 

นอกจากนี2ในการจดัสรรสนิทรพัย์ของธนาคารพาณิชย์ยงัขึ2นอยู่กบัต้นทุนการให้สนิเชื�อ และ

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยน์ั 2น ๆ ดว้ย ซึ�งถอืเป็นการจดัการสนิทรพัยใ์หม่ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งกําไร

สงูสุด ส่วนการจดัการหนี2สนิกเ็ป็นไปในทํานองเดยีวกนั ดงันั 2น เพื�อใหเ้ขา้ใจในสภาพ และฐานะ

การดําเนินงานของธนาคารพาณิชยใ์ห้ชดัเจนมากขึ2น สามารถพจิารณาได้จากบญัชงีบดุลของ

ธนาคารพาณชิย ์โดยมอีงคป์ระกอบบญัชงีบดุล ดงันี2 

 สนิทรพัย ์หรอืแหล่งใชไ้ปของเงนิทุน (Asset or Use of Funds) ประกอบดว้ย 

1. เงนิสด และเงนิสดสาํรงทั 2งหมด (Cash and Total Reserves) 

2. เงนิใหกู้ย้มืและการใหเ้ครดติ (Loan, Overdraft and Discount)  

3. พนัธบตัรและหลกัทรพัยต่์าง ๆ (Bond and Stock) 

4. สนิทรพัยอ์ื�น ๆ (Other Assets) 

รายการที�สาํคญัคอื เงนิสดในมอืรวมถงึเงนิสดสํารองที�ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งเงนิ

ในส่วนนี2ธนาคารจะไม่ไดร้บัผลตอบแทน นอกจากนี2ยงัมกีารให้สนิเชื�อ ซึ�งเป็นแหล่งใชเ้งนิทุนที�

ธนาคารพาณิชย์ ได้รบัผลตอบแทนอย่างมาก ในขณะเดยีวกนัก็เป็นสนิทรพัย์ที�มคีวามเสี�ยง

เช่นกัน ส่วนการถือหลกัทรพัย์ของธนาคารพาณิชย์นั 2น จะเป็นการลงทุนในหลกัทรพัย์ของ

ภาครฐับาลและเอกชน 

หนี2สนิ หรอืแหล่งที�มาของเงนิทุน (Liabilities and Capital or Source of Funds) 

ประกอบดว้ย 

1. เงนิฝากทั 2งหมด (Total Deposits) 

2. เงนิกูย้มืจากภายในประเทศ (Borrowing from Domestic Sources) 

3. เงนิกูย้มืจากต่างประเทศ (Borrowing from Foreign Sources) 

4. เงนิกองทุน (Capital Account) 

รายการที�สําคญัคอื เงนิฝาก ซึ�งประกอบดว้ยเงนิฝากกระแสรายวนั เงนิฝากออมทรพัย ์

และเงนิฝากประจาํ เป็นแหล่งที�มาของเงนิทุนในสดัส่วนที�มากที�สุด อกีรายการหนึ�งคอื เงนิกู้ยมื 

ธนาคารพาณิชยส์ามารถกู้ยมืได้จากสถาบนัการเงนิในประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตลอดจนการกูย้มืจากต่างประเทศ 
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ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (Money Supply) (เอนก เธียรถาวร, 2538)  

 

ปรมิาณเงนิมคีวามหมาย 2 ประการคอื 

1. ปรมิาณเงนิตามความหมายอยา่งแคบ (Narrow Money) 

  ปรมิาณเงนิประเภทนี2 หมายถึง เหรยีญกษาปณ์ ธนบตัร และเงนิฝากกระแสรายวนั 

(Demand Deposit) ปรมิาณเงนิประเภทนี2จะใชห้มุนเวยีนอยู่ในระบบเศรษฐกจิ และเป็นปรมิาณ

เงนิที�ใชว้ดัอํานาจซื2อของประชาชน เหตุที�เงนิฝากกระแสรายวนั (Demand Deposit) ซึ�งจ่าย

โอนกนัด้วยเชค็เป็นเงนิอย่างหนึ�งเพราะมอีํานาจซื2อเช่นเดยีวกบัธนบตัรและเหรยีญฐกษาปณ์ 

เมื�อต้องการใชเ้งนิกส็ามารถเซน็ต์เชค็สั �งจ่ายไดท้นัท ีและธนาคารจะจ่ายเงนิใหเ้มื�อถูกทวงถาม 

ดงัที�ได้กล่าวแลว้ว่าปรมิาณเงนิประเภทนี2จะเป็นปรมิาณเงนิที�ใช้หมุนเวยีน ในระบบเศรษฐกจิ 

ดงันั 2นปรมิาณเงนิ จงึหมายถึง ปรมิาณเงนิในท้องตลาดซึ�งอยู่ในมอืของประชาชน และหน่วย

ธุรกจิต่างๆ ส่วนปรมิาณเงนิที�อยู่ในมอืของรฐับาลและอยู่ในระบบธนาคารโดยทั �วไปจะไม่ถอืว่า

เป็นปรมิาณเงนิในท้องตลาด ทั 2งนี2เพราะว่าเงนิเหล่านี2ในขณะนั 2นมไิดนํ้าออกมาใชห้มุนเวยีนใน

ทอ้งตลาด 

2. ปรมิาณเงนิตามความหมายอยา่งกวา้ง (Broad Money) 

  ปรมิาณเงนิประเภทนี2จะเท่ากบั ปรมิาณเงนิตามความหมายอยา่งแคบบวกดว้ย เงนิฝาก

ประจาํ (Time Deposits) ตั �วเงนิระยะสั 2น หุน้กู้พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรอื�น ๆ ฯลฯ โดยถอืว่า

สิ�งต่าง ๆ เหล่านี2เป็นสิ�งที�คล้ายเงนิ (Near Money) ทั 2งนี2เพราะสามารถเปลี�ยนเป็นเงนิไดง้่าย

ดงันั 2นปรมิาณเงนิตามความหมายอย่างกวา้ง จงึประกอบดว้ยเหรยีญกษาปณ์ ธนบตัร เงนิฝาก

กระแสรายวนั เงนิฝากประจาํ เงนิฝากออมททรพัย ์พนัธบตัรรฐับาล หุน้กู้ และสิ�งที�ใกลเ้คยีงกบั

เงนิอื�น  

  แต่เนื�องจากปรมิาณเงนิที�เป็นเงนิฝากประจาํ หรอืตั �วเงนิคลงั หรอืพนัธบตัรอื�น ๆ ไม่ได้

นําออกมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เมื�อพูดถึงปรมิาณเงนิ จึงหมายถึงปริมาณเงนิตาม

ความหมายอยา่งแคบเท่านั 2น 
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อตัราดอกเบีJยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย ์(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) 

 

 1.  อตัราดอกเบี2ยเงนิกู้ยมืระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) เป็นการกู้ยมืที�ทําธุรกรรม

กนัมลีกัษณะเป็นเงนิกูย้มืระหว่างสถาบนัการเงนิที�ตอ้งจ่ายคนืเมื�อทวงถาม ทําใหก้ารบรหิารเงนิ

ระยะสั 2นของระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื�น ๆ เกิดความไม่คล่องตัวเพราะ

ธนาคารไมท่ราบระยะชาํระคนืที�แน่นอน ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ 

 2.  อตัราดอกเบี2ยเงนิให้กู้ยมืสําหรบัลูกค้า เป็นอตัราดอกเบี2ยที�ธนาคารเรยีกเก็บจาก

ลูกค้าทั �วไปนอกเหนือไปจากสถาบนัการเงนิด้วยกัน ซึ�งโดยทั �วไปแล้วธนาคารจะมกีารแบ่ง

ลกูคา้กลุ่มนี2ออกเป็นประเภทตามคุณภาพและประเภทของการกู้ยมื 

      2.1  อตัราดอกเบี2ยเงนิกู้ยมืแก่ลูกคา้ชั 2นด ี(Minimum Lending Rate--MLR) หรอื 

(Minimum Loan Rate) 

   เป็นอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาที�ธนาคารพาณิชยเ์รยีกเกบ็จากลูกค้า

ชั 2นด ีซึ�งลูกค้าประเภทนี2ธนาคารพาณิชย์เหน็ว่ามคีวามเสี�ยงตํ�าและเชื�อมั �นว่ามศีกัยภาพที�จะ

ชําระคนืเงนิกู้ไดด้ ีหรอืเป็นลูกคา้ที�ทําธุรกรรมกบัธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของ

การทําธุรกรรมร่วมกันในปรมิาณที�มากธนาคารพาณิชย์จงึเรยีกเก็บอัตราดอกเบี2ยที�ตํ� า ซึ�ง

เรยีกว่า อตัราเงนิกู้ยมืแก่ลูกคา้ชั 2นด ี(Prime Rate) สําหรบัลูกค้าทั �วไปนั 2นธนาคารจะใช้อตัรา

ดอกเบี2ยสําหรบัลูกค้าชั 2นดเีป็นเกณฑ์ในการเรยีกเก็บอตัราดอกเบี2ยกบัลูกค้าทั �วไปตามความ

เสี�ยง และต้นทุนที�เพิ�มขึ2นของลูกค้ารายนั 2น ๆ นอกจากนี2ยงัใช้อ้างองิในการคดิอตัราดอกเบี2ย

เงนิกูป้ระเภทอื�น ๆ ดว้ย 

1.2  อตัราดอกเบี2ยเงนิกูป้ระเภทเบกิเกนิบญัช ี(Minimum Overdraft Rate--MOR) 

   เป็นอัตราดอกเบี2ยเงินกู้ระยะสั 2นของธนาคารพาณิชย์ที�ใช้สําหรบัวงเงินกู้

ประเภทหมุนเวียน เช่น บัญชีเงินกู้เบิกเกินบัญชีที�ให้ลูกค้านําไปใช้หมุนเวียนในกิจการ 

(Working Capital) ซึ�งจะกําหนดไว้เป็นอตัราดอกเบี2ยที�สูงที�สุดเพื�อไม่ให้ลูกคา้นําเงนิไปใชผ้ดิ

วตัถุประสงค์ และธนาคารพาณิชยม์กัจะมปีญัหาในการบรหิารวงเงนิสนิเชื�อประเภทนี2มากที�สุด 

เนื�องจากเมื�อใหว้งเงนิไปแลว้ลูกคา้สามารถจะเบกิใช้เมื�อไหร่ก็ไดห้รอืไม่ใชก้ไ็ด ้โดยธนาคารจะ

คดิดอกเบี2ยจากเฉพาะยอดที�ลูกค้าสามารถจะเบกิใช้เท่านั 2นแต่ต้องเผื�อวงเงนิไว้ทั 2งวงเงนิซึ�ง

ปจัจบุนัธนาคารพาณิชยป์ระสบปญัหาเนื�องจากลูกคา้ที�มวีงเงนิสนิเชื�อประเภทนี2ไม่ค่อยเบกิเงนิ
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ไปใช ้(Unused Credit Line) ทําใหว้งเงนิที�เผื�อไวไ้ม่ไดร้บัผลตอบแทน ธนาคารพาณิชยจ์งึเสยี

โอกาสจากวงเงนิที�เผื�อไวไ้ปสรา้งรายไดอ้ื�น ๆ 

1.3  อตัราดอกเบี2ยเงนิกูย้มืแก่ลกูคา้รายยอ่ย (Minimum Retail Rate--MRR) 

   เป็นอตัราดอกเบี2ยเงนิกูท้ี�ธนาคารพาณชิยเ์รยีกเกบ็จากลกูคา้รายย่อยชั 2นดทีั 2งนี2

ได้เชื�อมโยงเขา้กบัอตัราดอกเบี2ย MLR เพื�อให้สามารถสะท้อนระดบัความเสี�ยงที�แตกต่างกนั

ระหว่างลกูคา้รายใหญ่หรอืลูกคา้ที�มคีวามเสี�ยงตํ�ากบัลูกคา้รายย่อยได ้โดยบวกส่วนต่างสูงสุดที�

ธนาคารพาณชิยป์ระกาศไมเ่กนิรอ้ยละ 4 ต่อปี (ต่อมาไดป้ระกาศยกเลกิอตัราการบวกส่วนต่างนี2

ในวนัที� 10 สงิหาคม 2544 เนื�องจากภาวการณ์ดา้นอตัราดอกเบี2ยในปจัจุบนัไดเ้ปลี�ยนแปลงไป

จากเดมิ และเพื�อใหธ้นาคารพาณชิยแ์ละสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มคีวามเสมอภาคใน

การแขง่ขนับรกิารสนิเชื�อเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในรปูแบบต่าง ๆ มากขึ2น) โดย

อัตราดอกเบี2ยเงนิกู้ของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรอืขนาดใหญ่ใน

ปจัจุบนัจะมอีัตราใกล้เคียงกัน หรอืไม่แตกต่างกันมากนักเพื�อจูงใจลูกค้าผู้ขอกู้แต่ธนาคาร

พาณิชยจ์ะใชว้ธิบีวกส่วนต่างของอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้เขา้ไปเพื�อเพิ�มรายได ้ซึ�งปจัจุบนัธนาคาร

แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี โดยธนาคารพาณิชย์จะคดิตามอตัราความ

เสี�ยงของลูกคา้แต่ละราย ซึ�งธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็และขนาดใหญ่จะบวกส่วนต่างของอตัรา

ดอกเบี2ยเงนิกู้ไม่เท่ากนั ทําให้ในภาพรวมอาจมองเหน็ว่าอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้ทั 2งธนาคารขนาด

เลก็และขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกนัเพราะในความเป็นจรงิธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็มโีอกาสเพิ�ม

รายไดจ้ากการบวกอตัราดอกเบี2ยส่วนต่างเขา้ไปสงูกว่าธนาคารขนาดใหญ่ได ้

 

อตัราเงินเฟ้อ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) 

 

 เงนิเฟ้อ หมายถงึ ภาวะที�ระดบัราคาสนิคา้สงูขึ2นอยา่งต่อเนื�อง โดยสามารถแบ่งลกัษณะ

ของเงนิเฟ้อได ้3 ลกัษณะ คอื 

 1.  ภาวะเงนิเฟ้ออย่างอ่อน (Mild Inflation) เป็นเงนิเฟ้อที�รบัราคาสนิคา้โดยทั �วปอยู่ใน

ระดบัตํ�า ทั 2งยงัมรีะยะเวลาของการเพิ�มขึ2นของราคาที�ไม่ถี�เกินไป เงนิเฟ้อประเภทนี2จะช่วย

กระตุน้ใหเ้กดิการผลติ การจา้งงานและทาํใหเ้ศรษฐกจิขยายตวั 
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 2.  ภาวะเงนิเฟ้ออย่างรุนแรง (Hyper Inflation) เกดิจากการที�ระดบัราคาอยู่ในระดบัสูง 

หรอืมช่ีวงของระยะเวลาในการเพิ�มของราคาถี�ยิ�งขึ2นภาวะเงนิเฟ้อลกัษณะเช่นนี2โดยส่วนใหญ่

แลว้มนัเป็นผลมากจากภาวะเงนิเฟ้ออยา่งอ่อน 

 3.  ภาวะเงนิเฟ้อที�รุนแรงถงึขั 2นสุดยอด (Galloping Inflation) มลีกัษณะที�ระดบัราคา

สูงขึ2นรวดเรว็และมกีารเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ�งจะมผีลเสยีจนอาจจะต้องปรบัโครงสรา้ง

ระบบเศรษฐกจิทเีดยีว 

 การเกิดภาวะเงนิเฟ้อขึ2นย่อมส่งผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชนและระบบ

เศรษฐกจิดงัต่อไปนี2 

 1.  ผลกระทบต่ออํานาจซื2อของเงนิเมื�อเกดิภาวะเงนิเฟ้อ ระดบัราคาโดยทั �วไปจะสูงขึ2น 

อํานาจซื2อของเงนิแต่ละหน่วยจะลดลง กล่าวคอื เงนิจํานวนเท่าเดมิจะซื2อสนิค้าไดใ้นปรมิาณที�

น้อยลง หรอืถ้าต้องการซื2อสนิค้าในปรมิาณเท่าเดมิกจ็ะต้องใชเ้งนิเป็นจาํนวนมากขึ2น ดงันั 2นใน

สถานการณ์เช่นนี2 ประชาชนก็จะรบีเร่งใช้เงนิไปในการซื2อขายสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ ซึ�งจะมี

ผลทาํใหอุ้ปสงคร์วมเพิ�มขึ2นและทาํใหเ้กดิปญัหาเงนิเฟ้อรนุแรงยิ�งขึ2น 

 2.  ผลกระทบต่อการกระจายรายได้เมื�อเกดิภาวะเงนิเฟ้อจะทําให้จะทําให้กลุ่มบุคคล

บางกลุ่มไดร้บัประโยชน์ขณะที�บุคคลบางกลุ่มเสยีผลประโยชน์ ดงันี2 

      2.1   ผู้ที�มรีายได้ประจํา เช่น ข้าราชการ หรอืผู้มีบํานาญ หรือผู้มีรายได้อื�น ๆ 

ประจํา แน่นอนจะเสยีประโยชน์ เมื�อเกดิภาวะเงนิเฟ้อถ้ารายได้ที�เป็นตวัเงนิยงัคงเท่าเดมิหรอื

เพิ�มขึ2นบ้างเลก็น้อย ในขณะที�ระดบัราคามอีตัราเพิ�มที�มากกว่าก็เท่ากบัว่ารายได้ที�แท้จรงิหรอื

อํานาจซื2อลดลง 

      2.2   ผู้ที�มรีายได้จากเงนิเดือน และค่าจ้าง จะเสยีผลประโยชน์ถึงแม้ว่าการเกิด

ภาวะเงนิเฟ้อจะทําใหน้ายจา้งปรบัค่าจา้งหรอืเพิ�มค่าครองชพีก็ตาม แต่จะเป็นการปรบัให้ภาย

หลงัจากที�ราคาสนิค้าเพิ�มขึ2นไปก่อนแล้วระยะหนึ�ง ทําให้ช่วงก่อนปรบัค่าจา้งลูกจา้งจะตกเป็น

ฝ่ายเสยีเปรยีบ อย่างไรก็ตามถงึแมว้่านายจา้งจะปรบัค่าจา้งเพิ�มขึ2นแล้ว แต่ถ้าผลของเงนิเฟ้อ

ทําใหร้ะดบัราคาปรบัสูงขึ2นไปอกีหรอืค่าจา้งที�ปรบัเพิ�มขึ2นจากนี2น้อยกว่าอตัราเงนิเฟ้อ รายได้ที�

แทจ้รงิของเงนิเดอืนและค่าจา้งกเ็สมอืนไมไ่ดเ้พิ�มขึ2น 

      2.3   ให้นักธุรกิจ พ่อค้า หรอืผู้มีรายได้จากกําไรในการประกอบธุรกิจจะได้รบั

ประโยชน์เนื�องจากรายไดจ้ะเคลื�อนไหวตามระดบัราคาที�เปลี�ยนแปลง ดงันั 2นภาวะเงนิเฟ้อจะทํา

ใหค้นกลุ่มนี2ขายสนิคา้ในราคาที�สงูขึ2น 
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      2.4   เกษตรกร โดยภาวะเงนิเฟ้อที�เกดิขึ2นจะส่งผลใหส้นิคา้ทุกชนิดปรบัราคาสูงขึ2น 

ทั 2งสนิคา้อุตสาหกรรม สนิคา้แปรรปูอุตสาหกรรม และสนิคา้เกษตร เกษตรกรจะไดร้บัประโยชน์

หรอืเสยีประโยชน์ขึ2นอยู่กบัส่วนแบ่งที�เกษตรกรจะได้จากการที�ราคาพชืผลเกษตรเพิ�มขึ2นเมื�อ

เปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการผลติ เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง อาหารต่าง ๆ เป็นต้น แต่โดยทั �วไป

แลว้ถ้าเงนิเฟ้อสูงเกษตรกรมกัจะเสยีเปรยีบเพราะส่วนแบ่งที�ได้รบัมกัน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการ

ผลติที�เพิ�มขึ2น 

 3.  ผลกระทบต่อการออมและการลงทุน 

     ในช่วงภาวะเงนิเฟ้อประชาชนที�ออมเงนิไว้จะเสยีประโยชน์ เพราะเมื�อค่าของเงนิ

ลดลงเงนิออมที�เก็บไว้จะมคี่าตํ�าลงทนัท ีถ้าหากอตัราดอกเบี2ยเงนิฝากเพิ�มขึ2นน้อยกว่าอตัรา  

เงนิเฟ้อจะทําใหป้ระชาชนใชจ้่ายทื�อทนัท ีส่งผลใหป้รมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิยิ�งเพิ�มมากขึ2น

และภาวะเงนิเฟ้อจะยิ�งสงูขึ2น 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประเทศ (GDP) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) 

 

 ผลติภณัฑม์วลรวมประเทศ หรอืที�เรยีกกนัว่า Gross Domestic Product  หมายถงึ

มูลค่าการผลติสนิค้าและบรกิารขั 2นสุดท้ายของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ�ง ซึ�งมคี่าเท่ากับ

มลูค่าเพิ�ม (Value Added) จากกจิกรรมการผลติภณัฑส์นิคา้และบรกิารทุกประเภทในขอบเขต

พื2นที�ของประเทศและเป็นส่วนหนึ�งในการคํานวณรายไดป้ระชาชาต ิ(National Income) ซึ�งการ

คํานวณทําได ้3 ด้านคอื รายได้ รายจ่าย และดา้นการผลติโดยไม่ว่าจะคํานวณด้านใดจะได้มูล

ค่าที�เท่ากนัเสมอ 

 การวดัผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ สามารถวดัได ้2 วธิ ีไดแ้ก่ 

 1.  การวดัรายจา่ย (Expenditure Approach) ที�จา่ยใหส้นิคา้และบรกิารขั 2นสุดทา้ย 

      GDP = รายจ่ายเพื�อบรโิภค + รายจ่ายเพื�อการลงทุน + รายจ่ายของรฐับาล + 

รายจา่ยสุทธขิองต่างประเทศที�ซื2อสนิคา้ผลติในประเทศ หรอื 

      GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports - 

imports) 

 2.  การวดัรายได ้(Resource Cost - Income Approach) ที�ไดจ้ากการขายสนิคา้และ

บรกิารขั 2นสุดทา้ย GDP = ค่าจา้งและเงนิเดอืนลกูจา้ง + รายไดเ้จา้ของธุรกจิส่วนตวั + กําไรของ
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บรษิทั (รายไดผู้ถ้อืหุน้) + ดอกเบี2ย (รายไดเ้จา้หนี2) + ค่าเช่า (รายไดเ้จา้ของสนิทรพัย)์ + ภาษี

ธุรกจิทางออ้ม + ค่าเสื�อมราคา + รายไดสุ้ทธขิองคนต่างชาตใินประเทศ 

  หมายเหตุ : ภาษทีางอ้อมคอืภาษทีี�เรยีกเก็บจากสนิคาหรอืบรกิารโดยผู้ที�มหีน้าที�ชําระ

ภาษีโดยตรง (ผู้เสียภาษีคนแรก) สามารถผลักภาระภาษีไปให้บุคคลอื�นได้ เช่น ภาษี

สรรพสามติ ภาษศุีลกากร ภาษมีลูค่าเพิ�ม 

 เนื�องจากวธิกีารวดั GDP ด้วยรายจ่ายเป็นวธิทีี�พื2นฐานที�สุดในการวดัและเขา้ใจ GDP 

ดงันั 2น จะอธบิายตวัแปรในสมการที�คาํนวณ GDP ดว้ยการวดัรายจา่ยเท่านั 2น ดงัต่อไปนี2 

 GDP = C + I + G + NE 

 Consumption (C) หมายถึง การบรโิภคเอกชน (Private consumption) ซึ�งรวม

ค่าใชจ้า่ยส่วนบุคคลแทบทั 2งหมด เช่น อาหาร ค่าเช่า ค่ายา แต่ไมร่วมการซื2อบา้นหลงัใหม ่

 Investment (I) หมายถงึ การลงทุนของธุรกจิในสนิค้าทุน เช่น การก่อสรา้งเหมอืงแร่

ใหม่ การซื2อซอฟต์แวร์ การซื2ออุปกรณ์เครื�องจกัรสําหรบัโรงงาน เป็นต้น การใช้จ่ายโดย

ครวัเรอืน เพื�อซื2อบ้านหลงัใหม่ถูกรวมในการลงทุนเช่นกนั ทว่า การซื2อผลติภณัฑท์างการเงนิ 

เช่น การซื2อหุ้นสามญัหรอืหุ้นกู้ ไม่ถูก จดัว่าเป็นการลงทุนแต่เป็นการออม (Saving)  จงึไม่ถูก

รวมใน GDP เพราะเป็นเพยีงการสบัเปลี�ยนเอกสารทางกฎหมายเท่านั 2น ซึ�งเงนินั 2นไม่ได้ถูก

แปลงใหก้ลายเป็นสนิคา้หรอืบรกิาร จงึไม่เป็นส่วนหนึ�งของเศรษฐกจิที�แทจ้รงิ และถูกจดัใหเ้ป็น

รายจา่ยประเภทเงนิโอน (Transfer payment) 

  หมายเหตุ : ค่าใชจ้า่ยดอกเบี2ยสุทธขิองภาคการเงนิเท่านั 2นที�ถูกมองว่าเป็นการผลติและ

สรา้งมลูค่าเพิ�ม จงึถูกรวมไวใ้น GDP 

 Government Spending (G) หมายถงึ ค่าใชจ้่ายทั 2งหมดของรฐับาลที�ใชซ้ื2อสนิคา้และ

บรกิารขั 2นสุดทา้ย ซึ�งรวมถงึเงนิเดอืนของขา้ราชการ การซื2ออาวุธทางทหาร และค่าใชจ้่ายลงทุน

ของรฐัแต่ไม่รวมรายจ่ายประเภทโอนเงนิ อย่างเช่น สวสัดกิารสงัคมหรอืผลประโยชน์จากการ

ว่างงาน 

 Net Exports (NE) หมายถงึ การส่งออกสุทธ ิหรอืการส่งออก (X) ลบดว้ยการนําเขา้ 

(M) นั �นเอง ที�ต้องลบการนําเขา้เพราะตวัเลขการบรโิภคสนิคา้และบรกิารที�ถูกนําเขา้มาบรโิภค

จะถูกรวมไวใ้น C, I และ G แลว้ 
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  ผลกระทบของ GDP ต่ออตัราดอกเบี2ยเงนิกู ้มดีงัต่อไปนี2 

 1.  ด้านการลงทุน  อตัราดอกเบี2ยเป็นต้นทุนของเงนิที�จะนํามาลงทุน เพราะการที�นัก

ลงทุนจะเพิ�มการลงทุนหรอืไม่นั 2น เขาจะดูที�อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ในกรณีที�นักลงทุน

มเีงนิลงทุนเป็นของตวัเอง เขาก็ต้องไปคดิเปรยีบเทยีบว่าจะไปลงทุนอะไรจงึจะไดผ้ลตอบแทน

มากกว่าการฝากเงนิไวท้ี�สถาบนัการเงนิ ถ้าอตัราดอกเบี2ยเงนิฝากสูงขึ2น ช่องทางในการลงทุนที�

จะใหผ้ลตอบแทนสงูกว่าอตัราดอกเบี2ยที�สงูขึ2นกจ็ะน้อยลง ทําใหน้ักลงทุนมกีารลงทุนลดลง และ

จะไม่เป็นผลดต่ีอการเพิ�ม GDP ในทางตรงกนัขา้มถ้าอตัราดอกเบี2ยเงนิฝากลดลง นักลงทุนกม็ี

โอกาสไปลงทุนในช่องทางต่าง ๆ ที�จะผลตอบแทนสงูกว่าอตัราดอกเบี2ยที�ลดลงไดก้วา้งขวางขึ2น 

ค่าใชจ้า่ยในการลงทุนของเอกชนในระบบเศรษฐกจิกจ็ะสงูขึ2น ส่วนอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้ อนันี2ยิ�งมี

ส่วนสําคญัที�จะทําใหน้ักลงทุนตดัสนิใจกู้เงนิมาลงทุนมากขึ2นหรอืไม่ อ่านมาถงึตอนนี2คุณคงคดิ

ต่อเองก็ไดแ้ลว้ว่า ถ้าอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้สูงขึ2น นักลงทุนเขากม็แีรงจงูใจที�จะกู้เงนิเพื�อนํามาใช้

ในการลงทุนน้อยลง (เพราะต้องรบัภาระดอกเบี2ยแพงขึ2น) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของเอกชนใน

ระบบเศรษฐกจิโดยรวมกจ็ะลดลง ไม่เป็นผลดต่ีอการเพิ�ม GDP แต่ถ้าอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้ลดลง

นกัลงทุนกจ็ะมแีรงจงูใจที�จะกู้เงนิไปลงทุนกนัมากขึ2น (เพราะรบัภาระดอกเบี2ยน้อยลง) กจ็ะเป็น

ผลดต่ีอการเพิ�ม GDP ไป 

  2. ด้านการบรโิภค ถ้าอตัราดอกเบี2ยเงนิฝากสูงขึ2น ประชาชนก็มกัจะนําเงนิที�มอียู่ไป

ออมในสถาบนัการเงนิกนัมากขึ2น เขากม็เีงนิไวจ้บัจ่ายใชส้อยเพื�อซื2อขา้วของเครื�องใชต่้าง ๆ ที�

เราเรยีกว่า ค่าใช้จ่ายในการบรโิภค (C) น้อยลง ผลก็คอืทําให้ GDP ลดลงได้ แต่ถ้าอตัรา

ดอกเบี2ยเงนิฝากลดลง ประชาชนก็จะขาดแรงจงูใจในการออมเพราะฝากเงนิไปกไ็ดด้อกเบี2ยไม่

มาก เขาก็จะนําเงนิมาจบัจ่ายใชส้อยซื2อโน่นซื2อนี�กนัมากขึ2น ซึ�งจะทําใหค้่าใชจ้่ายในการบรโิภค

ของเอกชนเมื�อรวมกนัทั 2งประเทศแลว้เพิ�มขึ2น ผลกค็อืทําให ้GDP สูงขึ2น ซึ�งคุณจะเหน็ว่าในช่วง

ที�รฐับาลตอ้งการกระตุน้เศรษฐกจิหรอืตอ้งการทาํให ้GDP สงูขึ2น กม็กัจะใชน้โยบายการเงนิดว้ย

การลดอตัราดอกเบี2ย (โดยธนาคารกลาง อยา่งบา้นเรากธ็นาคารแห่งประเทศไทย) ส่วนดอกเบี2ย

เงนิกู้ ก็คือ ถ้าอัตราดอกเบี2ยเงินกู้สูงขึ2น ประชาชนเขาก็จะกู้เง ินกันน้อยลงเพราะไม่อยาก

รบัภาระดอกเบี2ยที�สูงขึ2นนั 2น การใช้บรกิารสนิเชื�อต่าง ๆ ของผู้บรโิภค เช่น สนิเชื�อเพื�อการ

บรโิภค ก็จะลดลง เงนิที�จะออกมาจากระบบสถาบนัการเงนิ (เช่น ธนาคารพาณิชย์) ที�จะถูก

นํามาจบัจ่ายใชส้อยเพื�อการบรโิภคกจ็ะลดลงไปดว้ย ทําใหไ้ม่เป็นผลดต่ีอการเพิ�ม GDP แต่ถ้า
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อตัราดอกเบี2ยเงนิกูล้ดลง ประชาชนส่วนหนึ�งจะใชบ้รกิารสนิเชื�อเพื�อการบรโิภคมากขึ2น กจ็ะเป็น

ผลดต่ีอการเพิ�ม GDP ไป 

 

ปริมาณหนีJที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) 

 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมกีารจดัชั 2นลูกหนี2เป็น      

6 ประเภท โดยพจิารณาปจัจยัเชงิปรมิาณ (พจิารณาจากระยะเวลาการค้างชําระเงนิต้น หรอื

ดอกเบี2ย) และเชงิคุณภาพ (พจิารณาจากปจัจยัที�แสดงว่าลูกหนี2ไม่มคีวามสามารถในการชําระ

หนี2) เพื�อช่วยให้ธนาคารพาณิชยม์รีะบบการควบคุมภายในที�จะตดิตามดูแลลูกหนี2อย่างใกลช้ดิ 

และกําหนดใหธ้นาคารพาณชิยก์นัเงนิสาํรองเพื�อรองรบัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ2นสําหรบัลูกหนี2

ที�จดัชั 2นในแต่ละประเภท สรปุไดด้งัต่อไปนี2 

 

ตารางที� 4 การจดัชั JนหนีJที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ประเภทสินทรพัย ์

 

ระยะเวลาการค้างชาํระ  อตัราการกนัเงินสาํรอง 

 (เดือน) 

สนิทรพัยจ์ดัชั �นสญู ตดัออกจากบญัช ี กนัสาํรอง = 100% ของ (ยอดหนี� 

สนิทรพัยจ์ดัชั �นสงสยัจะสญู > 12 เดอืน หกัดว้ย มลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสด 

สนิทรพัยจ์ดัชั �นสงสยั 6 < X < 12 เดอืน คาดว่าจะไดร้บัหรอืมลูค่าปจัจุบนัของ 

สนิทรพัยจ์ดัชั �นตํ�ากว่ามาตรฐาน 3 < X < 6 เดอืน หลกัประกนั) 

สนิทรพัยจ์ดัชั �นกล่าวถงึเป็นพเิศษ 1 < X < 3 เดอืน กนัสาํรองไมเ่กนิ 2% (ยอดหนี�หกัดว้ยมลูค่า 

  

หลกัประกนั) 

สนิทรพัยจ์ดัชั �นปกต ิ X < 1 เดอืน กนัสาํรองไมเ่กนิ 1% (ยอดหนี�หกัดว้ยมลูค่า 

    หลกัประกนั) 

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที� 2 ข้อมลูทั �วไปเกี�ยวกบัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํเนินงานของธนาคารกสิกรไทย 

 

 ประวติัความเป็นมา (ธนาคารกสิกรไทย, 2554)  

 

  ธนาคารก่อตั 2งขึ2นเมื�อวนัที� 8 มถุินายน 2488 ด้วยทุนจดทะเบยีนแรกเริ�ม 5 ล้านบาท 

บรกิารของธนาคารเมื�อเริ�มก่อตั 2งคอื การรบัฝากเงนิและให้ดอกเบี2ยแก่ประชาชนรวมทั 2งการให้

กู้ยมืเพื�อประกอบธุรกจิ โดยคดิดอกเบี2ยตามความเหมาะสม  ต่อมาธนาคารไดนํ้าหุน้สามญัเขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเริ�มทําการซื2อขายหุ้นของธนาคารฯ เมื�อ

วนัที� 9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2519 ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ธนาคารฯ ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็น

บรษิทัมหาชน จนถงึปจัจบุนั  

 ธนาคารมุ่งเน้นการพฒันาการบรกิารลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง (Customer Centricity) โดย

มุง่ตอบสนองความตอ้งการดว้ยผลติภณัฑท์างการเงนิและบรกิาร และไดแ้บ่งการดําเนินงานของ

ทั 2ง 6 บรษิทัในเครอืธนาคารกสกิรไทย ไดแ้ก่ บมจ. หลกัทรพัยก์สกิรไทย บลจ. กสกิรไทย บจก.          

ลสีซิ�งกสกิรไทย บจก. แฟคเตอร ีแอนด ์อคีวปิเมนท ์กสกิรไทย และบจก. เมอืงไทยประกนัชวีติ 

มุ่งเน้นการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของลูกค้าในทุกด้าน ดว้ยการคดิรเิริ�มสรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ ๆ เพื�อ

สรา้งคุณค่าและตอบโจทยค์วามต้องการในทุกช่วงชวีติของลูกค้า ซึ�งกลยุทธ์หลกัประกอบด้วย  

3 ดา้น คอื ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ที�เน้นการสรา้งนวตักรรมใหม่เพื�อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างทนัท่วงท ีด้านแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing) ที�เน้นการ

สรา้งความชดัเจนและความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกระดบั และด้านคุณภาพการให้บรกิาร 

(Service Quality) ที�เน้นการสรา้งประสบการณ์ดเีลศิใหก้บัลูกค้าในทุกช่องทาง และได้มุ่งเน้น

การพฒันาธุรกจิทั 2งในมติขิองกลุ่มลกูคา้ กลุ่มผลติภณัฑ ์และช่องทางหลกัในการใหบ้รกิารลูกคา้

ที�สอดประสานกนัอยา่งครบวงจร (ดงัภาพที� 4) 
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ลูกค้า
สหบรรษัท

ธนกิจ

ลูกค้า
ผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง

ลูกค้า
บรรษัท
ธนกิจ

ลูกค้าผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาด

ย่อม

ลูกค้าบุคคล
สินทรัพย์สูง

ลูกค้าบุคคล
พิเศษ

ลูกค้า
บุคคล
ทั#วไป

กลุ่มลูกค้า 8 กลุ่ม

ธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธุรกิจลูกค้าบุคคล

กลุ่มผลิตภัณฑ์

4 กลุ่ม
ฝากถอนโอน

และปฏิบัติการ
ออมเงินและลงทุน ระดมทุนและกู้ยืม

ป,องกันความเสี#ยง
และสารสนเทศ

เครือธนาคารกสิกรไทย

ช่องทางหลักในการ

ให้บริการลูกค้า
• สาขาในประเทศ
• สํานักงานแลกเปลี#ยนเงิน
• ศูนย์บริการตู้นิรภัยกสิกรไทย

• ศูนย์บริการเดอะวิสดอม
• มุมรับรองลูกค้าเดอะวิสดอม
• ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอม

• ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ
• จุดจ่ายเช็ค
• สาขาและสํานักงานผู้แทนในต่างประเทศ

ลูกค้าบุคคล
ระดับกลาง

• สาขา K-WePlan
• ศูนย์ธุรกิจลูกค้าบรรษัท
• ศูนย์บริการธุรกิจ

 
 

ภาพที� 4 การดาํเนินงานเครือธนาคารกสิกรไทย 
 

 ธนาคารไดก้ําหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตามความตอ้งการของลกูคา้ 8 กลุ่มคอื  

  1.  กลุ่มลูกคา้สหบรรษทัธนกจิ เป็นกลุ่มลูกคา้ธุรกจิที�มยีอดขายมากกว่า 5,000 ลา้น

บาทต่อปีขึ2นไป  ความตอ้งการลกูคา้กลุ่มนี2ค่อนขา้งซบัซอ้น เพราะมทีางเลอืกมาก นอกจากนี2ยงั

สามารถไปตลาดทุน ออกหุน้สามญั ออกหุน้กูไ้ด ้หรอืออกพนัธบตัรต่างประเทศ ซึ�งธนาคารเน้น

สําหรบักลุ่มนี2คอื Financial Advisory โดยธนาคารมุ่งเน้นนําการนําเสนอผลติภณัฑท์ี�สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ�งครอบคลุมถงึคู่ค้าของลูกคา้ ตั 2งแต่ต้นนํ2าถงึปลายนํ2า ใน

ทุกมติทิี�มากกว่าเพยีงผลติภณัฑท์างการเงนิ (Value Chain Solution and Integrated Cash 

Management Solution) โดยรว่มมอืกนัทั 2งเครอืธนาคารกสกิรไทย 

 2. กลุ่มลูกคา้บรรษทัธนกจิ เป็นกลุ่มลูกคา้ธุรกจิที�มยีอดขาย 400 - 5,000 ลา้นบาทต่อ

ปี  ธุรกจิในกลุ่มนี2เตบิโตมรีะบบบรหิารชดัเจน ทนัสมยั หลายๆ บรษิทัสนใจไปจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัย ์ โดยทั �วไปลูกค้ากลุ่มนี2มคีวามต้องการเงนิทุนจากสนิเชื�อ และบรกิารทาง

การเงนิอื�นๆ เช่น การบรหิารจดัการทางการเงนิ 

 3.  กลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการขนาดกลาง เป็นกลุ่มลูกคา้ธุรกจิที�มยีอดขาย 10-400 ลา้น

บาทต่อปี ประมาณ 40,000 ราย  แยกย่อย 2 กลุ่ม คอื  1) Medium  มยีอดขายราว  50-400 

ล้านบาท จดัเป็นธุรกิจที�มรีะบบการบรหิารชดัเจน มฐีานที�ตั 2งทั 2งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั        

2) Small SME มยีอดขายราว 10-50 ลา้นบาท เน้นเรื�องความต้องการสนิเชื�อ การสรา้งระบบที�

ด ี และการกลั �นกรองคุณภาพเครดติ ธนาคารยงัคงเน้นการดําเนินกลยุทธ ์Industry Solutions 
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เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน 8 อุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ โรงแรม อพาร์ทเม้นท ์

ผลติชิ2นส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรูป ขนส่ง นําเขา้-ส่งออก รบัเหมาก่อสรา้ง และผลติชิ2นส่วน

อเิล็กทรอนิกส์และเครื�องใช้ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการให้บรกิารที�รวดเรว็ ทั 2งที�สาขาธนาคาร และ

ศูนยบ์รกิารธุรกจิ 

 4.  กลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาดย่อม เป็นกลุ่มธุรกจิที�มยีอดขายไม่เกนิ 

10 ลา้นบาท ต่อปี หรอืมวีงเงนิสนิเชื�อไม่เกนิ 3 ลา้นบาท มปีระมาณ 120,000 ราย  ลูกคา้กลุ่ม

นี2มจีํานวนเยอะมาก  และมคีวามต้องการสนิเชื�อจํานวนมาก ธนาคารจงึมุ่งมั �นที�จะพฒันา

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิที�หลากหลาย ยดืหยุ่น และครบวงจร ตอบสนองความต้องการ

ในทุกช่วงของการเตบิโตทางธุรกจิและในแต่ละอุตสาหกรรม ทั 2งเรื�องขอ้จาํกดัด้านหลกัประกนั 

วงเงนิที�เพยีงพอ และระยะเวลาผ่อนที�ยาวขึ2น พรอ้มทั 2งส่งมอบประสบการณ์ที�ดเีพื�อใหลู้กคา้เชื�อ

ใจและเลอืกใชบ้รกิารธนาคารเป็นธนาคารหลกั 

5.  กลุ่มลกูคา้บุคคลสนิทรพัยส์งู เป็นกลุ่มลูกคา้ที�มรีายได ้100,000 บาทต่อเดอืนขึ2นไป 

หรอืมเีงนิฝากในหน่วยลงทุนมากกว่า 5 ลา้นบาท มรีาว 50,000 ราย กลุ่มลูกคา้กลุ่มนี2มคีวาม

ตอ้งการสนิทรพัยส์งูอยา่งครบวงจร ต้องการลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทหุน้ แต่ต้องการปิดความ

เสี�ยงจากการขาดทุนทั 2งหมด  

6.  กลุ่มลูกคา้พเิศษ เป็นกลุ่มที�มรีายไดม้ากกว่า 100,000 บาทต่อเดอืนขึ2นไป หรอืมี

เงนิฝากในหน่วยลงทุนมากกว่า 10 ลา้นบาท มรีาว 100,000 ราย โดยธนาคารดําเนินกลยุทธ์

เพื�อเพิ�มจํานวนลูกค้ากลุ่มบุคคลพิเศษอย่างต่อเนื�อง ทั 2งการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการ

ยกระดบัลูกค้าบุคคลระดบักลาง รวมถึงเจ้าของกิจการและผู้บรหิารระดบัสูงของกลุ่มลูกค้า

ผูป้ระกอบการ โดยการขายขา้มและขายเพิ�มผลติภณัฑก์ารลงทุน  

  7.  กลุ่มลูกค้าบุคคลระดบักลาง เป็นกลุ่มลูกค้าที�มรีายได้ 15,000-100,000 บาทต่อ

เดอืน มปีระมาณ 500,000 ราย กลุ่มลูกคา้มคีวามต้องการใชบ้รกิารผ่านกลุ่มลูกคา้เงนิรบัฝาก 

กลุ่มลกูคา้ เงนิลงทุน และกลุ่มลกูคา้บตัรเครดติ โดยการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�เหมาะสม

กบัภาวะตลาด ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  

  8.  กลุ่มลูกคา้บุคคลทั �วไป เป็นกลุ่มลูกคา้ที�มรีายไดไ้ม่เกนิ 15,000 บาทต่อเดอืน ซึ�งมี

ประมาณ 4.6 ลา้นบญัช ี ธนาคารยงัคงสานต่อยุทธศาสตรก์ารหาลูกค้าใหม่ที�มศีกัยภาพในการ

พฒันาให้เป็นลูกค้าบุคคลระดบักลางต่อไปในอนาคต ในกลุ่มลูกค้านิสตินักศึกษาและวยัเริ�ม
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ทาํงาน รวมถงึพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ เพื�อตอบสนองความต้องการทางดา้นการเงนิ

ของกลุ่มลกูคา้บุคคลทั �วไป  

นอกจากนี2 เครอืธนาคารกสกิรไทยวางกลยทุธส์าํหรบัรองรบัความตอ้งการที�แตกต่างกนั

ในแต่ละกลุ่มลกูคา้ ดงันี2  

-  กลยุทธ์ธุรกจิลูกค้าบรรษทั โดยมุ่งเน้นการเป็นพนัธมติรที�ลูกค้าไว้วางใจ (Trusted 

Partner) ด้วยการเพิ�มมูลค่าทางธุรกิจตั 2งแต่ต้นนํ2าถงึปลายนํ2า เพื�อสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจ

ของทั 2งลูกค้าและคู่ค้าของลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที�ครบวงจร พร้อมทั 2งการให้

คําปรกึษาที�ครอบคลุมความต้องการทั 2งด้านการเงนิและไม่ใช่การเงนิ เพื�อสนับสนุนให้ลูกค้า

ประสบความสาํเรจ็อยา่งยั �งยนื 

-  กลยุทธ์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการรกัษาความเป็นผู้นําในตลาดเอส

เอม็อแีละเป็นที�หนึ�งในทุกพื2นที�ที�มศีกัยภาพ ผ่านการสื�อสารทางการตลาดที�มปีระสทิธภิาพและ

ต่อเนื� อง การเพิ�มลูกค้าใหม่ที�มีศักยภาพสูง เพิ�มการถือครองผลิตภัณฑ์ที�สร้างรายได้

ค่าธรรมเนียมสูง การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้าทั 2งด้านธุรกิจและส่วนตวัผ่านการพฒันา

กรอบความร่วมมอืกบัเครอืข่ายการขายและใหบ้รกิาร  การปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกจิให้มี

ประสทิธภิาพยิ�งขึ2น การบรหิารจดัการสดัส่วนพอรต์สนิเชื�อ และการบรหิารคุณภาพสนิทรพัย ์

-  กลยุทธ์ธุรกจิลูกค้าบุคคล โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บรกิารทางการเงนิหลกัของลูกค้า 

การให้ความสําคัญกับลูกค้าที�สร้างรายได้สูงให้กับธนาคาร การสื�อสารแบรนด์และพัฒนา

ศักยภาพด้านการตลาดอย่างต่อเนื�อง การบริหารจัดการเครือข่ายสาขา รวมทั 2งการเพิ�ม

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทั 2งดา้นการบรกิารและการขาย 

นอกจากแผนงานต่าง ๆ ขา้งต้นแลว้ เครอืธนาคารกสกิรไทยยงัให้ความสําคญักบัการ

พฒันาศกัยภาพของโครงสร้างพื2นฐานด้านอื�น ๆ อย่างต่อเนื�อง ทั 2งในด้านการบรหิารจดัการ

ตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ การบรหิารความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก การ

พฒันาทรพัยากรบุคคล และการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื�อให้มั �นใจได้ว่าเครอืธนาคาร

กสกิรไทยจะสามารถดาํเนินยทุธศาสตรแ์ละบรรลุเป้าหมายตามที�กําหนดไวไ้ด ้
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 กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละช่องทางในการให้บริการลูกค้า (ธนาคารกสิกรไทย, 2554) 

 

1. กลุ่มผลิตภณัฑ ์

  ในปี 2554 ธนาคารตระหนักถงึความเสี�ยงเศรษฐกจิที�เพิ�มขึ2นจากทั 2งปจัจยัภายในและ

นอกประเทศ จงึยงัคงมุ่งมั �นที�จะรเิริ�ม พฒันา และปรบัปรุงผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เพื�อตอบโจทย์

ความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที�ดใีห้แก่ลูกค้าในทุกด้าน ควบคู่ไปกบัการจดัโครงการ

ส่งเสรมิการขายและการตลาด ตลอดจนการใหค้วามรูท้ี�เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจของลูกคา้ 

โดยสามารถสรุปและจําแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มฝากถอนโอนและ

ปฏบิตัิการ กลุ่มออมเงนิและลงทุน กลุ่มระดมทุนและกู้ยมื รวมทั 2งกลุ่มป้องกนัความเสี�ยงและ

สารสนเทศ ดงันี2 

1.1 กลุ่มฝากถอนโอนและปฏบิตักิาร (Operation & Transaction) 

  -  การนําเสนอผลติภณัฑ ์Smart Package ในรปูแบบของ Transactional Package ที�

อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมระหว่างวนั ประกอบด้วย กลุ่มบรกิารทั 2ง 4 ด้าน ได้แก่ 

บรกิารด้านการจดัการเงนิสด (Cash Service) บรกิารแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มอืถือ (Mobile 

Alert Service) บรกิารด้านเช็ค (Cheque Service) และบรกิารด้านอินเทอร์เน็ต (Internet 

Service) เพื�อตอบสนองการทําธุรกรรมทางการเงนิของลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่าง    

ครบวงจร ครอบคลุมทั 2งธุรกรรมรบัและจ่าย อกีทั 2งยงัช่วยกระตุ้นการเดนิบญัชขีองลูกค้าผ่าน

ธนาคารดว้ย  

  -  การนําเสนอผลติภณัฑ ์Customer Solution Card ซึ�งเป็นบตัรที�ระบุตวัตนของกลุ่ม

ลกูคา้ผูป้ระกอบการขนาดกลาง เพื�อมอบสทิธปิระโยชน์พเิศษ และกระตุน้ยอดการทําธุรกรรมใน

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

  -  การนําเสนอผลิตภัณฑ์ Cash Package 799 ซึ�งรวมหลากหลายบริการเพื� อ

ตอบสนองการใชธุ้รกรรมการเงนิของลกูคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมยิ�งขึ2น ประหยดัค่าใชจ้่าย และสรา้ง

ความภกัดใีนการใชบ้รกิารไดอ้กีทางหนึ�ง  

  -  การพฒันาบรกิาร K-Bank to Post (บรกิารเคแบงก์ ทู โพสต์) ซึ�งเป็นการขยายช่อง

ทางการรบัเงนิโอนใหค้รอบคลุมทุกพื2นที�ทั �วประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในพื2นที�ห่างไกลที�บรกิาร

ของธนาคารยงัเขา้ไปไม่ถงึ โดยผู้ใช้บรกิารสามารถโอนเงนิที�ตู้เอทเีอ็มกสกิรไทยได้ตลอด 24 



32 

 

 

ชั �วโมง ขณะที�ผู้รบัสามารถไปรบัเงนิได้ที�ทุกสาขาของไปรษณีย์ไทยในเวลาทําการ นับเป็น

ธนาคารแรกที�เริ�มใหบ้รกิารนี2ตั 2งแต่เดอืนมกราคม 2554 

  -  การนําเสนอบรกิาร K-Auto Top Up (บรกิารเตมิเงนิมอืถอื วนั-ท-ูคอล อตัโนมตั)ิ 

โดยเริ�มใหบ้รกิารในกลุ่มลกูคา้วนั-ท-ูคอล เป็นรายแรก ดว้ยการใหบ้รกิารเตมิเงนิมอืถอือตัโนมตัิ

ทุกครั 2งที�ยอดเงนิคงเหลอืตํ�ากว่า 50 บาท หรอืการเตมิเงนิรายเดอืน  

  การนําเสนอบรกิาร K-Direct Debit โดยเป็นธนาคารแรกที�ร ิเริ�มการให้ลูกค้าสมคัร

บรกิารชําระเงนิผ่านการหกับญัชีอตัโนมตัิกสกิรไทยที�ตู้ K-ATM แทนการกรอกแบบฟอร์มที�

สาขา อกีทั 2งพฒันาต่อยอดการสมคัรให้ง่ายขึ2น เพยีงกรอกรหสัสมาชกิและกดปุ่มตกลง เมื�อมี

หน้าจอการสมคัรบริการแสดงขึ2นมาหลังจากทํารายการชําระค่าสินค้า/บริการที�ตู้ K-ATM 

ประกอบกบัมบีรกิารส่งขอ้ความผ่านทางโทรศพัท์มอืถือของลูกค้า (SMS) แจ้งกรณีที�เงนิใน

บญัชขีองลูกค้าไม่เพยีงพอในการชําระค่าสินค้า/บรกิารในเดือนนั 2น เพื�อลูกค้าจะได้ชําระค่า

สนิคา้/บรกิารผ่านช่องทางอื�นไดท้นั 

1.2 กลุ่มออมเงนิและลงทุน (Saving & Investing) 

  -  การออกผลติภณัฑ์เงนิรบัฝากใหม่อย่างต่อเนื�อง ด้วยผลตอบแทนที�เหมาะสมกับ

ลูกคา้ สอดคลอ้งกบัทศิทางอตัราดอกเบี2ยในระบบ การแข่งขนัที�เขม้ขน้ในตลาด และการทยอย

ลดวงเงินคุ้มครองเงนิรบัฝากในเดือนสิงหาคม 2554 อันได้แก่ “เงินฝากวันเด็ก” “เงนิฝาก

ดอกเบี2ยสวยเลอืกได”้ “เงนิรบัฝากประจาํดอกเบี2ยสูงพุ่งพรวด” ที�ใหอ้ตัราดอกเบี2ยแบบขั 2นบนัได 

“เงนิฝากคล่องตวัครอบครวัอุ่นใจ” และ “เงนิฝากประจาํพเิศษ” ในช่วงเวลาที�แตกต่างกนั รวมถงึ

ผลิตภณัฑ์ “โครงการชุดสมุดบญัชีเงนิฝากออมทรพัย์ และบตัร K-My Debit Card ลวดลาย

พเิศษ Paul Frank Limited Edition” ที�สามารถสรา้งกระแสไดร้บัความสนใจอย่างมากจากลูกคา้

กลุ่มวยัรุ่น Gen Y และกลุ่มลูกค้าบุคคลระดบักลางวยัทํางาน นอกจากนี2 ยงัมผีลติภณัฑ ์“ตั �ว

แลกเงนิกสกิรไทย 5 เดอืน” เพื�อเป็นผลติภณัฑท์างเลอืกในการลงทุนที�มผีลตอบแทนดสีําหรบั

กลุ่มลกูคา้บุคคลพเิศษขึ2นไป ทั 2งนี2 ทุกผลติภณัฑไ์ดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดจีากลกูคา้  

  -  การออกกองทุนใหม่ โดยธนาคารร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย จดัตั 2งและเสนอขาย

กองทุนรวมใหม่ในปี 2554 รวม 104 กองทุน โดยมีการลงทุนในตราสารหนี2ทั 2งในและ

ต่างประเทศ อาทิ “กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงนิต้น” ที�ลงทุนในตราสารหนี2ภาครฐั เพื�อเป็น

ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ผูฝ้ากเงนิที�ต้องการผลตอบแทนในระดบัที�สูงกว่าภายใต้ระดบัความเสี�ยงที�

เทยีบเคยีงกนั “กองทุนเปิดเค โกลด ์อทีเีอฟ” (K GOLD ETF) ซึ�งเป็นกองทุนรวมทองคําที�จด
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ทะเบียนซื2อขายในตลาดหลักทรพัย์ โดยนักลงทุนจะทราบราคาซื2อขายทันที (Real Time) 

แตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทองคําทั �วไป นอกจากนี2 ได้นําเสนอ “กองทุนเปิดเค 

อนิเดยี หุ้นทุน” (K-INDIA) ที�ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ 

“กองทุนเปิดเค โกลด ์ลงิค ์คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 1 ปี เอ” (KGL 1YA) ประเภทกองทุนรวมทองคํา

แบบซบัซอ้น (Complex Gold Fund) ที�ลงทุนในตราสารที�มลีกัษณะของสญัญาซื2อขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Notes) 

  -  การนําเสนอผลติภณัฑ ์FX Linked Note หรอืตั �วแลกเงนิชนิดมเีงื�อนไขพเิศษที�อ้างองิ

กบัอัตราแลกเปลี�ยนต่างประเทศ สําหรบักลุ่มลูกค้านิติบุคคลที�มคีวามรู้ความเข้าใจในอัตรา

แลกเปลี�ยนต่างประเทศสกุลเงนิอ้างอิง และต้องการมโีอกาสได้รบัผลตอบแทนเพิ�มจากอตัรา

ดอกเบี2ยเงนิรบัฝากออมทรพัย ์แต่ยอมรบัความเสี�ยงไดจ้ํากดั โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที�

ลูกค้าได้รบัจะอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี�ยนต่างประเทศในสกุลเงนิที�ลูกค้าต้องการการออก

ผลติภณัฑ ์K-Smart Note Linked MLR ซึ�งเป็นตั �วเงนิที�ใหผ้ลตอบแทนอ้างองิกบัอตัราดอกเบี2ย

เงนิกูล้กูคา้ชั 2นด ี(MLR) 

  -  การออกผลติภณัฑ ์Dual Currencies Note ซึ�งเป็นตั �วเงนิที�ใหผ้ลตอบแทนอ้างองิกบั

อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ สําหรบัผูท้ี�ต้องการลงทุนระยะสั 2นและมมีุมมองว่าเงนิสกุล

ต่างประเทศจะมแีนวโน้มอ่อนตวัลง เมื�อเทยีบกบัเงนิบาท หรอืต้องการเปลี�ยนสกุลเงนิบาทเป็น

เงนิสกุลต่างประเทศที�อตัราแลกเปลี�ยนอ้างองิ และต้องการผลตอบแทนเพิ�มเตมิที�สูงกว่าอตัรา

ดอกเบี2ยเงนิรบัฝากประจําและตั �วแลกเงนิ โดยผู้ลงทุนจะต้องมเีงนิตราสกุลต่างประเทศเป็น

สนิทรพัยอ์า้งองิ 

  -  การนําเสนอผลติภณัฑ ์K-Smart Equity Linked Note หรอืตั �วแลกเงนิชนิดมเีงื�อนไข

พเิศษที�อ้างองิกบัดชันีตราสารทุน SET50 (SET50 Bullish Note) สําหรบักลุ่มลูกค้าที�ต้องการ

ลงทุนในตราสารทุน แต่ยอมรบัความเสี�ยงไดจ้าํกดั 

1.3 กลุ่มระดมทุนและกูย้มื (Funding & Borrowing) 

  -  การนําเสนอผลติภณัฑใ์หม่สําหรบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์K-SME 

Retail Credit (สนิเชื�อเอสเอ็มอ ีเพื�อรา้นค้ารายย่อยกสกิรไทย) เพื�อตอบสนองความต้องการ

ดา้นเงนิทุนหมุนเวยีนแก่ผูป้ระกอบการรา้นคา้รายย่อย ที�มกัจะมขีอ้จาํกดัทางดา้นการเงนิ และ

ไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนได ้ผลติภณัฑ ์K-SME Fixed Rate Loan (สนิเชื�ออตัราดอกเบี2ย

คงที�เอสเอม็อกีสกิรไทย) เพื�อใหผู้ป้ระกอบการเอสเอม็อสีามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิที�มตี้นทุนอตัรา
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ดอกเบี2ยคงที� โดยลดความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี2ยเงนิกูใ้นตลาดที�มแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ2นในช่วง

ครึ�งแรกของปี 2554 และผลติภณัฑ ์K-SME Combo Credit (สนิเชื�อจดัเตม็เอสเอม็อกีสกิรไทย) 

สําหรบัลูกค้าที�ต้องการสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ โดยสามารถขอวงเงนิกู้เบกิเกินบญัช ี

(O/D) ไดเ้ตม็มลูค่าหลกัประกนั    

  -  การเปิดบรกิาร K-SME Tourism Solution ซึ�งเป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ

ธุรกจิท่องเที�ยวขนาดเลก็ ได้แก่ ธุรกิจที�พกั รา้นอาหาร นําเที�ยว/สปา บรกิารรถ-เรอืเช่า และ

ของฝาก 

  -  การนําเสนอผลติภณัฑ์ K-SME Leasing PLUS (สนิเชื�อเอสเอ็มอีเสรมิสภาพคล่อง

ดว้ยรถยนตก์สกิรไทย) โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการที�ซื2อรถยนต์ใหม่ ไดร้บัทั 2งวงเงนิสนิเชื�อ

ลสีซิ�งจาก บจก. ลสีซิ�งกสกิรไทย และวงเงนิสนิเชื�อธุรกจิจากธนาคารกสกิรไทย 

  -  การเปิดบรกิาร K-SME Commercial Real Estate (สนิเชื�อเอสเอม็อผี่อนสบายกสกิร

ไทย) ซึ�งเป็นวงเงนิกู้ที�มรีะยะเวลาการผ่อนชําระนานสูงสุด 30 ปี สําหรบัผู้ประกอบการที�

ต้องการซื2อที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างเพื�อใช้เป็น  ทั 2งสถานประกอบการและเป็นที�พักอาศัย

บางส่วน 

  -  การพฒันาโครงการ K-Energy Saving Guarantee Program หรอืโปรแกรมสนิเชื�อ

รบัประกนัการประหยดัพลงังานกสกิรไทย เพื�อสนับสนุนการใหบ้รกิารลสีซิ�งเครื�องจกัร ตอบรบั

นโยบายการอนุรกัษ์พลงังานจากภาครฐั 

  -  การพฒันาผลติภณัฑ ์K-Exclusive SME Credit หรอืสนิเชื�ออภสิทิธิ �เพื�อลูกค้าบุคคล

พเิศษกสกิรไทย โดยธนาคาร  จะใหว้งเงนิสนิเชื�อสงูสุดถงึรอ้ยละ 150 ของหลกัประกนัที�เป็นเงนิ

รบัฝากประจํา เพื�อสนับสนุนเงนิทุนหมุนเวียนระยะสั 2นในนามนิติบุคคลสําหรบัลูกค้าที�เป็น

เจา้ของหรอืกรรมการ 

  -  การออกผลิตภัณฑ์ K-SME Flood Relief Loan (สินเชื�อเพื�อฟื2นฟูกิจการที�ได้ร ับ

ผลกระทบจากอุทกภยัปี 2554) สําหรบักลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการปจัจุบนัของธนาคาร ประเภท

นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ที�ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประกอบกิจการในพื2นที�ที�ได้ร ับ

ผลกระทบตามที�กําหนด โดยให้วงเงินตามความจําเป็นของลูกค้าที�ประสบภัยแต่ละราย 

ระยะเวลาการกูส้าํหรบัเงนิกูใ้หม ่7 ปี (เมื�อรวมกบัเงนิกูเ้ดมิที�ขยายการชําระคนืรวมแลว้สูงสุดไม่

เกนิ 10 ปี) คดิอตัราดอกเบี2ยคงที�รอ้ยละ 4.00 ใน 3 ปีแรก ส่วนปีถดัไป คดิอตัราดอกเบี2ยตาม

อํานาจอนุมตัปิกตขิองธนาคาร  
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-  การจดัทาํโครงการพเิศษต่างๆ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดค้รบทุกกลุ่ม 

อาท ิโครงการ “กูก้บักสกิรไทยไดท้ั 2งบา้นไดท้ั 2งรถยนต์” โครงการ “เดนิบญัชเีพื�ออนาคต” ที�ตอบ

โจทย์กลุ่มลูกค้าที�มอีาชพีอิสระ ที�มขี้อจํากัดในการแสดงหลกัฐานยนืยนัรายได้ สามารถขอ

สนิเชื�อบุคคลต่างๆ ของธนาคารได ้และโครงการ Escrow Agent ซึ�งนับเป็นสถาบนัการเงนิแห่ง

แรกในไทยที�ใหบ้รกิารเป็นคนกลางดแูลผลประโยชน์คู่สญัญาซื2อขายบา้น 

  -  การออกผลติภณัฑ ์K-Personal Loan for Pensioner (สนิเชื�อบุคคลเพื�อขา้ราชการ

บาํนาญกสกิรไทย) ซึ�งเป็นบรกิารสนิเชื�อในรปูแบบเงนิกู้สําหรบัขา้ราชการบํานาญเพื�อนําเงนิไป

ใช้จ่ายอุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล และผลติภณัฑ์ K-Express Cash for Payroll (สนิเชื�อเงนิสด

ทนัใจสําหรบัผู้มบีญัชเีงนิเดอืนผ่านธนาคารกสิกรไทย) ซึ�งเป็นสนิเชื�อหมุนเวยีนที�มขี้อเสนอ

อตัราดอกเบี2ยพเิศษ และอํานวยความสะดวกในการสมคัรเพยีงใช้บตัรประจําตัวประชาชน

เท่านั 2น 

  -  การนําเสนอบรกิาร Cash One Hour หรอืบรกิารที�ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

สนิเชื�อเงนิสดทนัใจกสกิรไทย (K-Express Cash) อย่างรวดเรว็ โดยลูกคา้สามารถรบัเงนิทนัที

ภายใน 1 ชั �วโมงหลงัไดร้บัการอนุมตั ิในงานมหกรรมการเงนิ Money Expo  

  -  การออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทย เพื�อ

ตอบสนองกลุ่มลูกค้าผู้รกัสุขภาพให้ได้รบับรกิารคุณภาพ พร้อมสิทธปิระโยชน์ด้านการดูแล

สุขภาพและการเงนิครบวงจร โดยนับเป็นการขยายฐานลูกค้าระดบับนเพิ�มเตมิ จากเดมิที�มอบ

บตัร THE WISDOM THE PREMIER และ Platinum ซึ�งไดร้บัการตอบรบั   ที�ด ีนอกจากนี2 ยงั

นําเสนอบตัรเครดติหลากหลายประเภท เพื�อใหต้รงกบัทุกไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ อาท ิบตัรเครดติ 

รว่มไทยแอรเ์อเชยี สาํหรบักลุ่มลกูคา้ที�ชื�นชอบการเดนิทาง 

1.4 กลุ่มป้องกนัความเสี�ยงและสารสนเทศ (Protection & Information) 

  -  การนําเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ ที�เน้นเรื�องความคุ้มครองและผลตอบแทนจากการทํา

ประกนั ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่มที�แตกต่างกนั โดยนําเสนอผลติภณัฑ ์“ประกนั

ชวีติมนุษยเ์งนิเดอืน Pro Saving 1525” สาํหรบักลุ่ม ผูม้รีายไดป้ระจาํ ซึ�งเป็นผลติภณัฑป์ระกนั

ชวีติที�จา่ยเบี2ยแบบรายเดอืน มคีวามคุม้ครองครอบคลุมทั 2งดา้นการเสยีชวีติและโรครา้ยแรง และ

เบี2ยประกนัเริ�มต้นไม่สูง ผลติภณัฑ ์“ประกนัชวีติสะสมทรพัย ์Pro Saving 1/10” แบบชําระเบี2ย

ประกนัภยัครั 2งเดียว สําหรบักลุ่มลูกค้าบุคคลพเิศษขึ2นไปที�ต้องการออมเงนิควบคู่กับการทํา

ประกนัที�มคีวามเสี�ยงตํ�าแต่ไดผ้ลตอบแทนที�แน่นอนตามสญัญา และผลติภณัฑ ์“ประกนัภยัสตัว์



36 

 

 

เลี2ยง Private Pet Care” ที�คุม้ครองทั 2งค่ารกัษาพยาบาลจากอุบตัเิหตุและเจบ็ป่วย ครอบคลุมถงึ

บุคคลที�สาม พรอ้มฟรคี่าตรวจสุขภาพ สตัวเ์ลี2ยงก่อนทาํประกนั 

  -  การออกผลิตภัณฑ์ Perfect Business Smart Plus ซึ�งเป็นแบบประกันสําหรับ

คุม้ครองวงเงนิสนิเชื�อเพื�อธุรกจิ โดยลูกคา้จะได้รบัสทิธปิระโยชน์เพิ�มเตมิคอื ไดร้บัเงนิคนืครบ

สญัญาเป็นจาํนวนรอ้ยละ 15 ของเบี2ยประกนั และรบัความคุ้มครองเพิ�มเตมิกรณีหากเสยีชวีติ

จากอุบัติเหตุ นอกจากนี2 ยงัมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทออมทรพัย์ อาทิ ผลิตภัณฑ ์

Perfect Business Plus (ชาํระเบี2ยประกนั 7 ปี คุม้ครอง 15 ปี) ในช่วงปลายปีซึ�งเป็นช่วงเวลาที�

ลกูคา้มคีวามตอ้งการผลประโยชน์ดา้นการลดหยอ่นภาษปีระจาํปี 

 

2. ช่องทางหลกัในการให้บริการลกูค้า 

  เนื�องจากช่องทางหลกัในการใหบ้รกิารลกูคา้ ถอืเป็นหนึ�งในองคป์ระกอบที�สําคญัในการ

เชื�อมโยงระหว่างผลติภณัฑแ์ละบรกิารของเครอืธนาคารกสกิรไทยกบัลูกคา้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถงึส่งมอบประสบการณ์จากการใช้บรกิารอนัน่าประทบัใจ เครอืธนาคารกสกิรไทยจงึมุ่งมั �น

พฒันาศักยภาพการให้บริการลูกค้าและเพิ�มขดีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในแต่ละ

ช่องทางหลกัในการให้บรกิารลูกค้าอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้สามารถตอบสนองความต้องการและ

อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกค้าของเครอืธนาคารกสกิรไทยทั 2งในปจัจุบนัและอนาคตได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ มากขึ2น โดยในปี 2554 ธนาคารมกีารเสนอบรกิารในแต่ละช่องทางที�น่าสนใจ 

ดงันี2 

2.1 สาขาและศูนยใ์หบ้รกิารทางการเงนิ 

  การเปิดสาขาในพื2นที�เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบาย การครอบคลุมทุกพื2นที�

ยทุธศาสตรห์ลกัของธนาคาร และในพื2นที�ของกลุ่มพนัธมติรทางธุรกจิที�ลูกคา้ดําเนินชวีติ รวมถงึ

การขยายพื2นที�เพิ�มขึ2นในสาขาที�มธีุรกรรมทางการเงนิจํานวนมาก หรอืยา้ยสาขาไปยงัพื2นที�ที�มี

การขยายตวัทางธุรกจิ เพื�อรองรบัความต้องการที�หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมี

ช่องทางหลกัในการใหบ้รกิารที�หลากหลาย สรา้งความสะดวก รวดเรว็ และสรา้งความมั �นใจให้

การดาํเนินธุรกจิ ดงันี2  
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ตารางที� 5 แสดงสาขาและศูนยใ์ห้บริการทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย ปี 2553 - 

2554 

ช่องทางหลกั จาํนวนสาขาที�ให้บริการ อตัราการเปลี�ยนแปลง 

ในการให้บริการลูกค้า 2554 2553 (ร้อยละ) 
เครอืขา่ยสาขาธนาคาร 816 805 0.11 

สาํนกังานแลกเปลี�ยนเงนิ 99 100 -0.01 

ศูนยบ์รกิารธุรกจิ 62 61 0.01 

จดุจ่ายเชค็  24 23 0.01 

ศูนยธ์ุรกจิลกูคา้บรรษทั  8 6 0.02 

ศูนยธ์ุรกจิลกูคา้ผูป้ระกอบการ  95 95 0 

ที�มา : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

2.2 บรกิารธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส ์

  ในปี 2554 ธนาคารมกีารเพิ�มประสทิธภิาพเครื�องเอทเีอม็ ดว้ยบรกิาร “K-My ATM รูใ้จ” 

เพื�อเพิ�มขดีความสามารถด้านบรกิารและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยได้ตดิตั 2งในพื2นที�

ยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกนัการปรบัเปลี�ยนทดแทนเครื�องรุ่นเก่าและรอย้ายเครื�องไปในพื2นที�

เหมาะสม เพื�อใหค้รอบคลุมทุกพื2นที�ที�ลกูคา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวก ดงันี2 

 

ตารางที� 6 แสดงบริการทางอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารกสิกรไทย ปี 2553 - 2554 

บริการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
จาํนวน (เครื�อง) 

อตัราการ
เปลี�ยนแปลง 

  ปี 2554 ปี 2553 (ร้อยละ) 

K-ATM  
(บรกิารธนาคารทางเอทเีอม็กสกิรไทย) 

7,663 7,471 1.92 

K-CDM  
(บรกิารรบัฝากเงนิสดอตัโนมตักิสกิรไทย)  

1,067 1,014 0.53 

K-PUM  
(บรกิารปรบัสมดุเงนิรบัฝากอตัโนมตักิสกิรไทย) 

917 906 0.11 

ที�มา : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
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ระบบการคุ้มครองเงินฝาก 

  ประเทศไทยเริ�มนําระบบคุ้มครองเงนิฝากอย่างเตม็รูปแบบมาใช ้โดยการจดัตั 2งสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก (สถาบัน) ขึ2นเมื�อวันที� 11 สิงหาคม 2551 โดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบญัญตัสิถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก พ.ศ. 2551 วตัถุประสงค์สําคญัตามที�กําหนดไว้ใน

กฎหมายคอื คุม้ครองเงนิฝากในสถาบนัการเงนิ เสรมิสรา้งความมั �นคงและเสถยีรภาพของระบบ

สถาบนัการเงนิ และดาํเนินการกบัสถาบนัการเงนิที�ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ รวมทั 2งชาํระบญัชสีถาบนัการเงนิที�ถูกเพกิถอนใบอนุญาต 

       การบงัคบัใช้ พ.ร.บ. สถาบนัคุ้มครองเงนิฝากฯ นับเป็นการนําระบบการคุ้มครองเงนิ

ฝากที�เป็นมาตรฐานเช่นเดยีวกบันานาประเทศมาใชโ้ดยกําหนดกลไกต่าง ๆ ในการคุม้ครองเงนิ

ฝากอยา่งเป็นระบบ โดยมหีลกัการสําคญัคอืคุม้ครองผูฝ้ากใหไ้ดร้บัเงนิฝากคนืโดยเรว็ในกรณีที�

มสีถาบนัการเงนิลม้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูฝ้ากรายย่อยที�เป็นผูฝ้ากส่วนใหญ่ในระบบที�มเีงนิฝาก

ไม่เกินวงเงนิคุ้มครอง เพื�อไม่ให้ผู้ฝากได้รบัผลกระทบเมื�อสถาบนัการเงนิแห่งใดแห่งหนึ�งมี

ปญัหา การกําหนดจาํนวนเงนิคุม้ครองไวช้ดัเจนจะบรรเทาความตื�นตระหนกเมื�อมขี่าวเกี�ยวกบั

สถาบนัการเงนิ กล่าวคือ  ผู้ฝากไม่มคีวามจําเป็นต้องเร่งถอนเงนิซึ�งอาจเป็นสาเหตุให้เกิด

ปญัหาขาดความเชื�อมั �นลุกลามต่อเนื�องในลกัษณะลกูโซ่ไปสู่สถาบนัการเงนิอื�น 

        นอกจากนี2การคุม้ครองเงนิฝากเป็นการเสรมิสรา้งความเชื�อมั �นของประชาชนต่อระบบ

สถาบนัการเงนิ อนัจะเป็นการสนับสนุนการออมเงนิในประเทศ และเสรมิสรา้งความมั �นคงและ

ความมเีสถยีรภาพของระบบสถาบนัการเงนิในภาพรวม ทั 2งนี2 ในกรณีที�มสีถาบนัการเงนิถูกเพกิ

ถอนใบอนุญาต เงนิที�ใช้ในการจ่ายคนื ผู้ฝากจะมาจากเงนิกองทุนคุ้มครองเงนิฝากที�สถาบนั

การเงนินําส่งมาสะสมไว้ ดงันั 2น จงึจะไม่เป็นภาระทางการคลงัของภาครฐัในการนําเงนิภาษมีา

ใชจ้า่ยคนืผูฝ้าก 

  การคุ้มครองผูฝ้ากเงนิตามที�กําหนดไวใ้น พ.ร.บ.ฯ เป็นการคุม้ครองผูฝ้ากแต่ละรายใน

แต่ละสถาบนัการเงนิในจาํนวนเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาท ส่วนเงนิฝากที�เกนิ 1 ลา้นบาท ผูฝ้าก

สามารถขอรบัคนืได้จากกองทรพัยส์นิของสถาบนัการเงนิ อย่างไรก็ตาม เพื�อให้ผูฝ้ากเงนิและ

สถาบนัการเงนิได้มเีวลาในการปรบัตวั กฎหมายได้กําหนดบทเฉพาะกาลให้ทยอยลดจํานวน

เงนิคุม้ครองเงนิฝากจากคุ้มครองเตม็จํานวน เป็นไม่เกนิ 100 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท และ 10 

ลา้นบาท ในปีที� 2 ปีที� 3 และปีที� 4 นับแต่กฎหมายมผีลบงัคบัใช้ตามลําดบั จนกระทั �งเหลอื

วงเงนิคุ้มครองไม่เกนิ 1 ล้านบาท ในปีที� 5 (11 สงิหาคม 2555 เป็นต้นไป) อย่างไรก็ดี
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วกิฤตการณ์ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิาที�เกดิขึ2นในช่วงปลายปี 2551 ไดส้่งผลกระทบ

ต่อภาวะเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศต่าง ๆ ทั �วโลกรวมถงึประเทศไทย คณะรฐัมนตรจีงึได้

มมีตเิมื�อวนัที� 28 ตุลาคม 2551 เหน็ชอบให้เพิ�มวงเงนิคุม้ครองเป็นเตม็จาํนวนจนถงึวนัที� 10 

สงิหาคม 2554 และเป็นไม่เกนิ 50 ลา้นบาท ในช่วง 11 สงิหาคม 2554 ถงึ 10 สงิหาคม 2555 

เพื�อเป็นการป้องกนัผลกระทบไวล้่วงหน้าโดยเสรมิสรา้งความเชื�อมั �นใหก้บัผูฝ้ากเงนิ และรกัษา

เสถียรภาพของระบบการเงนิโดยเฉพาะในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนยา้ยเงนิตราระหว่าง

ประเทศ ซึ�งพระราชกฤษฎกีากําหนดจาํนวนเงนิฝากที�ได้รบัการคุ้มครองเพิ�มขึ2นดงักล่าวได้ลง

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื�อวนัที� 15 มถุินายน 2552 

        อย่างไรกด็ ีเมื�อวนัที� 26 มถุินายน 2555 ครม.มมีตใิหข้ยายระยะเวลาคุม้ครองเงนิฝาก

จาํนวน 50 ลา้นบาท ออกไปจนถงึวนัที� 10 สงิหาคม 2558 และปรบัวงเงนิคุม้ครองเป็น 25 ลา้น

บาท ระหว่าง 11 สงิหาคม 2558 - 10 สงิหาคม 2559 และ 1 ลา้นบาท ตั 2งแต่ 11 สงิหาคม 

2559 เป็นตน้ไป โดยพระราชกฤษฎกีากําหนดจาํนวนเงนิฝากที�ไดร้บัการคุม้ครองใหม่ ดงักล่าว

ไดล้งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 2555 

 

ตารางที� 7 แสดงการคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบญัญติัสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ตาม

พระราชกฤษฎีกากาํหนดจาํนวนเงินฝากที�ได้รบัการคุ้มครองใหม่ เมื�อวนัที� 28 กนัยายน 

2555 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน 

11 สงิหาคม 2555 – 10 สงิหาคม 2558 ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท 

11 สงิหาคม 2558 – 10 สงิหาคม 2559 ไมเ่กนิ 25 ลา้นบาท 

11 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท 

ที�มา :  สาํนักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาการเงินปิดกจิการ 

 

 ดงันั 2น  สถาบนัใหค้วามคุม้ครองเงนิฝากสกุลเงนิบาทของบญัชเีงนิฝากภายในประเทศ 

ไดแ้ก่ บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์สะสมทรพัย ์เผื�อเรยีก หรอืบญัชเีงนิ

ฝากในทํานองเดยีวกนัที�เรยีกชื�อเป็นอย่างอื�นที�ต้องจ่ายคนืเมื�อทวงถาม บญัชเีงนิฝากจ่ายคนื

เมื�อสิ2นระยะเวลา บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ และบญัชเีงนิฝากที�เรยีกชื�อเป็นอย่างอื�นที�สถาบนั

การเงนิรบัฝากจากประชาชนหรอืบุคคลใดโดยมคีวามผูกพนัที�จะต้องจ่ายคนืแก่ผูฝ้าก ทั 2งนี2 ไม่
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รวมเงนิฝากในบญัชเีงนิบาทของบุคคลที�มถีิ�นที�อยู่นอกประเทศตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

การแลกเปลี�ยนเงนิ เงนิฝากที�มอีนุพนัธแ์ฝง และเงนิฝากระหว่างสถาบนัการเงนิ  รวมถงึสถาบนั

การเงนิภายใต้ความคุ้มครอง ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

จาํนวน 38 แห่ง อยู่ภายใต้ระบบคุม้ครองเงนิฝากโดยอตัโนมตั ิอย่างไรกด็ ีหากต่อไปจะขยาย

ความคุ้มครองไปยงัธนาคารที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั 2งขึ2น ก็สามารถกระทําได้โดยการตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา และในปจัจุบนัธนาคารกสกิรไทยได้การจดัทําสื�อประชาสมัพนัธ์เกี�ยวกบั

พระราชบญัญตัิสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก ที�การคุ้มครองเงนิรบัฝากได้ลดลงมาเป็นไม่เกิน 50 

ลา้นบาทต่อรายผูฝ้ากต่อสถาบนัการเงนิ ตั 2งแต่วนัที� 11 สงิหาคม 2554 เพื�อใหลู้กคา้และบุคคล

ทั �วไปรบัทราบ รวมถงึสรา้งความเชื�อมั �นในดา้นความมั �นคงและภาพรวมผลการดําเนินงานของ

ธนาคาร 

 

 เงินฝากแยกตามประเภทบญัชี 

  ยอดเงนิฝากรวมของธนาคาร ซึ�งมาจากเงนิฝากของธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธุรกิจลูกค้า

ผู้ประกอบการ และธุรกิจลูกค้าบุคคล ณ สิ2นปี 2554 เพิ�มขึ2นจํานวน 141,631 ล้านบาท หรอื 

ร้อยละ 12.85 จาก ณ สิ2นปี 2553 จากการเพิ�มขึ2นของเงนิรบัฝากประจําเป็นหลกั เนื�องจาก

ธนาคารมกีารนําเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษที�ใหผ้ลตอบแทนจูงใจในช่วงเวลาที�แตกต่างกนั 

ซึ�งสามารถตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายของลกูคา้  

  ปี 2554 ธนาคารทาํการออกผลติภณัฑเ์งนิรบัฝากใหม่อย่างต่อเนื�อง ดว้ยผลตอบแทนที�
เหมาะสมกบัลูกค้า สอดคล้องกบัทศิทางอตัราดอกเบี2ยในระบบ การแข่งขนัที�เขม้ข้นในตลาด 
และการทยอยลดวงเงนิคุม้ครองเงนิรบัฝากในเดอืนสงิหาคม 2554 อนัได้แก่ “เงนิฝากวนัเดก็” 
“เงนิฝากดอกเบี2ยสวยเลอืกได”้ “เงนิรบัฝากประจาํดอกเบี2ยสูงพุ่งพรวด” ที�ใหอ้ตัราดอกเบี2ยแบบ
ขั 2นบนัได “เงนิฝากคล่องตวัครอบครวัอุ่นใจ” และ “เงนิฝากประจาํพเิศษ” ในช่วงเวลาที�แตกต่าง
กนั รวมถึงผลติภณัฑ์ “โครงการชุดสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ และบตัร K-My Debit Card 
ลวดลายพเิศษ Paul Frank Limited Edition” ที�สามารถสรา้งกระแสไดร้บัความสนใจอย่างมาก
จากลูกค้ากลุ่มวยัรุ่น Gen Y และกลุ่มลูกค้าบุคคลระดบักลางวยัทํางาน นอกจากนี2 ยงัมี
ผลิตภัณฑ์ “ตั �วแลกเงินกสิกรไทย 5 เดือน” เพื�อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนที�มี
ผลตอบแทนดสีําหรบักลุ่มลูกค้าบุคคลพเิศษขึ2นไป ทั 2งนี2 ทุกผลติภณัฑ์ได้รบัการตอบรบัเป็น
อยา่งดจีากลกูคา้  
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  เงินให้สินเชื�อ 

  หากพจิารณาการเปลี�ยนแปลงของยอดสนิเชื�อที�จําแนกตามกลุ่มธุรกจิลูกค้าและกลุ่ม

ผลติภณัฑ ์พบว่า ณ สิ2นปี 2554 สนิเชื�อธุรกิจลูกค้าบรรษทั เพิ�มขึ2นจํานวน 30,207 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 9.40 จาก ณ สิ2นปี 2553 โดยเป็นผลจากการเพิ�มขึ2นของสนิเชื�อทุกประเภท นําโดย

สนิเชื�อในประเทศ ซึ�งส่วนใหญ่เป็นสินเชื�อระยะยาวในกลุ่มสาธารณูปโภค อสงัหารมิทรพัย ์

รวมถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ขณะที�สินเชื�อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ณ สิ2นปี 2554 

เพิ�มขึ2นจํานวน 45,343 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 11.52 จาก ณ สิ2นปี 2553 จากการขยายตวัของ

สนิเชื�อทุกผลติภณัฑ ์นําโดยสนิเชื�อในประเทศ โดยเฉพาะสนิเชื�อระยะยาวในธุรกจิการเกษตร 

การคา้ และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู สําหรบัสนิเชื�อธุรกจิลูกคา้บุคคล ณ สิ2นปี 2554 เพิ�มขึ2น

จํานวน 40,827 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.15 จาก ณ สิ2นปี  2553 จากการเติบโตของ            

ทุกผลติภณัฑ์ โดยสนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัเติบโตเชงิปรมิาณมากที�สุด อนัเป็นผลจากการสร้าง

ความสมัพนัธ์ที�ดต่ีอเนื�องกบับรษิัทพนัธมติรอสงัหารมิทรพัย์ชั 2นนํา ควบคู่กบัการจดักิจกรรม

การตลาดที�สรา้งความแตกต่างและตอบสนอง ความต้องการลูกคา้ไดค้รบทุกกลุ่ม ตลอดจนการ

ดําเนินมาตรการช่วยเหลอืลูกค้าที�ประสบอุทกภยั ส่วนสนิเชื�อผู้บรโิภคมอีตัราการขยายตวัสูง

ที�สุด จากการนําเสนอโครงการส่งเสรมิการขายที�เหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมาย    

 

การให้สินเชื�อ (ธนาคารกสิกรไทย, 2554) 

1. นโยบายและเป้าหมายการใหส้นิเชื�อ 

 ธนาคารมกีารกําหนดนโยบายการใหส้นิเชื�อ เพื�อสรา้งมาตรฐานการพจิารณาเครดติที�ดี

ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานดา้นเครดติของธนาคารและกลุ่มธุรกจิทางการเงนิใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั และ

สอดคล้องกับนโยบายการกํากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกเหนือจาก

หลกัการพื2นฐานในการพจิารณาเครดติที�กําหนดไว้แล้ว ยงัรวมถงึสิ�งที�ผู้ปฏบิตังิานด้านเครดติ

พงึระมดัระวงัและหลกีเลี�ยง รวมถงึสิ�งที�ธนาคารสนับสนุนใหด้ําเนินการ เพื�อขยายเครดติอย่างมี

คุณภาพ 

 ธนาคารไดม้กีารกําหนดเป้าหมายการใหส้นิเชื�อสอดคลอ้งกบันโยบายการใหส้นิเชื�อของ

ธนาคาร แนวโน้มเศรษฐกจิ และความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ในมุมมองต่างๆ อาท ิกลุ่มลูกค้า กลุ่ม

ผลติภณัฑ์ และกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น  ในมุมมองของอุตสาหกรรม ธนาคารมกีารกําหนด

เพดานเงนิใหส้นิเชื�อสําหรบัแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมกีารกําหนดอุตสาหกรรมที�ธนาคารมี

การตดิตามเป็นพเิศษ โดยพจิารณาจากความผนัผวนของอุตสาหกรรม ภาวะและแนวโน้มของ
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อุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี2 ธนาคารมกีารจดัทํารายงานเงนิให้สินเชื�อในมุมมองต่างๆ 

ใหก้บัผูบ้รหิารและฝา่ยงานที�เกี�ยวขอ้งรบัทราบถงึสถานการณ์รายเดอืน 

 

2. การบรหิารความเสี�ยงจากการใหส้นิเชื�อ 

 ธนาคารบรหิารความเสี�ยงจากการให้สนิเชื�อโดยให้ความสําคญักบัการบรหิารสดัส่วน

เงนิให้สินเชื�อ เพื�อควบคุมและติดตามมใิห้มกีารกระจุกตวัของเงนิให้สนิเชื�อเกินกว่าระดบัที�

กําหนดไว้ รวมทั 2งมกีารดําเนินการติดตามสถานะของลูกค้าที�อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่าง

ใกลช้ดิ มกีารกําหนดปจัจยั/ตวัวดั เพื�อใชใ้นการตดิตามคุณภาพของสนิเชื�อในมุมมองต่างๆ อาท ิ

กลุ่มลกูคา้ กลุ่มผลติภณัฑ ์และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยในปีที�ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามกีารกระจุกตวั

ของเงนิให้สินเชื�อในอุตสาหกรรมใด หรอืในพื2นที�ใดพื2นที�หนึ�งมากเกินกว่าเกณฑ์ที�ธนาคาร

ยอมรบัได ้

 ทั 2งนี2 ธนาคารยงัคงดาํเนินการบรหิารและปรบัปรงุนโยบาย ตลอดจนกระบวนการในการ

บรหิารความเสี�ยงจากการใหส้นิเชื�ออยา่งต่อเนื�อง ดงันี2 

  -  ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาลูกค้าให้เหมาะสมกับระดับความเสี�ยง โดยได้

ดําเนินการกําหนดเกณฑใ์นการคดัเลอืกลูกคา้ในแต่ละอุตสาหกรรม (Pre-Screening Criteria) 

และมกีารจดักลุ่มอุตสาหกรรมตามระดบัความเสี�ยงเพื�อเป็นเครื�องมอืให้ผู้ปฏบิตัิงานสามารถ

ดาํเนินการคดัเลอืกลกูคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนยิ�งขึ2น 

  -  ดําเนินการให้มกีารติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื�อง ผ่านสญัญาณเตือนภยั

ล่วงหน้า (Early Warning Sign) รวมถงึการตดิตามพฤตกิรรมการใชว้งเงนิ (Behavioral Score) 

โดยธนาคารกําหนดแนวทางการจดัการให้ผู้ดูแลความสมัพนัธ์ลูกค้าติดต่อลูกค้าตั 2งแต่เริ�มมี

สญัญาณที�ไมด่ขีองลกูคา้  

  -   ดําเนินการให้มกีารทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อ

คาดการณ์ผลกระทบที�อาจเกดิขึ2นกบัผลการดําเนินงานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เพื�อใหธ้นาคาร

สามารถดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขในกรณีที�อาจเกดิปญัหาขึ2นอย่างทนัท่วงท ี 

  -   ตดิตามทบทวนการใชว้งเงนิสนิเชื�อของลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง  

  -   ดําเนินการให้มกีารติดตามหนี2ที�ค้างชําระอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึ2น 

สําหรบัลูกค้ารายย่อยที�มปีระวตักิารใชว้งเงนิที�มคีวามเสี�ยงสูง หรอือยู่ในอุตสาหกรรมที�มคีวาม

เสี�ยงสูง ธนาคารจะมกีารติดตามหนี2ของลูกหนี2กลุ่มนี2ตั 2งแต่ระยะแรกของการผดินัดชําระหนี2 
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รวมถึงให้ความสําคญักับการพฒันาเครื�องมอืเพื�อช่วยในการติดตาม และลดค่าใช้จ่ายของ

ธนาคาร 

 ในปี 2554 ธนาคารทาํสญัญาปรบัโครงสรา้งหนี2กบัลกูหนี2รวม 553 ราย มลูหนี2ตามบญัชี

ก่อนปรบัโครงสรา้งหนี2ประมาณ 49,057 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีดของการปรบัโครงสรา้งหนี2

ที�มผีลขาดทุน ดงันี2  

 

ตารางที� 8  แสดงการปรบัโครงสร้างหนีJของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

หน่วย : ลา้นบาท 

รปูแบบการปรบัโครงสรา้งหนีJ 

ธนาคาร 

จาํนวน จาํนวนหนีJตามบญัชี 
ขาดทุนจากการปรบั

โครงสรา้งหนีJ  (ราย) ก่อนปรบั 
(ราย) 

หลงัปรบั 
(ราย) 

1.  การโอนทรพัยส์นิ    7     553 -    340 

2. การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการชาํระหนี2 349 11,709 11,441 2,159 

3. การปรบัโครงสรา้งหนี2ในหลายลกัษณะ   29   2,606  1,813 1,074 

     รวม 385 14,868 13,254 3,573 

ที�มา : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 ธนาคารมมีาตรการในการตดิตามผลการชาํระหนี2 และความสามารถในการชําระหนี2ของ

ลูกหนี2ที�ได้รบัการปรบัโครงสรา้งหนี2แล้วอย่างใกล้ชดิ เพื�อป้องกนัมใิห้ลูกหนี2ดงักล่าวกลายเป็น

หนี2ผดินดัอกีครั 2ง สําหรบัลูกหนี2ที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขการปรบัโครงสรา้งหนี2 เนื�องจาก

สภาวะเศรษฐกจิไม่ฟื2นตวัตามที�คาดการณ์ หรอืมเีหตุอื�นที�มผีลทําใหค้วามสามารถในการชําระ

หนี2ของลูกหนี2ด้อยลง ธนาคารอาจพจิารณาปรบัเงื�อนไขการชําระหนี2ให้แก่ลูกหนี2ดงักล่าวใหม ่

ให้สอดคล้องกับสภาพความสามารถในการชําระหนี2ในปจัจุบันของลูกหนี2 สําหรบัลูกหนี2ที�

ธนาคารประเมนิว่าไม่มเีจตนาที�จะปฏบิตัติามเงื�อนไข ธนาคารจะพจิารณาดําเนินคดกีบัลูกหนี2

ดงักล่าวทนัท ี

 สาํหรบัลกูหนี2ที�ไม่ใหค้วามร่วมมอืกบัธนาคารในการแก้ไขหนี2 ธนาคารมนีโยบายในการ

ดาํเนินคดกีบัลกูหนี2ทุกราย โดยหากภายหลงัจากศาลมคีําพพิากษาแลว้ ลูกหนี2ไม่ปฏบิตัติามคํา

พพิากษา ธนาคารจะดําเนินการบงัคบัคดยีดึทรพัยแ์ละขายทอดตลาด เพื�อนําเงนิที�ได้จากการ
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ขายทอดตลาดมาชาํระหนี2คนืใหแ้ก่ธนาคาร กรณีไม่มผีูส้นใจซื2อทรพัยจ์ากการขายทอดตลาดใน

ราคาที�เหมาะสม ธนาคารอาจพจิารณาเขา้ซื2อทรพัยด์งักล่าวเอง เพื�อให้ธนาคารได้รบัชําระหนี2

คืน และสามารถดําเนินการบังคับคดี ยึดทรพัย์อื�นของลูกหนี2กรณียงัไม่ได้รบัชําระหนี2คืน

ครบถว้นไดต่้อไปโดยเรว็ 

 ในกรณีลูกหนี2ผดินัดมยีอดหนี2คงค้างเพิ�มขึ2น และ/หรอื หลกัประกนัมมีลูค่าลดลง จนมี

ผลใหส้ดัส่วนมลูค่าหลกัประกนัต่อยอดหนี2คงคา้งตํ�าลง ธนาคารมนีโยบายใหลู้กหนี2นําสนิทรพัย์

อื�นมาเป็นหลกัประกนัเพิ�มขึ2น และ/หรอื ชําระหนี2คงค้างบางส่วน หรอืทั 2งหมด เพื�อให้สดัส่วน

มูลค่าหลกัประกันต่อยอดหนี2คงค้างสูงขึ2น อย่างไรก็ตามในภาวการณ์ปจัจุบัน ธนาคารไม่

สามารถดําเนินการกบัลูกหนี2ดงักล่าวทุกราย เนื�องจากลูกหนี2ผดินัดส่วนมากไม่มสีนิทรพัยท์ี�จะ

นํามาเป็นหลักประกันเพิ�ม และไม่มคีวามสามารถในการชําระหนี2คงค้างให้ลดลงได้ตามที�

ธนาคารกําหนด การบงัคบัหลกัประกนัอายหุนี2ของธนาคารจงึทาํไดอ้ย่างจาํกดั 

3.  การอนุมตักิารใหกู้ย้มืและอํานาจการอนุมตั ิ

  -   กระบวนการพจิารณาและอนุมตัเิครดติ ธนาคารใชห้ลกัการบรหิารเครดติที�เน้นการ

ตดัสนิใจจากขอ้มูลที�เป็นปจัจุบนั โปร่งใส และได้มาตรฐาน โดยกระบวนการอนุมตัเิครดติและ

ระบบงานไดร้บัการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะลกูคา้ กล่าวคอื กลุ่มลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่

ที�มคีวามต้องการทางการเงนิที�ซบัซอ้นและกลุ่มลูกคา้ขนาดกลาง จะต้องมผีูดู้แลความสมัพนัธ์

ลูกคา้ที�เขา้ใจความเสี�ยงทางธุรกจิและการเงนิของกลุ่มธุรกจิลูกค้าเป็นอย่างด ีทําหน้าที�ในการ

วิเคราะห์ นําเสนอโครงสร้างวงเงิน ผลิตภณัฑ์และบรกิารด้านเครดิตที�เหมาะสมกับลูกค้า 

รวมทั 2งใชเ้ครื�องมอืจดัอนัดบัเครดติทั 2งเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพในการประเมนิความเสี�ยง โดย

มกีารกําหนดราคาตามความเสี�ยงอย่างมปีระสทิธภิาพ และนําเสนอขออนุมตัิต่อผู้พจิารณา

เครดติ ซึ�งมอีํานาจอนุมตัติามโครงสรา้งที�แบ่งตามระดบัภาระเครดติรวม รวมถงึมกีารตดิตาม

สถานะของลกูคา้อยา่งต่อเนื�อง 

 ส่วนการอนุมตัิเครดิตสําหรับลูกค้าสถาบันการเงิน ซึ�งมีธุรกรรมเครดิตส่วนใหญ่

เกี�ยวข้องกบัตลาดเงนิและตลาดทุน ธนาคารใช้กระบวนการและโครงสร้างอํานาจการอนุมตัิ

เช่นเดยีวกบัลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ 

 สําหรบักลุ่มลูกค้าธุรกจิรายย่อยและลูกคา้สนิเชื�อส่วนบุคคลรายย่อย อาท ิสนิเชื�อที�อยู่

อาศัย บริการบตัรเครดิต และสินเชื�อส่วนบุคคลประเภทอื�น ธนาคารกําหนดกระบวนการ

มาตรฐานและระบบปฏบิตักิารที�มเีครื�องมอือนุมตัเิครดติ (Credit Scoring) โดยจะเน้นขั 2นตอน
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การตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูลรายได้และหนี2สินของลูกค้าแต่ละราย 

รวมถงึใชแ้บบจําลองซึ�งพฒันาจากขอ้มลูประวตัทิางดา้นเครดติมาประกอบในการพจิารณา ซึ�ง

ช่วยให้สามารถประเมนิระดบัความเสี�ยงของลูกค้าได้อย่างแม่นยํา ทั 2งนี2เพื�อให้กระบวนการ

พจิารณามคีวามกระชบั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นระยะเวลาสั 2น 

 ทั 2งนี2  ธนาคารยังให้ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติเครดิตให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ2นอย่างต่อเนื�อง โดยยงัคงยดึหลกัที�จะควบคุมระดบัความเสี�ยงให้อยู่ใน

ขอบเขตที�ยอมรบัได ้ 

-  กระบวนการปฏบิตักิารหลงัอนุมตัเิครดติ ธนาคารใชห้ลกัการรวมศูนยง์านปฏบิตักิาร

ดา้นเครดติเพื�อใหก้ารบรกิารทางดา้นเครดติมมีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ โดยรวมศูนยง์านทั 2ง

ในเรื�องเอกสารสญัญา การจดัทาํนิตกิรรมดา้นหลกัประกนั การตั 2งวงเงนิการเบกิใชว้งเงนิเครดติ 

การเกบ็รกัษาเอกสารด้านเครดติ รวมถงึการสนับสนุนขอ้มูลเครดติ โดยมกีระบวนการตดิตาม

คุณภาพเครดติในเรื�องพฤตกิรรมการใช้วงเงนิเครดติ ผลการดําเนินงานของลูกค้า การปฏบิตัิ

ตามเงื�อนไขในสญัญาเครดติ รวมถงึการตดิตามความสามารถในการชําระหนี2  

  -  อํานาจการอนุมตัสินิเชื�อ คณะกรรมการธนาคารอนุมตัโิครงสรา้งอํานาจการพจิารณา

เครดิตโดยใช้หลักการรวมศูนย์การพิจารณาเครดิตและสร้างระบบการอนุมตัิเครดิตที�เป็น

มาตรฐานภายใตก้รอบของนโยบายเครดติที�ชดัเจนของธนาคาร โดยมอบอํานาจอนุมตัเิครดติให้

เหมาะสมกับการจัดการความเสี�ยงในแต่ละธุรกรรมและประสิทธิภาพของการบริหาร

กระบวนการงานเครดติของธนาคาร กล่าวคอื ธุรกรรมที�มคีวามเสี�ยงด้านเครดติสูงจะต้องใช้ผู้

พจิารณาเครดติที�มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ด้านเครดติที�สูงกว่าธุรกรรมที�มคีวามเสี�ยง

ตํ�ากว่า ภายใต้การกํากบัและดูแลการปฏบิตังิานด้านเครดติ ให้สอดคล้องกบันโยบายธนาคาร

โดยฝ่ายทบทวนสินทรพัย์เสี�ยง เพื�อควบคุมคุณภาพของกระบวนการพิจารณาเครดิต และ

เสนอแนะแนวทางเพื�อปรบัปรงุกระบวนการใหร้ดักุมและมปีระสทิธภิาพเพิ�มขึ2น 

 การอนุมตัเิครดติสาํหรบัสายงานบรรษทัธุรกจิ และสายงานธุรกจิลูกคา้ผูป้ระกอบการทั 2ง

ในกรุงเทพและส่วนภูมภิาคใชโ้ครงสรา้งการอนุมตัทิี�แบ่งออกเป็น 6 ระดบั โดยระดบัที�สูงที�สุด 

คอื วงเงนิเกนิกว่า 3,000 ลา้นบาท อยูใ่นอํานาจของคณะกรรมการธนาคาร ทั 2งนี2ต้องผ่านกลุ่มผู้

พจิารณาเครดติ ชุดผูบ้รหิาร พจิารณากลั �นกรอง ในขณะที�วงเงนิตํ�ากว่า 3,000 ลา้นบาท ลงมา 

คณะกรรมการธนาคาร มอบอํานาจอนุมตัเิครดติใหก้บัคณะบุคคลและบุคคล (ดงัตารางที� 9)  
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ตารางที� 9 แสดงอาํนาจการอนุมติัเครดิตของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
วงเงินเครดิตรวม อาํนาจอนุมติัเครดิต 

มากกว่า 3,000 ลา้นบาท คณะกรรมการธนาคาร 

มากกว่า 1,000 ลา้นบาท ถงึ 3,000 ลา้นบาท กลุ่มผูพ้จิารณาเครดติ ชุดผูบ้รหิาร 

มากกว่า 200 ลา้นบาท ถงึ 1,000 ลา้นบาท กลุ่มผูพ้จิารณาเครดติ ชุดที� 1 

มากกว่า 100 ลา้นบาท ถงึ 200 ลา้นบาท กลุ่มผูพ้จิารณาเครดติ ชุดที� 2 

มากกว่า 10 – 100 ลา้นบาท ผูพ้จิารณาเครดติ 2 ท่าน 

ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท ผูพ้จิารณาเครดติ 1 ท่าน 

 

 นอกจากนี2  ธนาคารยงัมกีารกําหนดอํานาจดําเนินการด้านเครดติในระดบัปฏบิตัิการ 

สําหรบัฝ่ายงานที�ต้องปฏบิตัหิน้าที�ในกระบวนการดา้นเครดติ เพื�อความคล่องตวัและเสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพของกระบวนการเครดติ ซึ�งมหีลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการใชอ้ํานาจอย่างรดักุม โดย

อํานาจดําเนินการที�ได้รบัมอบหมายของแต่ละบุคคลจะขึ2นอยู่กับระดบัความรบัผดิชอบ และ

ประสบการณ์ในการทํางาน เพื�อให้ธนาคารมั �นใจว่าผู้ใช้อํานาจดําเนินการสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผูข้อเครดติอย่างทนัท่วงท ีภายใต้การบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสม กล่าวคอื 

ธนาคารจะมอบอํานาจดําเนินการให้กับบุคคลที�เกี�ยวข้องในกระบวนการอนุมตัิสินเชื�อของ

ธนาคารเฉพาะธุรกรรมเครดิต บางประเภทที�ธนาคารยอมรับ และมีการจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ2นจากการ มอบอํานาจดาํเนินการดงักล่าว 

 

เงินกองทุนของธนาคาร (ธนาคารกสิกรไทย, 2554)  

 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี�ยง ณ วันที�  31 ธันวาคม 2554             

มเีงนิกองทุนทั 2งสิ2นต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง รอ้ยละ 13.81 ประกอบดว้ยเงนิกองทุนขั 2นที� 1 เป็นรอ้ยละ 

9.63 เงนิกองทุนขั 2นที� 2 เป็นรอ้ยละ 4.18 (ดงัตารางที� 10)  
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ตารางที� 10 เงินกองทุนของธนาคารกสิกรไทย   

หน่วย : รอ้ยละ  
เงินกองทุน 31 ธค. 52 31 ธค. 53 31 ธค. 54 

เงนิกองทุนชั 2นที� 1 10.25 9.37 9.63 

เงนิกองทุนชั 2นที� 2 4.94 4.59 4.18 

เงนิกองทุนทั 2งสิ2น 15.19 13.96 13.81 

หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหธ้นาคารพาณิชยร์ายงานอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์

เสี�ยงตามหลกัเกณฑ ์Basel II ซึ�งธนาคารเลอืกคาํนวณดว้ยวธิ ีStandardized Approach 

 

 นโยบายการบริหารสภาพคล่อง (ธนาคารกสิกรไทย, 2554)       

  ธนาคารมีการจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้มั �นใจว่า

ธนาคารจะสามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอที�จะรองรบัภาระผกูพนัต่าง ๆ เมื�อครบกําหนดเวลาดว้ย

ต้นทุนที�เหมาะสม  ภายใต้การดําเนินธุรกิจของธนาคารทั 2งในสถานการณ์ปกติและในภาวะ

วกิฤต  สําหรบัการกําหนดนโยบายและแนวทางในการบรหิารสภาพคล่องดงักล่าวนี2 อยู่ภายใต้

ความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี2สนิ (ALCO) ซึ�งกําหนดกลยุทธใ์น

การบริหารสภาพคล่อง เพื�อให้ฐานะความเสี�ยงอยู่ภายใต้ระดับที�ได้ร ับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบรหิารความเสี�ยงองค์การและคณะกรรมการธนาคาร ตามลําดบั โดยฝ่ายบรหิารเงนิ

เป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิารสนิทรพัยส์ภาพคล่องซึ�งอยู่ในรปูการลงทุนทั 2งในสกุลเงนิบาทและ

เงนิตราต่างประเทศ  รวมถงึทาํการพจิารณาจดัหาแหล่งเงนิทุนทั 2งระยะสั 2นและระยะยาว เพื�อให้

สามารถตอบสนองความต้องการเงนิสดของสํานักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ของธนาคาร อกีทั 2ง 

เพื�อใหก้ารสนับสนุนเงนิทุนใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิของเครอืธนาคารกสกิรไทยได้

อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด ภายใต้แผนการดําเนินธุรกจิ โดยต้องสามารถดํารงสนิทรพัยส์ภาพ

คล่องไดต้ามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยอยา่งถูกตอ้งและเครง่ครดั    

  ธนาคารดํารงอตัราส่วนสนิทรพัยส์ภาพคล่องโดยเฉลี�ยแลว้ไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 6.00 ของ

ยอดเงนิฝากและเงนิกู้ยมืบางประเภท ตามเกณฑท์ี�ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดย ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ธนาคารมเีงนิสดในมอืเงนิสดที�ศูนยเ์งนิสด เงนิฝากที�ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยและหลกัทรพัยท์ี�ปราศจากภาระผกูพนั รวมเป็นจาํนวน 265,697 ลา้นบาท  
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  นอกจากนี2 ธนาคารยงัมุ่งเน้นใหเ้กดิการบรหิารความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องใหส้อดคลอ้ง

กับหลกัปฏิบตัิสากล  กฎระเบียบ และข้อบงัคับของธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การให้

ความสําคญักบัผลกระทบของความเสี�ยงจากระบบโดยรวม (Systemic Risk) และการประเมนิ

ความสามารถของตลาดในการรองรบัธุรกรรมทางการเงนิ ภายใต้ภาวะวกิฤต ซึ�งเป็นประเดน็ที�

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสําคญั ทั 2งนี2 เพื�อให้มั �นใจว่าธนาคารมคีวามพรอ้มที�จะปฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑใ์หมข่องธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้ย่างครบถว้นและภายในเงื�อนเวลาที�กําหนด    

 

ส่วนที� 3 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

  วาทิต  สุวรรณรงัษี (2553) ได้ทําการศกึษาเรื�อง ปจัจยักําหนดปรมิาณสนิเชื�อส่วน

บุคคลของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) โดยใชข้อ้มูลทุตยิภูมริายไตรมาส ตั 2งแต่ไตร

มาสที� 1 พ.ศ. 2547 ถงึไตรมาสที� 4 พ.ศ. 2552 รวม 24 ไตรมาส ผลการศกึษาพบว่า ปรมิาณ

สนิเชื�อรวม ปรมิาณเงนิฝากรวม ไตรมาสก่อน และอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้ของธนาคารฯ สามารถ

อธบิายถงึการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตาม คอื ปรมิาณสนิเชื�อส่วนบุคคลได้ถงึรอ้ยละ 99.75 

โดยตัวแปรทั 2ง 3 มีความสัมพันธ์กับสินเชื�อส่วนบุคคลในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ

สมมตฐิานที�ตั 2งไว้ ส่วนปรมิาณเงนิทุน มคีวามสมัพนัธ์กบัสนิเชื�อส่วนบุคคลในทศิทางตรงขา้ม 

เนื�องจากปรมิาณเงนิทุนเปลี�ยนแปลงน้อย และการที�ธนาคารฯ ปล่อยกู้ไม่หมด เพราะภาวะ

เศรษฐกจิที�ยงัไม่ดขีึ2น รวมถงึต้องตั 2งเงนิสดสํารองเผื�อหนี2สูญที�สูงขึ2นและยงัขึ2นอยู่กบันโยบาย

การดาํเนินงานของธนาคารฯ เป็นหลกัดว้ย 

 

  อระพิน  เมฆสวี (2552) ได้ทําการศึกษาเรื�อง ปจัจยักําหนดปริมาณเงินฝากของ

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ในการศึกษาได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา 

ระหว่างปี พ.ศ.2531-2550 และใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมติแิบบสมการถดถอยเชงิซอ้น เพื�อหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณเงนิฝากกบัปจัจยัต่าง ๆ และทําการวเิคราะหด์ว้ยวธิกีําลงัสองน้อย

ที�สุด (Ordinary Least Squares – OLS)  ผลการศกึษาพบว่า  ปจัจยักําหนดปรมิาณเงนิฝาก

ของธนาคารนครหลวงไทยที�มคีวามสําคญัมากที�สุด คอื อตัราเงนิเฟ้อ โดยมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทศิทางตรงกันข้ามกบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคารนครหลวงไทย อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ 

ปจัจยัที�มคีวามสําคญัรองลงมาคอื  ส่วนต่างอตัราดอกเบี2ยเงนิฝากประจาํ 3 เดอืน ของธนาคาร
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นครหลวงไทยกบัอตัราดอกเบี2ยเฉลี�ยของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง มคีวามสมัพนัธใ์น

ทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

จาํนวนสาขาของธนาคารนครหลวงไทยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัปรมิาณเงนิฝากของ

ธนาคารนครหลวงไทย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติแิละมลูค่าการขายหน่วยลงทุนของธนาคารนคร

หลวงไทย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติแิละมลูค่าการขายหน่วยลงทุนของธนาคารนครหลวงไทยให้

ประชาชนมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคารนครหลวงไทย 

อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ ส่วนผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาปจัจุบนักบัปรมิาณเงนิ

ฝากของธนาคารนครหลวงไทยไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 

 

อาภาพร ม่วงมณี (2552) ศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชย์

ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2542 ถงึปี พ.ศ. 2552 โดยศกึษาแยกตามขนาดของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคอื ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง และธนาคาร

พาณชิยข์นาดเลก็ เพื�อศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละขนาด ผล

การศกึษาพบว่าปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ได้แก่ ปรมิาณ

เงนิฝากของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ปจัจยัที�ผล

ต่อปรมิาณสินเชื�อของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ได้แก่ ปรมิาณเงนิฝากของกลุ่มธนาคาร

พาณชิยข์นาดกลาง ปจัจยัที�ผลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ ไดแ้ก่ ปรมิาณ

เงนิฝากของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้และเงนิฝาก 

และอตัราเงนิเฟ้อ 

 

เสาวนีย์  โกมลเมธา (2552) ได้ทําการศึกษาเรื�อง ปจัจยัทางเศรษฐกิจที�มีผลต่อ

ปริมาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยปจัจยัที�นํามาศึกษาได้แก่ อัตรา

ดอกเบี2ยเงนิฝากของธนาคารพาณิชย ์ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ปรมิาณเงนิในระบบ

เศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาล ขอ้มลูที�ใชเ้ป็นอนุกรมเวลา 

เป็นรายเดอืน ตั 2งแต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ.2552 จาํนวน 60 เดอืน 

ใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ทําการประมาณค่าสมัประสิทธิ � และวิเคราะห์สมการถดถอย

เชงิซอ้น  ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางเศรษฐกจิที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทย อยา่งมรีะดบันยัสาํคญัรอ้ยละ 99 ไดแ้ก่ ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ และอตัรา
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เงนิเฟ้อ เป็นปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย อย่างมรีะดบั

นยัสาํคญัรอ้ยละ 95 

 

 ปัทมา  ตุงโสธานนท์ (2552) ไดท้ําการศกึษาเรื�องปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของ

ธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยมตีวัแปรที�นํามาศกึษา 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราดอกเบี2ยเงนิฝากประจาํ

ประเภท 3 เดอืน จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์ปรมิาณสนิเชื�อที�ธนาคารปล่อยกู้ สดัส่วน

เงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ และอตัราเงนิเฟ้อ ขอ้มูลที�ใช้เป็น

อนุกรมเวลา ชนิดทุตยิภูม ิตั 2งแต่ไตรมาสที� 4 ปี พ.ศ.2538 ถงึ ไตรมาสที� 4 ปี พ.ศ.2552 รวม

เป็น 60 ไตรมาส ผลการศกึษาพบว่า ที�ระดบัความเชื�อมั �นรอ้ยละ 95 จะพบว่ามอีตัราดอกเบี2ย

เงินฝากประจําประเภท 3 เดือน และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีอิทธิพลต่อการ

เปลี�ยนแปลงของปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย อย่างมนีัยสําคญัรอ้ยละ 81.21 ใน

ทศิทางเดยีวกนักบัสมมตฐิานส่วนจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์ปรมิาณสนิเชื�อที�ธนาคาร

ปล่อยกู้ สดัส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรพัย์เสี�ยง และอัตราเงินเฟ้อ ไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมี

นยัสาํคญักบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณชิยไ์ทย 

 

ปิยะมาศ  ห่อทอง (2551) ไดท้ําการศกึษาเรื�อง ปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคารพาณิชย์

ทั 2งระบบ ผลการศกึษาพบว่า อตัราส่วนการใหส้นิเชื�อต่อเงนิฝาก เป็นปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อการ

ต่อการกู้ยมืของธนาคารพาณิชยจ์ากแหล่งต่าง ๆ มากที�สุด เพราะเงนิที�ธนาคารพาณิชยป์ล่อย

สนิเชื�อไปนั 2นส่วนมากมาจากเงนิฝากจากประชาชน และหากเงนิจํานวนนี2มไีม่มากพอที�จะให้

สนิเชื�อแก่ภาคเอกชน ธนาคารพาณชิยจ์าํเป็นตอ้งกูย้มืจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื�อสาํรองเงนิไวต้าม

กฎหมายกําหนดและเพื�อรกัษาสภาพคล่อง ดงันั 2น ในการกู้ยมืเงนิจากแหล่งต่าง ๆ ของธนาคาร

พาณชิยม์าเพื�อใหส้นิเชื�อต่อภาคเอกชน หากมกีารกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจากต่างประเทศเป็น

จาํนวนมาก ธนาคารพาณิชยจ์ะต้องวางแผนการกู้ยมือย่างรดักุม และต้องเพิ�มระมดัระวงั เพื�อ

ลดความเสี�ยงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน และในการสํารองปรมิาณเงนิกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย ์จะต้องมคีวามเพยีงพอต่อปรมิาณการให้สนิเชื�อของธนาคารพาณิชย ์เพื�อให้

เกดิสภาพคล่องในการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์และธนาคารพาณิชยก์จ็ะไดผ้ลตอบแทน

ในอตัราที�เพิ�มมากขึ2นจากการใหส้นิเชื�อ โดยจะส่งผลใหเ้ศรษฐกจิการลงทุนมากขึ2น นําไปสู่การ

พฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 
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ณิชา  สุทธกลุ (2551) ศกึษาเรื�องวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการเตบิโตของ

สนิเชื�อที�อยูอ่าศยัของธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยและการเจรญิเตบิโต ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย โดยวธิโีคอินทเิกรชนั ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่อาศยัของ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มคีวามนิ�งของขอ้มลูที�

อนัดบัเดยีวกนัคอื I (0) ในช่วงเวลา 0 จงึสามารถนําขอ้มลูไปทาํการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะยะ

ยาวและการปรบัตวัในระยะสั 2นต่อไปได ้ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิดุลยภาพในระยะยาว 

(Cointegration) พบว่า ปรมิาณสินเชื�อที�อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และ

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิดุลยภาพในระยะยาว ทั 2งในกรณีปรมิาณ

สนิเชื�อที�อยูอ่าศยัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เป็นตวัแปรอสิระ และผลติภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ เป็นตวัแปรตาม และกรณีผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เป็นตวัแปรอสิระ 

และปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่อาศยัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เป็นตวัแปรอสิระเป็นตวัแปร

ตาม ดงันั 2น จงึมคีวามสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวแบบสองทิศทาง ผลการทดสอบ

ความสมัพนัธ์เชงิดุลยภาพในระยะสั 2นด้วย Error Correction Mechanism (ECM) ในกรณี

ปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่อาศยัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย เป็นตวัแปรอสิระเป็นตวัแปรตาม 

พบว่า มกีารปรบัตวัในระยะสั 2นเช่นกนั แสดงว่ามคีวามสมัพนัธแ์บบสองทศิทาง ผลการทดสอบ

สมมตฐิานเชงิเป็นเหตุเป็นผล (Granger Causality Test) พบว่า ปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่อาศยัเป็น

สาเหตุของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ นั �นหมายความว่า การเพิ�มขึ2นหรอืลดลงของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นสาเหตุของ

ปรมิาณสินเชื�อที�อยู่อาศัย นั �นหมายความว่า การเพิ�มขึ2นหรอืลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ส่งผลต่อการเพิ�มขึ2นหรอืลดลงของปริมาณสินเชื�อที�อยู่อาศัยของธนาคาร

พาณชิยใ์นประเทศไทย แสดงว่าความสมัพนัธท์ี�เป็นเหตุเป็นผลมคีวามสมัพนัธส์องทศิทาง 

 

  ดาํรง  อรุณแสงธรรม (2550) ศึกษาเรื�องวเิคราะห์ปจัจยัที�มผีลกระทบต่อปรมิาณ

สนิเชื�อที�อยู่อาศยั : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลที�ใช้ในการศกึษาเป็น

ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(secondary data) รายไตรมาส ตั 2งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถงึปี พ.ศ. 2549 โดยใชว้ธิี

การศกึษาในเชงิพรรณนา เชงิปรมิาณ และประมาณค่าสมการถดถอยเชงิซอ้น ดว้ยวธิกีําลงัสอง

น้อยที�สุด (OLS) ผลการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี2ยเงนิกู้ ปรมิาณเงนิฝาก ปรมิาณเงนิกู้ยมื 

เงนิกองทุนไตรมาสก่อน และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
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เดยีวกนักบัตวัแปรตาม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั 2งไว ้เมื�อพจิารณา

ถึงตัวแปรทั 2ง 5 ตัวแปร ถือเป็นปจัจยัสําคญัที�มอีิทธพิลต่อผลกระทบต่อปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่

อาศยัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ถ้าอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้เพิ�มขึ2นรอ้ยละ 1 จะมี

ผลทําให้ปริมาณสินเชื�อที�อยู่อาศัยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพิ�มขึ2น จํานวน 

415.0827 ลา้นบาท ในขณะที�ปรมิาณเงนิฝากเพิ�มขึ2น 1 ล้านบาท จะมผีลทําใหป้รมิาณสนิเชื�อที�

อยูอ่าศยัของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เพิ�มขึ2น 0.049368 ลา้นบาท ถ้าปรมิาณเงนิกู้ยมื

เพิ�มขึ2น 1 ลา้นบาท จะมลี้านบาท ถ้าเงนิกองทุนไตรมาสก่อนเพิ�มขึ2น 1 ล้านบาท จะมผีลทําให้

ปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่อาศยัของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เพิ�มขึ2น 0.355501 ล้านบาท 

และถ้าผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเพิ�มขึ2น 1 ล้านบาท จะมผีลทําให้ปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่

อาศัยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพิ�มขึ2น 0.013098 ล้านบาท สรุปได้ว่า หาก

ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ตอ้งการที�จะปล่อยสนิเชื�อที�อยู่อาศยัเพิ�มมากขึ2น ควรคํานึงตวั

แปรที�สาํคญัทั 2ง 5 ตวัแปร คอื อตัราดอกเบี2ยเงนิกู ้ปรมิาณเงนิฝาก ปรมิาณเงนิกู้ยมื เงนิกองทุน

ไตรมาสก่อน และผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

 

  ธวชัชัย  ทองผึJง  (2549)  ได้ทําการศึกษาเรื�อง ปจัจยักําหนดปรมิาณสินเชื�อของ

ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) โดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลารายปีในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 

2527-2548 การศกึษาครั 2งนี2ใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาและวเิคราะห์เชงิปรมิาณ โดยวธิกีําลงั

สองน้อยที�สุด (Ordinary Least Squares--OLS) ในรปูสมการถดถอย (Multiple regressions 

model) ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยักําหนดปรมิาณสินเชื�อของธนาคารนครหลวงไทย ได้แก่ 

ปรมิาณการให้สนิเชื�อรวมของธนาคารนครหลวงไทยในปีที�ผ่านมา ปรมิาณเงนิฝากรวมของ

ธนาคารนครหลวงไทย มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกันกับปรมิาณการให้สินเชื�อรวมของ

ธนาคารนครหลวงไทย ส่วนปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ั 2งหมดของธนาคารนครหลวงไทย 

มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัปรมิาณการให้สนิเชื�อรวมของธนาคารนครหลวงไทย 

สําหรบัตวัแปรหุ่นซึ�งเป็นช่วงเวลาก่อนและหลงัการควบรวมกิจการกบัธนาคารศรนีคร โดยมี

นยัสาํคญัรองลงมา มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณการใหส้นิเชื�อรวมของธนาคาร

นครหลวงไทย ส่วนอตัราดอกเบี2ยเงนิกู้สําหรบัลูกคา้ชั 2นดขีองในทศิทางตรงกนัขา้มกบัปรมิาณ

การใหส้นิเชื�อรวมของธนาคารนครหลวงไทยนั 2น มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณ

การใหส้นิเชื�อรวมของธนาคารนครหลวงไทย แต่ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
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 สภุาวดี  ชูเหลก็  (2548)  ไดท้าํการศกึษาเรื�องบทบาทของธนาคารพาณิชยไ์ทยในการ

ปล่อยสินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย และสินเชื�ออสังหารมิทรพัย์ภายใต้มาตรการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2534-2546 ขอ้มูลที�ใช้ในการศกึษาเป็นขอ้มูลทุตยิภูมแิบบอนุกรม

เวลาของธนาคารพาณิชย์ไทยทั �ง 13 ธนาคารในช่วงปี พ.ศ. 2534-2546 ผลการศึกษาพบว่า

บทบาทการปล่อยสินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัยและสินเชื�อสงัหารมิทรพัย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย

ขึ�นอยู่กบัภาวะเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมในขณะนั �น ส่วนมาตรการที�ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยประกาศใหธ้นาคารพาณชิยถ์อืปฏบิตันิั �น เป็นการขอความรว่มมอืใหถ้อืปฏบิตัมิากกว่า ซึ�งมี

ผลต่อการปล่อยสนิเชื�อของธนาคารพาณิชย์น้อยมาก สําหรบัปจัจยัที�มผีลต่อการเพิ�มขึ�นของ

ปรมิาณเงนิใหส้นิเชื�ออสงัหารมิทรพัยค์งคา้งและปรมิาณเงนิใหส้นิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัคงคา้งมาก

ที�สุด คอื ปรมิาณยอดเงนิใหกู้้ยมื ส่วนปรมิาณยอดเงนิฝากคงค้างมผีลน้อยที�สุด ทางด้านอตัรา

ดอกเบี�ยลูกค้ารายใหญ่ชั �นดีประเภทเงินกู้แบบมีกําหนดระยะเวลา จะมีผลเฉพาะสินเชื�อ

อสงัหารมิทรพัย ์(ผู้ลงทุน) แต่สนิเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยัขึ�นอยู่กบัปรมิาณยอดเงนิใหกู้้ยมืและอตัรา

การขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ซึ�งปจัจยัเหล่านี�แสดงให้เหน็ว่า ถ้าประชาชนมี

ความเป็นอยู่ที�ด ีและมกีําลงัซื�อเพิ�มขึ�นจะทําใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถปล่อยสนิเชื�อเพื�อที�อยู่

อาศยัและสนิเชื�ออสงัหารมิทรพัยเ์พิ�มสงูขึ�นตามไปดว้ย  

 

 สุมาลี  พกุรอด (2548) ศกึษาเรื�องปจัจยัที�มผีลต่อการระดมเงนิฝากของระบบธนาคาร

พาณชิยไ์ทย โดยตวัแปรทื�ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ปรมิาณเงนิ

ฝากในระบบเศรษฐกจิ  อตัราดอกเบี2ยเงนิฝาก จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์อตัราเงนิเฟ้อ 

และช่วงวกิฤตการณ์ทางการเงนิ มาทดสอบความสมัพนัธ์ทางสถติกิบัปรมิาณเงนิฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชย ์โดยตวัแปรที�นํามาศกึษาใช้ข้อมูลทุติยภูมริายปี ตั 2งแต่พ.ศ.2525-2547 โดย

เก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสารจากทางวชิาการต่างๆ และธนาคารแห่งประเทศไทย ผลการศกึษา

พบว่า ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ  อตัราดอกเบี2ยเงนิฝาก 

จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์และช่วงวกิฤตกิารณ์ทางการเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณ

เงนิฝากในระบบธนาคารพาณิชยใ์นทศิทางเดยีวกนั ส่วนอตัราเงนิเฟ้อไม่มนีัยสําคญัต่อปรมิาณ

เงนิฝากในระบบธนาคารพาณชิย ์
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  สมใจ มโนดาํรงธรรม (2542) ศกึษาเรื�องสนิเชื�อของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

ระหว่างปี 2521-2540 เพื�อศกึษาถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรที�มผีลกระทบต่อการใหส้นิเชื�อของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยโดยการศกึษาได้ใช้ขอ้มูลทุติยภูมริายปี จากการศึกษาพบว่า

ปจัจยัที�มผีลกระทบต่อการขยายสนิเชื�อของธนาคารพาณิชยไ์ทยมากที�สุดคอืปรมิาณเงนิฝากซึ�ง

มผีลกระทบกบัทุกธนาคาร รองลงมาคอืปรมิาณเงนิกู้ยมืจากในประเทศและต่างประเทศ และ

ผลต่างระหว่างดอกเบี2ยเงนิให้กู้กบัอตัราดอกเบี2ยเงนิฝาก ยกเว้นธนาคารขนาดใหญ่ซึ�งไม่มี

ผลกระทบ 

  

  วสนัต์ กานต์ปริยสุนทร (2541) ศกึษาปจัจยัที�มผีลกระทบต่อการให้สนิเชื�อกรณีการ

แบ่งกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อต้องการทราบถงึปจัจยัที�มผีลกระทบต่อ

การใหส้นิเชื�อของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์รวมทั 2งเพื�อศกึษาถงึการดําเนินการ และลกัษณะการให้

สนิเชื�อของธนาคารพาณิชย ์โดยการศึกษาได้ใช้ขอ้มูลทุตยิภูม ิจากการศกึษาพบว่าปจัจยัที�มี

บทบาทสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงการให้สนิเชื�อ ไดแ้ก่ ปรมิาณเงนิฝาก ปรมิาณเงนิกู้ยมื และ

ผลต่างของอตัราดอกเบี2ยให้กู้กับอัตราดอกเบี2ยเงนิฝาก โดยที�ปรมิาณเงนิฝากจะเป็นแหล่ง

เงนิทุนที�สาํคญัที�สุดของกลุ่มธนาคารพาณชิย ์



บทที� 3 
วิธีการดาํเนินการศึกษา 

 
  ในการศึกษาเรื�องปจัจยัที�มีผลต่อปริมาณสินเชื�อและปริมาณเงินฝากของธนาคาร    

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการศกึษาดงัต่อไปนี+ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

  ประชากรในการศกึษาครั +งนี+ คอื ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปรมิาณ

เงนิกู้ยมืของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อตัราดอกเบี+ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบั

ลูกค้ารายใหญ่ชั +นดธีนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) หนี+ที�ไม่ก่อให้เกดิรายได้ของธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี+ยเงนิฝากประจําประเภท 3 เดือน ของธนาคาร      

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อตัราเงนิเฟ้อ ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ อตัราผลตอบแทน     

ตั 6วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดอืน โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดอืน ตั +งแต่เดอืน

กรกฎาคม พ.ศ.2550 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ.2555 จํานวน 60 ชุดขอ้มูล โดยใชข้อ้มลูจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย   

 

ตวัแปรในการศึกษา 

 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

- ปริมาณเงินฝาก (DP) เป็นปริมาณเงินที�ธนาคารกสิกรไทยได้ร ับเงินฝากจาก

ประชาชน นิติบุคคล รวมถึงสถาบันการเงินทั +งภายในและภายนอกประเทศ       

เงนิฝากประกอบไปดว้ย เงนิฝากกระแสรายวนั เงนิฝากออมทรพัย ์เงนิฝากประจํา 

และเงนิฝากสกุลอื�นจากต่างประเทศ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั

ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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- ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นมูลค่าตลาดของสินค้าและบรกิาร       

ขั +นสุดทา้ยที�ถูกผลติในประเทศในช่วงเวลาหนึ�งๆ โดยไม่คํานึงว่าผลผลตินั +นจะผลติ

ขึ+นมาด้วยทรพัยากรของประเทศใด ตรงกันข้ามหากทรพัยากรของพลเมอืงใน

ประเทศไปทําการผลติในต่างประเทศ ก็จะไม่นับรวมในผลติภณัฑภ์ายในประเทศ 

โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัปรมิาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดยีวกนักบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)   

- ปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคารกสกิรไทย (BIN) หมายถงึ ปรมิาณเงนิกู้ยมืที�ธนาคาร

กูย้มืจากสถาบนัการเงนิทั +งภายในและภายนอกประเทศ ยิ�งธนาคารกู้ยมืมากเท่าใด

ยิ�งขยายการใหส้นิเชื�อเพื�อนําเงนิไปชําระหนี+ ดงันั +น ปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) จงึมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณสนิเชื�อ

ของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

- อตัราดอกเบี+ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั +นด ี(Minimum Loan 

Rate : MLR) เป็นอตัราดอกเบี+ยเงนิกู้อ้างองิที�ธนาคารกสกิรไทยใชค้ดิกบัลูกค้า

สนิเชื�อรายใหญ่หรอืลูกค้าชั +นด ีเช่น มปีระวตัิการเงนิที�ด ีมหีลกัทรพัย์คํ+าประกัน

อย่างเพยีงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงนิกู้ระยะยาวที�มกีําหนดระยะเวลาที�แน่นอน 

เช่น สินเชื�อเพื�อการประกอบธุรกิจ สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศัย เป็นต้น โดยมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย        

จาํกดั (มหาชน) 

- หนี+ที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(Non Performing Loan : NPL) เป็นสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิ

รายได้ ลูกหนี+เงนิกู้ของสถาบนัการเงนิ ซึ�งไม่สามารถชําระดอกเบี+ยและเงนิต้นคนื

ให้สถาบนัการเงนิเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดอืนขึ+นไป หรอืตามคํานิยามของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งหมายรวมถึงเงนิให้สินเชื�อจดัชั +นตํ�ากว่ามาตรฐาน 

สงสยั สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์การจดัชั +นในประกาศธนาคารแห่ง

ประเทศไทยรวมถงึลกูหนี+จดัชั +นสงสยัจะสูญที�ธนาคารพาณิชยก์นัสํารองครบรอ้ยละ 

100 และตัดออกจากบัญชีแล้วแต่ยงัไม่ได้บันทึกกลับเข้ามาในบัญชี โดยมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย    

จาํกดั (มหาชน) 
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- อตัราดอกเบี+ยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืน (Interest in fixed deposit) เป็น

อตัราดอกเบี+ยร้อยละต่อปีที�สถาบนัการเงนิจ่ายให้กบัผู้ฝากเงนิ ซึ�งอตัราดอกเบี+ย

เงนิฝากประจาํมทีั +งประเภท 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน เพื�อเป็นค่าตอบแทนที�ผูฝ้าก

นําเงนิมาเปิดบญัชเีงนิฝากไวก้บัสถาบนัการเงนิ โดยอตัราดอกเบี+ยเงนิฝากประจาํ

ประเภท 3 เดอืน จะมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณเงนิฝากของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation rate) อตัราการเปลี�ยนแปลงของดชันีราคาของปีปจัจุบนั

เปรยีบเทียบกบัดชันีราคาของปีก่อนหรอืปีฐาน หรอือัตราการเปลี�ยนแปลงที�

เปรยีบเทียบระหว่างช่วงเวลาที�ต่อเนื�องกัน การวดัอตัราเงนิเฟ้ออาจวดัด้วย      

ดชันีราคาผู้ผลิต (producer price index: PPI หรอื ดชันีราคาผู้บรโิภค     

(consumer price index: CPI) หรอื GDP deflator แต่โดยทั �วไป รวมทั +งที�ใชอ้ยู่ใน

ประเทศไทยจะใชด้ชันีราคาผูบ้รโิภค เป็นตวัวดัภาวะเงนิเฟ้อ โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และ

อตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

- ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (Money Supply) เป็นปรมิาณของทรพัยส์นิทาง

การเงนิที�ใชเ้ป็นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยน ประกอบดว้ยธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ใน

มือประชาชน เงินฝากต่างๆ และตั 6วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนที�ถือโดย

ภาคเอกชน ตั 6วแลกเงนิที�ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และมูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิอง

กองทุนรวมตลาดเงนิ เมื�อประชาชนมรีายได้สูงขึ+นทําให้มเีงนิหมุนเวยีนในระบบ

เศรษฐกจิมากขึ+น ส่งผลใหป้รมิาณเงนิฝากสูงขึ+นตามไปดว้ย โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- อตัราผลตอบแทนตั 6วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดอืน (RGB) เป็น   

ตราสารที�ออกโดยกระทรวงการคลงั เป็นตราสารที�มคีวามมั �นคงสูงสุดโดยไม่มี

ความเสี�ยงจากการผดินดัการจา่ยดอกเบี+ยและเงนิต้น ถ้าอตัราดอกเบี+ยของธนาคาร

พาณิชย์ตํ� าลง ประชาชนจะเริ�มมองหาการลงทุนอื�นที�ให้ผลตอบแทนที�ดีกว่า        

ซึ�งผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นทางเลือกหนึ�งที�ประชาชนเลือก       

ลงทุน เพราะว่ามีความเสี�ยงตํ� าและให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี+ยเงินฝาก                  
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โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

- ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ดงันั +น สามารถสรุปสมมตฐิานความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระต่อปรมิาณสนิเชื�อและ

ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

ตารางที�  11  สรุปความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อปริมาณสินเชื�อของธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปร สญัลกัษณ์ ทิศทางความสมัพนัธ์ 

ปรมิาณเงนิฝาก DP + 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ GDP + 

ปรมิาณเงนิกูย้มืของธนาคาร BIN + 

อตัราดอกเบื+ยเงนิกู ้ MLR + 
หนี+ที�ไมก่่อใหเ้กดิรายได ้ NPL - 

 

ตารางที� 12  สรุปความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปร สญัลกัษณ์ ทิศทางความสมัพนธ์ 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ GDP + 

อตัราดอกเบี+ยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืน IFD + 

อตัราเงนิเฟ้อ INF - 

ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ MS +. 

อตัราผลตอบแทนตั 6วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาล RGB - 
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เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 

 

  ในการศึกษาครั +งนี+เป็นการศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝาก  

ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน             

(Multiple Regressions) โดยมแีบบจาํลองดงัต่อไปนี+ 

 

LKBANK  =  a + b1DP + b2GDP + b3BIN + b4MLR + b5NPL + e 

 

โดยที�  LKBANK   =  ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย 

a  =  ค่าคงที�ของสมการถดถอย 

b1, 2, 3, 4, 5 =  สมัประสทิธิ oของตวัแปรอสิระ 

DP  =  ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

GDP  =  ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

BIN  =  ปรมิาณเงนิกูย้มืของธนาคารกสกิรไทย 

MLR  =  อตัราดอกเบี+ยเงนิกูข้องธนาคารกสกิรไทย 

NPL  =  หนี+ที�ไมก่่อใหเ้กดิรายได ้

          e  =  ค่าความคลาดเคลื�อน 

 

DKbank  = a + b1 GDP + b2IFD + b3INF + b4MS + b5RGB + e 

 

โดยที�  DKBANK   =  ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

a  =  ค่าคงที�ของสมการถดถอย 

b1, 2, 3, 4, 5 =  สมัประสทิธิ oของตวัแปรอสิระ 

GDP  =  ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

IFD  =  อตัราดอกเบี+ยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืน 

INF  =  อตัราเงนิเฟ้อ 

MS  = ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ 
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RGB  = อตัราผลตอบแทนตั 6วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาล 

ประเภท 3 เดอืน 

          e  =  ค่าความคลาดเคลื�อน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

  ขอ้มลูที�ใชใ้นการศกึษาในครั +งนี+เป็นขอ้มลูทุตยิภูม ิโดยรวบรวมขอ้มลูสถติยิอ้นหลงัของ

ปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นรายเดอืน ตั +งแต่

เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2550 ถงึ เดอืนมถุินายน พ.ศ.2555 จาํนวน 60 ชุดขอ้มลู โดยแหล่งขอ้มลู

ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน)  ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) อตัราดอกเบี+ยเงนิกู้ของธนาคารกสกิรไทยจํากดั (มหาชน) หนี+ที�ไม่ก่อให้เกดิรายได้

ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี+ยเงนิฝากประจําประเภท 3 เดือน         

ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อัตราเงินเฟ้อ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ          

อตัราผลตอบแทนตั 6วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดอืน โดยมแีหล่งขอ้มลูดงันี+ 

 

ตารางที� 13 สรปุแหล่งที�มาของตวัแปรที�ใช้ในการศึกษา 

 

ตวัแปร แหล่งที�มา 

ปรมิาณเงนิใหส้นิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(www.nesdb.go.th) 

ปรมิาณเงนิกูย้มืของธนาคารกสกิรไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อตัราดอกเบี+ยเงนิกู ้MLR ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

หนี+ที�ไมก่่อใหเ้กดิรายได ้                                                                ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อตัราดอกเบี+ยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืน ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 
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ตารางที� 13 สรปุแหล่งที�มาของตวัแปรที�ใช้ในการศึกษา (ต่อ) 

ตวัแปร แหล่งที�มา 

อตัราเงนิเฟ้อ ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

อตัราผลตอบแทนตั 6วเงนิคลงัและพนัธบตัร
รฐับาล 3 เดอืน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

 

ในการศกึษาครั +งนี+เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ เพื�อการทดสอบปจัจยัที�มผีลต่อ

ปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย โดยการนําขอ้มลูที�รวบรวมมาทําการ

ทดสอบในโปรแกรมสําเรจ็รปู โดยใชก้ารทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปร

อสิระของปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อ จะใช้ทดสอบที�ระดบันัยสําคญั 90% และการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของปจัจัยที�มีผลต่อปริมาณเงินฝาก          

จะใชท้ดสอบที�ระดบันยัสาํคญั 99% โดยมขีั +นตอน ดงันี+ 

 

ขั 6นที� 1 พจิารณาความสมัพนัธ์ว่าตวัแปรอสิระใดบ้างที�มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

ในสมมติฐานที� 1 มีทั +งหมด 5 ตัวแปร คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบี+ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั +นดขีอง

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) หนี+ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) และสมมติฐานที� 2 มีทั +งหมด 5 ตัวแปร คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ     

อัตราดอกเบี+ยเงนิฝากประจําประเภท 3 เดือน ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)       

อตัราเงนิเฟ้อ ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ อตัราผลตอบแทนตั 6วเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาล

ประเภท 3 เดอืน โดยตวัแปรอสิระทั +งหมดตอ้งไมม่คีวามสมัพนัธก์นัระหว่างตวัแปร กรณีตวัแปร

อิสระมีความสัมพันธ์กันจะเรียกว่าเกิดปญัหา Multicollinearity ซึ�งสามารถตรวจสอบ             

ค่าความสมัพนัธโ์ดยใชว้ธิ ีSimple Correlation Coefficients หากค่าสมัประสทิธิ oความสมัพนัธ ์  
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คู่ใดมคี่ามากกว่า 0.80 จะถอืว่าเกดิปญัหา Multicollinearity ซึ�งหมายความว่าผลที�ได้จะไม่มี

ประสทิธภิาพ ดงันั +น จงึตอ้งตดัตวัใด ตวัหนึ�งออกจากสมการ 

 

ขั 6นที� 2  การสรา้งสมการแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ กบัตวัแปรตามดงัสมการ  

Y   =   C + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + …. + bk Xk + e 
โดยค่า X คอื ตวัแปรอสิระ  
 
ขั 6นที�  3  คํานวณหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรและตรวจสอบความน่าเชื�อถือ        

ดว้ยวธิกีารประมาณค่าแบบกําลงัสองน้อยที�สุด (Ordinary Least Squares) เพื�อตรวจสอบ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสมมตฐิานการทดลอง 

 

สมมตฐิาน 1 ในการทดลอง 

H0  :  ตวัแปรตาม (ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย) ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัตวัแปรอสิระทั +ง n ตวั 

H1  :  ตวัแปรตาม (ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย) มคีวามสมัพนัธก์บั

ตวัแปรอสิระอยา่งน้อย 1 ตวั 

 

สมมตฐิาน 2 ในการทดลอง 

H0  :  ตวัแปรตาม (ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย) ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัตวัแปรอสิระทั +ง n ตวั 

H1  :  ตวัแปรตาม (ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย) มคีวามสมัพนัธก์บั

ตวัแปรอสิระอยา่งน้อย 1 ตวั  

 

เมื�อทําการทดสอบ F-Test แลว้ไดค้่า Prop (F-statistic) มา ถ้ามคี่าน้อยกว่า α ถอืว่า

ให้ปฏเิสธสมมตฐิาน H0 แต่ถ้าหากว่าไดค้่า Prop (F-statistic) มากกว่า α ให้ถอืว่ายอมรบั

สมมตฐิาน H0   

t-Test จะใชเ้พื�อตรวจสอบความสมัพนัธใ์นแต่ละตวัแปร โดยค่า Sig. ของแต่ละตวัแปร

อิสระจะต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 ถ้าหากค่า Sig. เกิน 0.05 จะถือว่าตัวแปรอิสระตัวนั +นมี

ความสมัพนัธอ์ยา่งไมม่นียัสาํคญั 
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R Square (R2) แสดงสดัส่วนหรอืรอ้ยละที�ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายการเปลี�ยนแปลง

ของตัวแปรตามว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้า R2 มคี่าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระชุดนั +นมี

ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามมาก แต่ถา้หาก R2 มคี่าใกล ้0 แสดงว่าตวัแปรอสิระชุดนั +นสามารถ

อธบิายตวัแปรตามน้อย หรอืไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 

 

ขั 6นที� 4 ทดสอบปญัหา Heteroskedasticity ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัคลาดเคลื�อน ด้วยวธิ ี

White’s Heteroskedasitcity test โดยมสีมมตฐิาน 

H0: No Heteroskedasticity  

H1: Heteroskedasticity  

 

ซึ�งสามารถดคู่าที�ทดสอบจากสถติไิด ้2 ตวั คอื F-statistic และ Obs*R-squared โดยจะ

ยอมรบัสมมตฐิานหลกัเมื�อ Probability ของ F-statistic > 0.05 และProbability ของ Obs*R-

squared > 0.05 แสดงว่า สมการถดถอยนี+ไม่มปีญัหา Heteroskedasticity แต่ถ้าค่า Probability 

ของ F-statistic < 0.05 และ Probability ของ Obs*R-squared < 0.05 แสดงว่า สมการถดถอย

นี+มปีญัหา Heteroskedasticity แกไ้ขโดยวธิ ีWeighted Least Square (WLS) 

 

ขั 6นที� 5 จากนั +นทดสอบปญัหาสหสมัพนัธข์องตวัคลาดเคลื�อน (Autocorrelation) โดยใช้

วธิกีารทดสอบของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ในการตรวจสอบปญัหา 

Autocorrelation โดยมสีมมตฐิาน 

H0: No Autocorrelation 

H1: Autocorrelation 

 

ซึ�งสามารถดูค่าที�ทดสอบจากสถิติได้ 2 ตัว คือ F-statistic และ Obs*R-squared      

โดยจะยอมรบัสมมตฐิานหลกัเมื�อ Probability ของ F-statistic > 0.05 และProbability ของ       

Obs*R-squared > 0.05 แสดงว่า สมการถดถอยนี+ไม่มปีญัหา Autocorrelation แต่ถ้าค่า 

Probability ของ F-statistic < 0.05 และ Probability ของ Obs*R-squared < 0.05 แสดงว่า 

สมการถดถอยนี+มปีญัหา Autocorrelation ต้องแก้ไขปญัหาโดยการเพิ�ม Autoregressive ลําดบั

ขั +นที� 1 หรอืที�เรยีกว่า AR(1) 
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ขั 6นที� 6 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน เพื�อวเิคราะห์ถงึอทิธพิลของปจัจยัต่างๆ ที�มผีล

ต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย และสรปุผลการวจิยั 

 

การนําเสนอข้อมลู 

 

งานวิจยันี+จะนําเสนอข้อมูลการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยนําเสนอ    

ในรปูแบบของสมการ ตารางและการบรรยาย 

 

 

 



บทที� 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

        ในบทนี�จะกล่าวถงึผลการวเิคราะห์ปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝาก

ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยการใช้รูปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน        

(Multiple Regressions) โดยการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั �งแต่เดอืนกรกฎาคม       

พ.ศ.2550 ถงึเดอืนมถุินายน พ.ศ.2555 เป็นจาํนวน 60 ชุดขอ้มลู เพื�อหาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) กบัปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง  

ได้แก่ ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (DP) ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ปริมาณเงินกู้ยืมธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (BIN)             

อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั �นดขีองธนาคารกสกิรไทย จํากดั 

(มหาชน) (MLR) หนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) (NPL)    

อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืนของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (IFD) 

อตัราเงนิเฟ้อ (INF) ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (MS) อตัราผลตอบแทนตั Xวเงนิคลงัและ

พนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดอืน (RGB) 

 ผลการวเิคราะหท์ี�จะนําเสนอจะหาสมการที�เหมาะสมที�สุดจากทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์

โดยการพฒันาแบบจาํลองและทดสอบปญัหา Multicollinearity ดว้ยการทํา Correlation Matrix 

หลงัจากนั �นจงึทําการประมาณค่าสมการถดถอย ด้วยวธิกีําลงัสองน้อยที�สุด Ordinary Least 

Squares (OLS) เพื�อหาค่าความสมัพนัธ์และความน่าเชื�อถือทางสถิติของสมการถดถอย

เชงิซ้อน โดยพจิารณาค่าต่าง ๆ เช่น ค่า R Square (R2), Adjusted Coefficient of 

Determination (Adj.R2) และค่า Significance (Sig.) โดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู ทดสอบปญัหา 

Heteroskedasticity ตวัคลาดเคลื�อน ดว้ยวธิ ีWhite’s Heteroskedasitcity test แลว้ทดสอบ

ปญัหา Autocorretaion ดว้ยวธิ ีBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test และตรวจสอบ

สมมตฐิานทศิทางความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม  
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การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 ขั -นที� 1  การทดสอบปญัหา Multicollinearity โดยการใช ้Correlation Matrix ในการ

ตรวจสอบ โดยผลการคาํนวณ มดีงันี� 

 

ตารางที�  14  แสดงการทดสอบ Correlation Matrix ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 DP GDP BIN MLR NPL 
DP  1.000     

GDP -0.124  1.000    
BIN  0.359 -0.353  1.000   
MLR  0.226 -0.218 -0.204  1.000  
NPL -0.703  0.402 -0.504 -0.244  1.000 

 

 จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ uสหสัมพันธ์อย่างง่าย พบว่า ไม่มีตัวแปรใดมี

ความสมัพนัธ์มากกว่า 0.80 ดงันั �น จงึไม่เกดิปญัหา Multicollinearity จงึสามารถนําตวัแปร     

มาสรา้งเป็นสมการไดค้รบทั �ง 5 ตวัแปร 

 

 ขั -นที� 2  สรา้งสมการแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยนําตวัแปร

ทั �ง 5 ตวัแปร ที�ผ่านการทดสอบปญัหา Multicollinearity มาสรา้งเป็นสมการไดด้งันี� 

 

 LKBANK  =  a + b1DP + b2GDP + b3BIN + b4MLR + b5NPL  
 
 ขั -นที�  3  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรและ

ตรวจสอบความน่าเชื�อถอื ด้วยวธิกีารประมาณค่าแบบกําลงัสองน้อยที�สุด (Ordinary Least 

Squares) โดยผลการคาํนวณมดีงันี� 
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ไดส้มการที� 1 คอื 

 

LKBANK  =  220.917 + 0.797CSF + 1.350GDP + 0.146IN + 5.740MLR – 29.706NPL 

        (2.547)**   (29.302)***     (0.647)      (0.754)      (0.866)      (-3.582)*** 

 

 R2  = 0.9771  F-statistic = 460.770 (Sig. = 0.000) 

 Adjusted R2 = 0.9750  Durbin-Watson stat = 0.955 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถงึ     ค่า T-statistic 

  ***  หมายถงึ     ณ ระดบัความเชื�อมั �น 99% 

                    **  หมายถงึ     ณ ระดบัความเชื�อมั �น 95% 

  

 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติทดสอบ F-test ในการตรวจสอบความ

น่าเชื�อถอืของทั �งสมการ ผลการคํานวณจะไดค้่า F = 460.770  และไดค้่า Sig = 0.000 ซึ�งค่า 

Sig ที�คํานวณไดน้ั �น มคี่าน้อยกว่า 0.05 จงึส่งผลใหป้ฏเิสธ  สมมตฐิานหลกั H0 : ตวัแปรอสิระ

ทั �ง 5 ตวัไม่มอีิทธพิลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างไม่มี

นัยสําคญัทางสถติ ิแต่ยอมรบัสมมตฐิาน H1 : มตีวัแปรอสิระอย่างน้อย 1 ตวั ที�มอีทิธพิลต่อ

ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เมื�อพจิารณาค่า R2 = 0.9771 

หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั �งหมดที�อยู่ภายในแบบจําลองสามารถอธบิายความเคลื�อนไหว

ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย ได้ประมาณร้อยละ 97.71 ส่วนที�เหลอือีกร้อยละ 2.29 

เป็นผลมาจากตวัแปรอื�นๆ ที�ไมไ่ดนํ้ามาพจิารณาในแบบจาํลองนี� 

 

ขั -นที� 4 ทดสอบปญัหา Heteroskedasticity ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัคลาดเคลื�อน ด้วยวธิ ี

White’s Heteroskedasitcity test โดยมสีมมตฐิาน 

 

H0: No Heteroskedasticity  

H1: Heteroskedasticity  
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สามารถดูค่าที�ทดสอบจากสถติไิด้ 2 ตวั คอื F-statistic และ Obs*R-squared โดยผล

การคาํนวณ ดงันี� 
 

F-statistic  = 1.339  Probability = 0.238 

Obs*R-squared  = 12.860  Probability = 0.232 

 

จากขอ้มลูสามารถสรุปไดว้่า การทดสอบปญัหา Heteroskedasticity ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวั

คลาดเคลื�อน ดว้ยวธิ ีWhite’s Heteroskedasitcity test ไดค้่า Probability ของ F statistic = 

0.238 ซึ�งมากกว่า 0.05 และค่า Probability ของ Obs*R-squared = 0.232 ซึ�งมากกว่า 0.05 

แสดงว่า ยอมรบัสมมตฐิานหลกั สมการถดถอยนี�ไมม่ปีญัหา Heteroskedasticity 

 

ขั -นที� 5  จากนั �นทดสอบปญัหาสหสมัพนัธข์องตวัคลาดเคลื�อน (Autocorrelation) โดย

ใชว้ธิกีารทดสอบของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ในการตรวจสอบปญัหา 

Autocorrelation โดยมสีมมตฐิาน 

 

H0: No Autocorrelation 

H1: Autocorrelation 

 

ในการทดสอบสมมตฐิานใหพ้จิารณาจากค่า Probability ของ F-statisitc และ R-square 

โดยผลการคํานวณ ดงันี� 

F-statistic  = 2.722  Probability = 0.008 

Obs*R-squared  = 26.250  Probability = 0.010 

 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การทดสอบปญัหา Autocorrelation ที�เกี�ยวข้องกบัตวั

คลาดเคลื�อน ดว้ยวธิ ีBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ไดค้่า Probability ของ    

F-statistic = 0.008 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 และค่า Probability ของ Obs*R-squared = 0.010 ซึ�ง    

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั สมการถดถอยนี�มปีญัหา Autocorrelation 
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การแก้ไขปญัหา Autocorrelation โดยการเพิ�ม Autoregressive ลําดบัขั �นที� 1 หรอืที�

เรยีกว่า AR(1) และลําดบัขั �นที� 2 หรอืที�เรยีกว่า AR(2) เขา้ไปในสมการที�จะใชใ้นการทํา 

Multiple Regressions โดยผลการคาํนวณจะเป็นดงัต่อไปนี� 

 

ตารางที� 15 แสดงการแก้ไขปัญหาจากการเกิด Autocorrelation โดยวิธี Cochrane Orcutt 

Iterative method ด้วยการใส่ค่า Autoregressive ลาํดบัขั -นที� 1 AR(1) และลาํดบัขั -นที� 2 

AR(2) ในการทาํ Multiple Regressions  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2466.053 5979.710 0.412403 0.6818 

DP 0.117211 0.064144 1.827323 0.0736 

GDP -0.961953 1.634654 -0.588475 0.5589 

BIN -0.035297 0.138848 -0.254213 0.8004 

MLR 15.27977 14.08143 1.085101 0.2831 

NPL 0.834741 4.637505 0.179998 0.8579 

AR(1) 1.158646 0.149367 7.757046 0.0000 

AR(2) -0.162369 0.148430 -1.093910 0.2792 

R-squared 0.994616 Durbin-Watson stat 1.904052 

Adjusted R-squared 0.993862 F-statistic 1319.474 

  
จากขอ้มลูสามารถนําผลลพัธท์ี�ไดม้าเขยีนเป็นสมการ ไดด้งันี� 

LKBANK  =  2466.053 + 0.117CSF – 0.962GDP – 0.035BIN + 15.280MLR + 0.835NPL 

         (0.412)       (1.827)*       (-0.588)      (-0.254)        (1.085)        (0.180)      

 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า T-statistic 

                    *  หมายถงึ ณ ระดบัความเชื�อมั �น 90% 
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 เมื�อแก้ไขสมการโดยการใส่ค่า Autoregressive ลําดบัขั �นที� 1 AR(1) และลําดบัขั �นที� 2 

AR(2) จากการที�ตวัแปรต้น 5 ตวัและจาํนวนขอ้มูลทั �งหมด 60 ชุด ดงันั �นค่า Durbin-Watson 

stat = 1.904 ซึ�งค่า Durbin-Watson มคี่าเขา้ใกล ้2 แสดงว่า ไม่มปีญัหา Autocorrelation และ

ตวัแปรอสิระทั �งหมดเมื�อพจิารณาค่า R2 = 0.9946 หมายความว่า ตวัแปรอสิระ สามารถอธบิาย

การเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามได้รอ้ยละ 99.46 ส่วนที�เหลอือกีรอ้ยละ 0.54 เกดิจากตวัแปร

อสิระอื�นที�ไมไ่ดนํ้าเขา้มาอธบิายในสมการนี� 

 แต่เมื�อพจิารณาค่า P-value (prob.) ของ t-stat จากตวัแปรอสิระทั �ง 5 ตวั พบว่า      

อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้สําหรบัลูกค้ารายย่อยชั �นดขีองธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (MLR) 

ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคารกสกิรไทย จํากัด 

(มหาชน) (BIN) หนี�ที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดข้องธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (NPL) เป็น   

ตวัแปรที�ไมม่รีะดบันยัสาํคญั ทาํใหย้อมรบัสมมตฐิานหลกั H0 คอื ตวัแปรดงักล่าวไม่ส่งผลต่อตวั

แปรตามปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ได ้ดงันั �น จากการศกึษาปจัจยัที�

มีผลต่อปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมีระดับนัยสําคัญ         

รอ้ยละ 90 คอื ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (DP) สามารถอธบิายค่า

สมัประสทิธิ uของตวัแปร ไดด้งันี�  

ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (DP) มคี่าสมัประสทิธิ > เท่ากบั 

0.117 สามารถอธบิายไดว้่า          หากปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

(DP)  เปลีKยนแปลงไป 1 หน่วย (พนัลา้นบาท) ถ้ากําหนดใหป้จัจยัอืKนคงทีKแลว้ จะทําใหป้รมิาณ

สนิเชืKอของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เปลี�ยนแปลงไป 0.117 หน่วย (พนัล้านบาท) 

เป็นการเปลี�ยนแปลงในทศิทางเดยีวกัน ณ ระดบัความเชื�อมั �น ร้อยละ 90 ซึ�งความสมัพนัธ์

ดงักล่าวเป็นไปตามสมมตฐิานที�    ตั �งไว ้
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การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 ขั -นที� 1  การทดสอบปญัหา Multicollinearity โดยการใช ้Correlation Matrix ในการ

ตรวจสอบ โดยผลการคาํนวณ มดีงันี� 

 

ตารางที�  16  แสดงการทดสอบ Correlation Matrix ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 GDP IFD INF MS RGB 
GDP  1.000 
IFD -0.071  1.000 
INF  0.441  0.577  1.000 
MS -0.152  0.001  0.052  1.000 

RGB -0.078  0.977*  0.596  0.133  1.000 
  

  จากการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ uสหสมัพนัธ์อย่างง่าย พบว่า ตวัแปรอตัราดอกเบี�ยเงนิ

ฝากประจาํ ประเภท 3 เดอืน (IFD) มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอตัราผลตอบแทนตั Xวเงนิคลงัและ

พนัธบตัรรฐับาล (RGB) ซึ�งมคี่าสมัประสทิธิ uสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.977 ดงันั �น เพื�อแก้ปญัหา 

Multicollinearity ต้องตดัตวัแปรตวัใดตวัหนึ�งออก โดยดูจากค่า VIF ที�มคี่าสูงสุด เป็นเกณฑใ์น

การตดั ซึ�งผลจากการวเิคราะห์พบว่า ตวัแปรอตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจําประเภท 3 เดอืน 

(IFD) มคี่า VIF เท่ากบั 36.130 และตวัแปรอตัราผลตอบแทนตั Xวเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาล 

(RGB) มคี่า VIF เท่ากบั 38.069 ดงันั �น ตวัแปรอตัราผลตอบแทนตั Xวเงนิคลงัและพนัธบตัร

รฐับาล (RGB)  จงึเป็นปจัจยัที�ถูกตดัออกจากการพจิารณาเนื�องจากมคี่า VIF สูงสุด และเมื�อตดั

ตวัแปรอตัราผลตอบแทนตั Xวเงนิคลงัและพนัธบตัรรฐับาล (RGB) กไ็มม่ปีญัหา Multicollinearity  

 

 ขั -นที� 2  สรา้งสมการแสดงความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดยนําตวัแปร

ทั �ง 4 ตวัแปร ที�ผ่านการทดสอบปญัหา Multicollinearity มาสรา้งเป็นสมการไดด้งันี� 

DKBANK = a + b1GDP + +b2IFD + b3INF + b4MS   
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 ขั �นที� 3  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรและ

ตรวจสอบความน่าเชื�อถอื ด้วยวธิกีารประมาณค่าแบบกําลงัสองน้อยที�สุด (Ordinary Least 

Squares) โดยผลการคาํนวณมดีงันี� 

ไดส้มการที� 2 คอื 

 

DKBANK  =  -134.016 + 0.136GDP – 9.615IFD + 3.243INF + 105.520MS  

         (-5.556)***    (0.061)      (-1.552)     (1.756)*     (52.391)***    

 

 R2  = 0.9816  F-statistic = 734.281 (Sig. = 0.000) 

 Adjusted R2 = 0.9803  Durbin-Watson stat = 0.924 

 

หมายเหตุ ค่าในวงเลบ็ หมายถงึ     ค่า T-statistic 

  ***  หมายถงึ     ณ ระดบัความเชื�อมั �น 99% 

                    *  หมายถงึ     ณ ระดบัความเชื�อมั �น 90% 

  

 จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า การใช้สถิติทดสอบ F-test ในการตรวจสอบความ

น่าเชื�อถอืของทั �งสมการ ผลการคํานวณจะไดค้่า F = 734.281 และไดค้่า Sig = 0.000 ซึ�งค่า 

Sig ที�คาํนวณไดน้ั �น มคี่าน้อยกว่า 0.05 จงึส่งผลใหป้ฏเิสธ สมมตฐิานหลกั H0 : ตวัแปรอสิระทั �ง 

4 ตัวไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แต่ยอมรับ

สมมติฐาน H1 : มตีวัแปรอสิระอย่างน้อย 1 ตวั ที�มอีทิธพิลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร   

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เมื�อพจิารณาค่า R2 = 0.9816 หมายความว่า ตวัแปรอสิระทั �งหมดที�

อยู่ภายในแบบจําลองสามารถอธบิายความเคลื�อนไหวปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย   

จาํกดั (มหาชน) ได้ประมาณรอ้ยละ 98.16 ส่วนที�เหลอือกีรอ้ยละ 1.84 เป็นผลมาจากตวัแปร

อื�นๆ ที�ไมไ่ดนํ้ามาพจิารณาในแบบจาํลองนี� 
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ขั -นที� 4 ทดสอบปญัหา Heteroskedasticity ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัคลาดเคลื�อน ด้วยวธิ ี

White’s Heteroskedasitcity test โดยมสีมมตฐิาน 

 

H0: No Heteroskedasticity  

H1: Heteroskedasticity  

 

สามารถดูค่าที�ทดสอบจากสถติไิด้ 2 ตวั คอื F-statistic และ Obs*R-squared โดยผล

การคาํนวณ ดงันี� 

F-statistic  = 1.485  Probability = 0.187 

Obs*R-squared  = 11.315  Probability = 0.184 

 

จากขอ้มลูสามารถสรุปไดว้่า การทดสอบปญัหา Heteroskedasticity ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวั

คลาดเคลื�อน ด้วยวธิ ีWhite’s Heteroskedasitcity test ไดค้่า Probability ของ F-statistic         

= 0.187 ซึ�งมากกว่า 0.05 และค่า Probability ของ Obs*R-squared = 0.184 ซึ�งมากกว่า 0.05 

แสดงว่า ยอมรบัสมมตฐิานหลกั สมการถดถอยนี�ไมม่ปีญัหา Heteroskedasticity 

 

ขั -นที� 5  จากนั �นทดสอบปญัหาสหสมัพนัธข์องตวัคลาดเคลื�อน (Autocorrelation) โดย

ใชว้ธิกีารทดสอบของ Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ในการตรวจสอบปญัหา 

Autocorrelation โดยมสีมมตฐิาน 

 

H0: No Autocorrelation 

H1: Autocorrelation 

 

ในการทดสอบสมมตฐิานใหพ้จิารณาจากค่า Probability ของ F-statisitc และ R-square 

โดยผลการคํานวณ ดงันี� 

F-statistic  = 4.070  Probability = 0.000 

Obs*R-squared  = 31.907  Probability = 0.001 
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จากขอ้มูล สามารถสรุปได้ว่า การทดสอบปญัหา Autocorrelation ที�เกี�ยวขอ้งกบัตวั

คลาดเคลื�อน ดว้ยวธิ ีBreusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ไดค้่า Probability ของ    

F-statistic = 0.000 ซึ�งน้อยกว่า 0.05 และค่า Probability ของ Obs*R-squared = 0.001 ซึ�ง

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั สมการถดถอยนี�มปีญัหา Autocorrelation 

 

การแก้ไขปญัหา Autocorrelation โดยการเพิ�ม Autoregressive ลําดบัขั �นที� 1 หรอืที�

เรยีกว่า AR(1) และลําดบัขั �นที� 2 หรอืที�เรยีกว่า AR(2) เขา้ไปในสมการที�จะใช้ในการทํา 

Multiple Regressions โดยผลการคาํนวณจะเป็นดงัต่อไปนี� 

 

ตารางที� 17 แสดงการแก้ไขปัญหาจากการเกิด Autocorrelation โดยวิธี Cochrane Orcutt 

Iterative method ด้วยการใส่ค่า Autoregressive ลาํดบัขั -นที�  1 AR(1) และลําดบั            

ขั �นที� 2 AR(2) ในการทาํ Multiple Regressions  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -135.5317 39.74470 -3.410058 0.0013 

GDP 2.777129 3.041742 0.913006 0.3655 

IFD -12.98524 9.795678 -1.325609 0.1909 

INF 2.798956 2.657459 1.053245 0.2972 

MS 105.9611 3.433426 30.86162 0.0000 

AR(1) 0.703210 0.143527 4.899481 0.0000 

AR(2) -0.191992 0.138726 -1.383963 0.1724 

C -135.5317 39.74470 -3.410058 0.0013 

R-squared 0.987236 Durbin-Watson stat 2.058001 

Adjusted R-squared 0.985735 F-statistic 657.4457 
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จากขอ้มลูสามารถนําผลลพัธท์ี�ไดม้าเขยีนเป็นสมการ ไดด้งันี� 

 

DKBANK =   -135.532 + 2.777GDP – 12.985IFD + 2.799INF + 105.961MS 

               (-3.410)***    (0.913)        (-1.326)       (1.053)      (30.862)*** 

 

หมายเหตุ    ค่าในวงเลบ็ หมายถงึ ค่า T-statistic 

                   ***  หมายถงึ ณ ระดบัความเชื�อมั �น 99% 

  

 เมื�อแก้ไขสมการโดยการใส่ค่า Autoregressive ลําดบัขั �นที� 1 AR(1) และลําดบัขั �นที� 2 

AR(2) จากการที�ตวัแปรต้น 4 ตวัและจาํนวนขอ้มลูทั �งหมด 60 ชุด ดงันั �นค่า Durbin-Watson 

stat = 2.058 แสดงว่า ไม่มปีญัหา Autocorrelation และตวัแปรอสิระทั �งหมดเมื�อพจิารณาค่า   

R2 = 0.9872 หมายความว่า ตวัแปรอสิระ สามารถอธบิายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามได้

รอ้ยละ 98.72 ส่วนที�เหลอือกีรอ้ยละ 1.28 เกดิจากตวัแปรอสิระอื�นๆ ที�ไม่ไดนํ้าเขา้มาอธบิายใน

สมการนี� 

 แต่เมื�อพจิารณาค่า P-value (prob.) ของt-stat จากตวัแปรอสิระทั �ง 4 ตวั พบว่า

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืนของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (IFD) อตัราเงนิเฟ้อ (INF) เป็นตวัแปรที�ไม่มรีะดบันัยสําคญั 

ทาํใหย้อมรบัสมมตุฐิานหลกั H0 คอืตวัแปรดงักล่าวไม่ส่งผลต่อตวัแปรตาม ปรมิาณเงนิฝากของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ได ้ดงันั �นจากการศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของ

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อย่างมรีะดบันัยสําคญั รอ้ยละ 99 คอื ปรมิาณเงนิในระบบ

เศรษฐกจิ (MS) สามารถอธบิายค่าสมัประสทิธิ uของตวัแปร ไดด้งันี�  

ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (MS)  มคี่าสมัประสทิธิ > เท่ากบั 105.961 สามารถอธบิาย

ได้ว่า หากปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกิจ (MS) เปลีKยนแปลงไป 1 หน่วย (ล้านล้านบาท)        

ถา้กําหนดใหป้จัจยัอืKนคงทีKแลว้ จะทําใหป้รมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

เปลี�ยนแปลงไป 105.961 หน่วย (พันล้านบาท) เป็นการเปลี�ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน         

ณ ระดบัความเชื�อมั �น รอ้ยละ 99 ซึ�งความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั �งไว ้

 

 

 



 

 

 

บทที� 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 สรปุผลการศึกษา 

 

  จากการศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) โดยการใชร้ปูแบบสมการถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regressions) และการใช้

ข้อมูลทุติยภูมแิบบอนุกรมเวลาเป็นรายเดือน ตั Aงแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 ถึงเดือน

มถุินายน พ.ศ.2555 เป็นจาํนวน 60 ชุดขอ้มลู เพื�อหาความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณสนิเชื�อและ

ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) กบัปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ปรมิาณเงนิ

ฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปรมิาณเงนิกู้ยมืของ

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) อตัราดอกเบีAยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบัลูกค้ารายใหญ่

ชั Aนดขีองธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) หนีAที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีAยเงนิฝากประจําประเภท 3 เดอืน ของธนาคาร  

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกิจ อตัราผลตอบแทนตั Oวเงนิคลงัและ

พนัธบตัรรฐับาลประเภท 3 เดือน จากผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปทดสอบ

สมมตฐิานทศิทางความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ซึ�งสามารถสรปุผลไดด้งันีA 
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1.  ปัจจยัที�มีผลต่อปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ตารางที� 16 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบกบัสมมติฐานที�ตั 1งไว้  

ตวัแปร สญัลกัษณ์ ทิศทาง

ความสมัพนัธ์ 

ผล

การศึกษา 

สรปุผล 

ปรมิาณเงนิฝาก DP + + √ 

ผลติภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ 

GDP + - x 

ปรมิาณเงนิกูย้มื BIN + - x 

อตัราดอกเบีAยเงนิกูแ้บบมรีะยะ 

เวลาสาํหรบัลกูคา้รายใหญ่ชั Aนด ี

MLR + + x 

หนีAที�ไมก่่อใหเ้กดิรายได ้ NPL - + x 

 

หมายเหต ุ √ หมายถงึ มนียัสาํคญัทางสถติ ิ

  X หมายถงึ ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

  จากการศึกษาพบว่าปจัจัยที�มีผลต่อปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  อย่างมรีะดบันัยสําคญั ร้อยละ 90 คอื ปรมิาณเงนิฝาก (DP) สามารถอธิบาย         

ค่าสมัประสทิธิ [ของตวัแปร โดยสามารถอธบิายได้รอ้ยละ 99.46 ส่วนที�เหลอือกี 0.54 เกดิจาก

ปจัจยัอื�น ๆ สําหรบัค่า Durbin-Watson ซึ�งเท่ากบั 1.904 ซึ�งค่า Durbin-Watson มคี่าเขา้ใกล ้2 

พบว่าไม่มปีญัหา Autocorrelation ทําใหส้ามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและ

ตวัแปรในสมการ ไดด้งันีA 

ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) (DP) มคี่าสมัประสทิธิ � เท่ากบั 

0.117 สามารถอธบิายได้ว่า หากปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (DP)  

เปลี%ยนแปลงไป 1 หน่วย (พนัลา้นบาท) ถ้ากําหนดใหป้จัจยัอื%นคงที%แลว้ จะทําใหป้รมิาณสนิเชื%อ

ของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) เปลี�ยนแปลงไป 0.117 หน่วย (พนัล้านบาท) เป็นการ

เปลี�ยนแปลงในทศิทางเดียวกนั ณ ระดบัความเชื�อมั �น ร้อยละ 90 ซึ�งความสมัพนัธ์ดงักล่าว

เป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั Aงไว ้
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 ดังนั Aนกล่าวได้ว่าจากการศึกษาครั AงนีAปจัจัยที�มีผลต่อปริมาณสินเชื�อของธนาคาร      

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญั ได้แก่ ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จาํกดั (มหาชน) (DP) ซึ�งมทีศิทางความสมัพนัธเ์ป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั Aงไว ้

 

2.  ปัจจยัที�มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตารางที� 17 แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบกบัสมมติฐานที�ตั 1งไว้ 

ตวัแปร สญัลกัษณ์ ทิศทาง

ความสมัพนัธ์ 

ผล

การศึกษา 

สรปุผล 

ผลติภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ 

GDP + + x 

อตัราดอกเบีAยเงนิฝากประจาํ

ประเภท 3 เดอืน 

IFD + - x 

อตัราเงนิเฟ้อ INF - + x 

ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ MS + + √ 

หมายเหต ุ √ หมายถงึ มนียัสาํคญัทางสถติ ิ

  X หมายถงึ ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 

  จากการศึกษาพบว่าปจัจยัที�มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)  อย่างมรีะดบันัยสําคญั รอ้ยละ 99 คอื ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (MS)  โดย

สามารถอธิบายได้ร้อยละ 98.72 ส่วนที�เหลืออีก 1.28 เกิดจากปจัจัยอื�นๆ สําหรับค่า       

Durbin-Watson ซึ�งเท่ากบั 2.058 พบว่าไม่มปีญัหา Autocorrelation ทําให้สามารถอธบิาย

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรในสมการไดด้งันีA 

ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (MS)  มคี่าสมัประสทิธิ � เท่ากบั 105.961 สามารถอธบิาย

ได้ว่า หากปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกิจ (MS) เปลี%ยนแปลงไป 1 หน่วย (ล้านล้านบาท)          

ถา้กําหนดใหป้จัจยัอื%นคงที%แลว้ จะทําใหป้รมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

เปลี�ยนแปลงไป 105.961 หน่วย (พันล้านบาท) เป็นการเปลี�ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน        

ณ ระดบัความเชื�อมั �น รอ้ยละ 99 ซึ�งความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั Aงไว ้
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 ดงันั Aนกล่าวได้ว่าจากการศึกษาครั AงนีAปจัจยัที�มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคาร   

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญั ได้แก่ ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (MS) ซึ�งมี

ทศิทางความสมัพนัธเ์ป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั Aงไว ้ 

 

การอภิปรายผล 

 

 จากผลการศกึษาปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตวัแปรต่างๆ สามารถอภปิรายผลไดด้งันีA 

 

ปริมาณเงินฝาก (DP) 

 

  จากการศกึษาพบว่าปรมิาณเงนิฝาก (DP) มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิร

ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นการเปลี�ยนแปลงในทศิทางเดยีวกนั ณ ระดบัความเชื�อมั �นรอ้ยละ 90 

โดยความสัมพันธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั Aงไว้ ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจยัของ         

อาภาพร ม่วงมณี (2552) ที�ได้ศึกษาเรื�องปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชย์

ไทย ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

ได้แ ก่  ปริมาณเงินฝากของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ปจัจยัที�ผลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง ไดแ้ก่ ปรมิาณเงนิ

ฝากของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ปจัจยัที�ผลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารพาณิชย์

ขนาดเล็ก ได้แก่ ปรมิาณเงนิฝากของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ส่วนต่างระหว่างอตัรา

ดอกเบีAยเงนิกู้และเงนิฝาก และอตัราเงนิเฟ้อ ทั AงนีAเนื�องจากในช่วงปีที�ผ่านมารฐับาลใหม่ได้มี

นโยบายกระตุน้ใหม้กีารจบัจา่ยมากขึAน จะเหน็ไดจ้ากการซืAอบา้นหลงัแรกและรถคนัแรก ทําใหม้ี

การปล่อยสนิเชื�อเพิ�มมากขึAน จากผลการดําเนินงานปี 2555 สามารถปล่อยสนิเชื�อเช่าซืAอใหม่

และลสีซิ�งรถยนตใ์นปี 2555 เพิ�มขึAนจากช่วงเดยีวกนัของปีที�แลว้ 63.09% ประกอบกบัแผนงาน

ที�จะรุกตลาดสินเชื�อเช่าซืAอรถยนต์ในกลุ่มรถกระบะ เนื�องจากตลาดและความต้องการของ

ผู้บริโภคในกลุ่มนีAยงัมีมาก แม้จะหมดช่วงนโยบายรถคันแรกไปแล้ว แต่รถกระบะยงัเป็น

ปจัจยัพืAนฐานที�สําคญัในการขนส่งสนิค้าของผู้ประกอบการ ประกอบกบัแหล่งเงนิทุนในการ

ปล่อยสนิเชื�อของธนาคารที�สําคญัคอืปรมิาณเงนิฝาก ซึ�งธนาคารจะบรหิารระยะเวลาเงนิฝาก  
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ให้มรีะยะเวลานานกว่าเงนิให้สินเชื�อ ซึ�งถือว่าเป็นปกติของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทั �วไปใน

ประเทศไทย ซึ�งจะมกีารระดมทุนระยะสั Aนเพื�อการปล่อยสนิเชื�อหรอืลงทุนในระยะยาวเป็นส่วน

ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เงนิฝากของธนาคารโดยส่วนใหญ่ จะมกีารต่ออายุอย่างต่อเนื�องเมื�อครบ

กําหนดตามสัญญา จึงมีแนวโน้มว่าเงินฝากดังกล่าวจะอยู่กับธนาคารเป็นเวลานานกว่า

ระยะเวลาตามสญัญา ทาํใหธ้นาคารสามารถใชเ้ป็นแหล่งเงนิสนับสนุนการใหส้นิเชื�อได ้ธนาคาร

เป็นแหล่งระดมเงนิออมที�สาํคญั ในขณะที�ธนาคารไดม้กีารนําเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษที�ให้

ผลตอบแทนจูงใจสามารถตอบสนองความต้องการที�หลากหลายของลูกคา้ และจากทฤษฎแีห่ง

การแสวงหากําไร เป็นการศึกษาธนาคารพาณิชย์ที�เป็นหน่วยเศรษฐกิจที�มจีุดมุ่งหมายเพื�อ

แสวงหากําไรสูงสุดโดยมสีนิทรพัยแ์ละหนีAสนิที�เหมาะสม เพื�อใหไ้ดก้ําไรสูงสุด ซึ�งสนิทรพัยท์ี�ได้

ดอกผล หรอืสนิทรพัยท์ี�ก่อใหเ้กดิรายได ้(Earning Asset) ได้แก่ เงนิให้กู้ยมื และการลงทุนใน

หลกัทรพัย ์โดยที�การให้สนิเชื�อเป็นแหล่งใช้เงนิทุนที�ธนาคารพาณิชย์ได้รบัผลตอบแทนอย่าง

มาก ในขณะเดยีวกนัก็เป็นสนิทรพัยท์ี�มคีวามเสี�ยงเช่นกนั ซึ�งแหล่งเงนิทุนที�สําคญัคอื ปรมิาณ

เงนิฝาก ซึ�งประกอบด้วยเงนิฝากกระแสรายวนั เงนิฝากออมทรพัย์ และเงนิฝากประจําเป็น

แหล่งที�มาของเงนิทุนในสดัส่วนที�มากที�สุด  

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 

  จากการศึกษาพบว่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่มผีลต่อปรมิาณ

สินเชื� อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด  (มหาชน)  ซึ� ง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ                 

ดํารง  อรุณแสงธรรม (2550) ศกึษาเรื�องวเิคราะห์ปจัจยัที�มผีลกระทบต่อปรมิาณสนิเชื�อที�อยู่

อาศยั : กรณีศกึษาธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า อตัราดอกเบีAยเงนิกู ้

ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินกู้ยืม เงินกองทุนไตรมาสก่อน และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกันกบัตัวแปรตาม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิต ิ   

ซึ�งเป็นไปตามสมมตฐิานที�ตั Aงไว ้ทั AงนีAเนื�องจากผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศจะเป็นตวัชีAวดั

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในประเทศว่าประชาชนมคีวามเป็นอยู่ดขี ึAน แต่ไม่ได้หมายความ

ถงึธนาคารจะสามารถขยายสนิเชื�อไดม้ากขึAนตามไปดว้ย  
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ปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคาร (BIN) 

   

  จากการศกึษาพบว่าปรมิาณเงนิกู้ยมืของธนาคาร (BIN) ไม่มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของ

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ�งไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของวสนัต์ กานต์ปรยิสุนทร 

(2541) ศกึษาเรื�องปจัจยัที�มผีลกระทบต่อการให้สนิเชื�อกรณีการแบ่งกลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที�มบีทบาทสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงการใหส้นิเชื�อ ไดแ้ก่ ปรมิาณเงนิ

ฝาก ปรมิาณเงนิกูย้มื และผลต่างของอตัราดอกเบีAยใหกู้ก้บัอตัราดอกเบีAยเงนิฝาก โดยที�ปรมิาณ

เงนิฝากจะเป็นแหล่งเงนิทุนที�สําคญัที�สุดของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ ทั AงนีAอาจเนื�องจากธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) มกีารระดมเงนิฝากจากประชาชนซึ�งจะเหน็ไดจ้ากปรมิาณเงนิฝาก

ของธนาคารที�มปีรมิาณเพิ�มสูงขึAนเรื�อยๆ ในช่วงที�ผ่านมา จงึมปีรมิาณเงนิมากเพยีงพอที�จะ

นําไปในการขยายการปล่อยสนิเชื�อโดยไม่จาํเป็นต้องทําการกู้ยมื  เนื�องจากเงนิที�ธนาคารปล่อย

สนิเชื�อไปนั Aนส่วนมากมาจากเงนิฝากจากประชาชน และหากเงนิจํานวนนีAมไีม่มากพอที�จะให้

สนิเชื�อ ธนาคารจาํเป็นต้องกู้ยมืจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื�อสํารองเงนิไวต้ามกฎหมายกําหนดและ

เพื�อรกัษาสภาพคล่อง  

 

อตัราดอกเบี1ยเงินกู้แบบมีระยะเวลาสาํหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั 1นดี (MLR) 

 

  จากการศึกษาพบว่าอตัราดอกเบีAยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบัลูกค้ารายใหญ่ชั Aนดี

(MLR) ไม่มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ�งไม่สอดคล้องกบั

งานวจิยัของดํารง  อรุณแสงธรรม (2550) ศกึษาเรื�องวเิคราะหป์จัจยัที�มผีลกระทบต่อปรมิาณ

สนิเชื�อที�อยู่อาศัย : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อตัรา

ดอกเบีAยเงนิกู้ ปรมิาณเงนิฝาก ปรมิาณเงนิกู้ยมื เงนิกองทุนไตรมาสก่อน และผลติภณัฑม์วล

รวมภายในประเทศ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัตวัแปรตาม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ

ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั Aงไว้ และจากงานวิจัยของวาทิต  สุวรรณรังษี (2553) ได้

ทําการศึกษาเรื�อง ปจัจยักําหนดปรมิาณสินเชื�อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า ปรมิาณสนิเชื�อรวม ปรมิาณเงนิฝากรวม ไตรมาสก่อน และอตัรา

ดอกเบีAยเงนิกู้ของธนาคารฯ สามารถอธบิายถงึการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตาม คอื ปรมิาณ

สนิเชื�อส่วนบุคคลได้ถงึรอ้ยละ 99.75 โดยตวัแปรทั Aง 3 มคีวามสมัพนัธ์กบัสนิเชื�อส่วนบุคคลใน
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ทศิทางเดยีวกนั ซึ�งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที�ตั Aงไว้ และไม่สอดคลอ้งทฤษฎปีรมิาณเงนิให้กู้ใน

ส่วนของเสน้อุปทานของเงนิให้กู้จะ มลีกัษณะลาดขึAนจากซา้ยไปขวา แสดงให้เหน็ว่าเงนิกู้และ

อตัราดอกเบีAยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนั คอื เมื�ออตัราดอกเบีAยสูงขึAน ความต้องการ

เงนิใหกู้ก้จ็ะสงู และถา้อตัราดอกเบีAยตํ�า ความตอ้งการใหกู้จ้ะน้อย 

 

หนี1ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 

 

 จากการศึกษาพบว่าหนีAไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไม่มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) เนื�องมาจากในช่วงที�ทําการศกึษามกีารขยายตวัทางสนิเชื�อ

อย่างต่อเนื�อง ประกอบกบันโยบายของรฐับาลใน 2 เรื�องหลกั คอื รถคนัแรกและบา้นหลงัแรก 

จะกระตุ้นให้หนีAครวัเรอืนโดยรวมขยายตวัขึAน คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที�มกีําลงัซืAอน้อยแต่มกีาร

ซืAอผ่านระบบสนิเชื�อมากขึAน ทาํใหม้คีวามเสี�ยงหนีAที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดเ้พิ�มสูงขึAนดว้ย เนื�องจาก

ในระยะยาวอาจเกิดภาวะการตกงานทําให้ไม่มเีงนิผ่อนและจะทําให้เกิด NPL แต่ในขณะที�

ปรมิาณสนิเชื�อก็ยงัมเีพิ�มสูงขึAนเพราะมกีารกระตุ้นการซืAอจากนโยบายของภาครฐั ทําให้เรื�อง

ของหนีAที�ไม่ก่อให้เกดิรายได้ไม่ได้ชะงกัการปล่อยสนิเชื�อของธนาคาร และจากการรายงานหนีA

สญูและหนีAสงสยัจะสญู และการขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนีAในปี 2551 ธนาคารและบรษิทั

ย่อยมคี่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัหนีAสูญและหนีAสงสยัจะสูญจํานวน 4,592 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจากปี 2550

จํานวน 302 ล้านบาท และขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้งหนีAจํานวน 3,242 ล้านบาท เพิ�มขึAน

จากปี 2550 จํานวน 1,645 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการตั Aงสํารองค่าใช้จ่ายเพื�อให้สอดคล้องกบั

การขยายตวัของเงนิใหส้นิเชื�อและภาวะเศรษฐกจิที�เปลี�ยนแปลงไป  
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 จากผลการศึกษาปจัจัยที�มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ตวัแปรต่างๆ สามารถอภปิรายผลไดด้งันีA    

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 

จากการศึกษาพบว่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่มผีลต่อปรมิาณ     

เงนิฝากของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซึ�งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของปทัมา             

ตุงโสธานนท ์(2552) ที�ไดท้าํการศกึษาเรื�องปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชย์

ไทย ผลการศกึษาพบว่า ที�ระดบัความเชื�อมั �นรอ้ยละ 95 จะพบว่ามอีตัราดอกเบีAยเงนิฝากประจาํ

ประเภท 3 เดอืน และผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ มอีทิธพิลต่อการเปลี�ยนแปลงของปรมิาณ

เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย อย่างมีนัยสําคัญร้อยละ 81.21 ในทิศทางเดียวกันกับ

สมมติฐาน ส่วนจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ ปรมิาณสนิเชื�อที�ธนาคารปล่อยกู้ สดัส่วน

เงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง และอตัราเงนิเฟ้อ ไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญักบัปรมิาณ

เงนิฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ซึ�ง GDP เป็นตวัชีAวดัเศรษฐกจิอย่างหนึ�งที�สามารถบอกว่า

เศรษฐกิจอยู่รอด เจรญิเติบโตหรอืยั �งยนื การหมุนเเวียนของรายได้และรายจ่ายของภาค

ครวัเรอืน ภาคธุรกจิ ภาครฐัทั Aงในประเทศและต่างประเทศ นั �นหมายความถงึการที�ประชาชนมี

งานทํามรีายไดนํ้ามาใชจ้่ายในตลาดสนิคา้และบรกิาร จ่ายภาษใีหภ้าครฐั หากมเีงนิเหลอืกอ็อม

ในสถาบนัการเงนิ แต่หากมองสาเหตุที�มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิในปจัจุบนั เช่น อตัราการเลกิ

ธุรกิจทําให้มผีลต่อการจ้างงาน เกิดการว่างงานทําให้ประชาชนมรีายได้ที�ไม่เพยีงพอต่อการ   

ใชจ้า่ยและไมม่เีงนิเหลอืที�จะทาํการออมเงนิได ้ 

 

อตัราดอกเบี1ยเงินฝากประจาํ (IFD) 

 

  จากการศกึษาพบว่าอตัราเงนิฝากประจาํ (IFD) ไม่มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของปทัมา  ตุงโสธานนท ์(2552) ที�ไดท้ํา

ศกึษาเรื�องปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศกึษาพบว่า ที�ระดบั

ความเชื�อมั �นรอ้ยละ 95 มอีตัราดอกเบีAยเงนิฝากประจาํประเภท 3 เดอืน และผลติภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงของปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย       
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อย่างมนีัยสําคญั ในทศิทางเดยีวกนั และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุมาล ี พุกรอด (2548)    

ที�ไดท้าํศกึษาเรื�องปจัจยัที�มผีลต่อการระดมเงนิฝากของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทยผลการศกึษา

พบว่า ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ  อตัราดอกเบีAยเงนิฝาก 

จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์และช่วงวกิฤตกิารณ์ทางการเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัปรมิาณ

เงนิฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทศิทางเดยีวกนั ทั AงนีAเนื�องจากในปจัจุบนัผลตอบแทนที�

ไดร้บัจากการฝากเงนิค่อนขา้งตํ�า ดงันั Aน ผลตอบแทนที�เป็นตวัเงนิจากการฝากเงนิจงึอยู่ในระดบั

ที�ไมส่งูนกั นกัลงทุนโดยส่วนใหญ่จงึเลอืกที�จะลงทุนกบัผลติภณัฑอ์ื�นๆ ที�ใหผ้ลตอบแทนที�ดกีว่า 

จึงทําให้อัตราดอกเบีAยเงินฝากประจําไม่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย       

จาํกดั (มหาชน)   

 

อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

 

  จากการศึกษาพบว่าอัตราเงนิเฟ้อ (INF) ไม่มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร    

กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ�งสอดคล้องกบังานวจิยัของปทัมา  ตุงโสธานนท ์(2552) ศกึษา

เรื�องปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศกึษาพบว่า จาํนวนสาขา

ของธนาคารพาณชิย ์ปรมิาณสนิเชื�อที�ธนาคารปล่อยกู ้สดัส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สี�ยง และ

อตัราเงนิเฟ้อ ไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยสําคญักบัปรมิาณเงนิฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทย

ทั AงนีAเนื�องจากในช่วงปีที�ผ่านมาทางธนาคารได้มกีารนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษที�ให้

ผลตอบแทนจูงใจ ซึ�งสามารถตอบสนองความต้องการที�หลากหลายของลูกค้า ถึงแม้ว่า

ประชาชนจะประสบภาวะของอตัราเงนิเฟ้อกไ็มม่ผีลต่อการระดมเงนิฝากได ้

 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (MS) 

 

ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ (MS) มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย 

จํากดั (มหาชน) เป็นการเปลี�ยนแปลงในทศิทางเดยีวกนั ณ ระดบัความเชื�อมั �นร้อยละ 99    

โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั Aงไว้ ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ      

เสาวนีย์  โกมลเมธา (2552) ศึกษาเรื�องปจัจยัทางเศรษฐกิจที�มผีลต่อปรมิาณเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัทางเศรษฐกิจที�มผีลต่อปรมิาณ     
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เงนิฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อย่างมรีะดบันัยสําคญัร้อยละ 99 ได้แก่ ปรมิาณ

เงนิในระบบเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ เป็นปจัจยัที�มีผลต่อปรมิาณเงินฝากของธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย อย่างมรีะดบันัยสําคญัร้อยละ 95 ทั AงนีAเมื�อปีที�ผ่านมารฐับาลมกีาร

กระตุน้ใหม้กีารใชจ้า่ยเงนิมากขึAน ทาํใหป้รมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิเพิ�มสูงขึAน ทําใหธ้นาคารมี

การปล่อยสนิเชื�อเพิ�มมากขึAน ในการที�ธนาคารจะทําการปล่อยสนิเชื�อเพิ�มธนาคารจาํเป็นต้องหา

ปรมิาณเงนิสดมารองรบัการปล่อยสนิเชื�อ ทําใหธ้นาคารมกีารนําเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษ

ที�ใหผ้ลตอบแทนจงูใจ เพื�อลกูคา้จะไดเ้อาเงนิสดมาฝากกบัธนาคารเพิ�มขึAน ซึ�งอทิธพิลของเงนิมี

ความสําคญัในทางเศรษฐกิจเพราะการเปลี�ยนแปลงของปรมิาณเงนิ อาจก่อให้เกิดผลการ

เปลี�ยนแปลงของระดบัรายได้ ผลผลิต และการจ้างงาน เมื�อปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกิจ

เพิ�มขึAนจะทําให้อตัราดอกเบีAยลดลง มกีารลงทุนเพิ�มขึAน มกีารจ้างงานเพื�อผลติสนิค้าเพิ�มขึAน 

ระดบัรายไดป้ระชาชาตเิพิ�มสูงขึAน ประกอบกบัการที�รฐับาลมนีโยบายทางการเงนิที�ช่วยกระตุ้น

ระบบเศรษฐกจิ ทาํใหม้ปีรมิาณเงนิหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิมากขึAน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครั 1งนี1  
 

 จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัที�เลอืกนํามาศกึษาในครั AงนีA สําหรบัปจัจยัที�มผีลต่อ

ปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วย ปรมิาณเงนิฝาก 

ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ อตัราเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบีAยเงนิกู้แบบมรีะยะเวลาสําหรบั

ลูกคา้รายใหญ่ชั Aนด ีและหนีAที�ไม่ก่อให้เกดิรายได้ พบว่ามตีวัแปรปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) มผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ทั AงนีA

ในช่วงเวลาที�ทําการศกึษานั Aนได้มกีารสนับสนุนมาตรการนโยบายเพื�อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ

จากทางภาครฐัและธนาคารไดม้กีารนําเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษที�ใหผ้ลตอบแทนจงูใจ จงึมี

ผลทําให้ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารเพิ�มสูงขึAนประกอบกบัปรมิาณเงนิฝากเป็นแหล่งเงนิทุนที�

สาํคญัในการปล่อยสนิเชื�อของธนาคาร ทําใหม้ปีรมิาณสนิเชื�อในระบบธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) เพิ�มมากขึAน ดังนั Aนผลจากการศึกษาจึงเป็นไปตามทฤษฎีหรือแนวคิดที�ระบุไว ้

ธนาคารควรมกีารวางแผนกลยุทธใ์นการกระตุ้นการออมเงนิของประชาชน เพื�อเพิ�มปรมิาณเงนิ

ฝากให้มากขึAน สําหรบัปจัจยัที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
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ซึ�งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราดอกเบีAยเงนิฝากประจําประเภท        

3 เดอืน อตัราเงนิเฟ้อ ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ อตัราผลตอบแทนตั Oวเงนิคลงัและพนัธบตัร

รฐับาลประเภท 3 เดอืน พบว่ามตีวัแปรปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิที�มผีลต่อปรมิาณเงนิฝาก

ของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ทั AงนีAในช่วงเวลาที�ทําการศกึษานั Aนธนาคารจาํเป็นต้องมี

ปรมิาณเงนิฝากมารองรบัการปล่อยสนิเชื�อ เนื�องจากปรมิาณเงนิฝากของธนาคารเป็นแหล่ง

เงนิทุนที�สําคญัในการปล่อยสนิเชื�อ ทําให้ธนาคารมกีารนําเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษที�ให้

ผลตอบแทนจงูใจ เพื�อลูกคา้จะไดนํ้าเงนิสดมาฝากกบัธนาคารเพิ�มขึAน ประกอบกบัการที�รฐับาล

มนีโยบายทางการเงนิที�ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ทําให้มีปริมาณเงนิหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกจิมากขึAน ซึ�งทําให้ปรมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิมผีลต่อปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครั 1งต่อไป 

 

  1.  การศึกษาครั AงนีAได้นําปจัจยัทางเศรษฐกิจบางปจัจยัที�คาดว่าจะมีผลต่อปรมิาณ

สินเชื�อและปรมิาณเงนิฝากมาทําการศึกษา ดงันั Aน ในการศึกษาครั Aงต่อไปควรนําปจัจยัที�มี

เกี�ยวข้องอีกหลายๆ ปจัจยัเข้ามาศึกษาร่วมด้วย เช่น สภาพคล่องของธนาคารกสิกรไทย 

ปรมิาณเงนิกองทุนของธนาคารกสกิรไทย จํานวนสาขาของธนาคาร เป็นต้น และควรศกึษาใน

ส่วนของปจัจยัเชงิคุณภาพที�จะมผีลต่อปรมิาณสนิเชื�อและปรมิาณเงนิฝาก เช่น นโยบายการ

กระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ เป็นตน้ เพื�อจะไดใ้ชผ้ลการศกึษามา

ทาํการวเิคราะหแ์ละวางแผนการดาํเนินงานของธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 

 2. ผลการวเิคราะห์ที�ได้รบัจากการศึกษาในครั AงนีA เป็นผลการศึกษาที�เลอืกมาทําการ

วเิคราะห์เพยีงช่วงเวลาหนึ�ง ซึ�งถ้าหากมกีารเปลี�ยนแปลงช่วงเวลา อาจทําให้ผลการศึกษาที�

ได้รบัมกีารเปลี�ยนแปลงไปด้วย ดงันั Aนในการดําเนินงานของธนาคาร ควรทําการศกึษาปจัจยั

ต่างๆ อย่างต่อเนื�อง เพื�อที�จะวางแผนในการปล่อยสนิเชื�อและการออกผลติภณัฑ์เงนิฝากได้

อยา่งเหมาะสม 

 3. การศึกษาในครั AงนีAเป็นการศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อปริมาณสินเชื�อของธนาคาร      

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ดงันั Aนในการศึกษาครั Aงต่อไปควรศึกษาปจัจยัที�มผีลต่อหนีAที�ไม่

ก่อใหเ้กดิรายไดข้องธนาคารโดยใชป้รมิาณสนิเชื�อเป็นตวัแปรอสิระในการทดสอบ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมลูที�ใช้ศึกษาปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัปริมาณสินเชื�อของธนาคารกสิกรไทย  

 

ลาํดบั เดือน LOAN DP GDP BIN MLR NPL 

1 ก.ค.-50 673.940 792.397 1.8 59.517 6.850 6.839 

2 ส.ค.-50 689.871 815.572 1.8 57.664 6.850 6.839 

3 ก.ย.-50 696.653 812.924 1.8 47.524 6.850 6.839 

4 ต.ค.-50 704.405 816.511 1.8 37.933 6.850 5.259 

5 พ.ย.-50 720.461 804.158 1.8 38.726 6.850 5.259 

6 ธ.ค.-50 737.058 784.408 1.8 57.703 6.850 5.259 

7 ม.ค.-51 744.406 791.676 2.1 52.053 6.850 6.273 

8 ก.พ.-51 756.241 824.041 2.1 54.605 6.850 6.273 

9 ม.ีค.-51 771.625 876.532 2.1 55.638 6.850 6.273 

10 เม.ย.-51 778.592 846.647 1.7 55.396 6.850 5.491 

11 พ.ค.-51 792.594 847.904 1.7 60.328 6.850 5.491 

12 ม.ิย.-51 815.047 838.146 1.7 69.494 7.250 5.491 

13 ก.ค.-51 820.363 845.227 1.0 78.120 7.250 5.418 

14 ส.ค.-51 827.542 863.969 1.0 84.124 7.250 5.418 

15 ก.ย.-51 841.704 873.023 1.0 84.646 7.250 5.418 

16 ต.ค.-51 844.500 863.036 -1.4 111.732 7.250 4.530 

17 พ.ย.-51 849.879 869.371 -1.4 117.722 7.250 4.530 

18 ธ.ค.-51 872.085 968.788 -1.4 137.977 6.750 4.530 

19 ม.ค.-52 852.522 960.077 -2.3 118.254 6.500 4.996 

20 ก.พ.-52 844.949 963.149 -2.3 117.406 6.250 4.996 



ลาํดบั เดือน LOAN DP GDP BIN MLR NPL 

21 ม.ีค.-52 844.714 915.059 -2.3 113.281 6.250 4.996 

22 เม.ย.-52 835.023 889.964 -1.7 98.056 6.100 5.173 

23 พ.ค.-52 834.222 896.502 -1.7 91.539 5.850 5.173 

24 ม.ิย.-52 846.764 909.675 -1.7 79.867 5.850 5.173 

25 ก.ค.-52 837.688 884.898 -0.9 80.279 5.850 5.268 

26 ส.ค.-52 845.014 933.537 -0.9 78.514 5.850 5.268 

27 ก.ย.-52 846.711 939.209 -0.9 80.086 5.850 5.268 

28 ต.ค.-52 849.885 956.414 2.0 75.555 5.850 5.715 

29 พ.ย.-52 873.743 961.327 2.0 75.160 5.850 5.715 

30 ธ.ค.-52 901.049 978.064 2.0 78.894 5.850 5.715 

31 ม.ค.-53 891.294 983.485 4.0 86.310 5.850 5.498 

32 ก.พ.-53 905.128 1003.157 4.0 89.258 5.850 5.498 

33 ม.ีค.-53 918.995 1010.200 4.0 98.223 5.850 5.498 

34 เม.ย.-53 921.654 1023.118 3.1 98.547 5.850 5.269 

35 พ.ค.-53 930.757 1035.338 3.1 95.146 5.850 5.269 

36 ม.ิย.-53 933.947 1030.028 3.1 100.288 5.850 5.269 

37 ก.ค.-53 933.630 1031.243 2.2 90.846 6.000 4.979 

38 ส.ค.-53 942.239 1030.265 2.2 90.294 6.000 4.979 

39 ก.ย.-53 956.697 1043.716 2.2 76.753 6.000 4.979 

40 ต.ค.-53 974.418 1040.581 1.3 106.155 6.000 4.935 

41 พ.ย.-53 997.538 1045.205 1.3 114.494 6.000 4.935 

42 ธ.ค.-53 1032.122 1102.229 1.3 95.002 6.120 4.935 

43 ม.ค.-54 1038.895 1091.807 1.1 96.440 6.370 5.519 

44 ก.พ.-54 1040.743 1156.075 1.1 97.958 6.370 5.519 



 

 

ลาํดบั เดือน LOAN DP GDP BIN MLR NPL 

45 ม.ีค.-54 1036.623 1184.950 1.1 105.114 6.620 5.519 

46 เม.ย.-54 1043.491 1191.902 0.9 116.888 6.750 4.779 

47 พ.ค.-54 1082.459 1192.834 0.9 113.961 6.750 4.779 

48 ม.ิย.-54 1119.573 1203.882 0.9 100.641 6.870 4.779 

49 ก.ค.-54 1118.473 1255.070 1.2 88.737 7.120 4.485 

50 ส.ค.-54 1135.938 1254.213 1.2 79.591 7.120 4.485 

51 ก.ย.-54 1152.131 1257.001 1.2 77.409 7.250 4.485 

52 ต.ค.-54 1149.734 1261.303 -3.0 85.272 7.250 4.558 

53 พ.ย.-54 1149.929 1277.011 -3.0 95.644 7.250 4.558 

54 ธ.ค.-54 1162.019 1243.860 -3.0 70.927 7.250 4.558 

55 ม.ค.-55 1159.611 1281.980 0.1 80.854 7.250 4.426 

56 ก.พ.-55 1158.510 1283.092 0.1 104.726 7.130 4.426 

57 ม.ีค.-55 1169.776 1307.602 0.1 84.995 7.130 4.426 

58 เม.ย.-55 1184.456 1317.414 1.4 79.681 7.130 4.212 

59 พ.ค.-55 1200.543 1312.853 1.4 79.792 7.130 4.212 

60 ม.ิย.-55 1204.606 1312.853 1.4 76.549 7.130 4.212 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



ภาคผนวก ข 
ข้อมลูที�ใช้ศึกษาปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย 

 

ลาํดบั เดือน DP GDP INF IFD MS RGB 

1 ก.ค.-50 792.397 1.833 1.700 2.125 9.01 3.050 

2 ส.ค.-50 815.572 1.833 1.100 2.125 9.00 3.010 

3 ก.ย.-50 812.924 1.833 2.100 2.125 8.99 3.030 

4 ต.ค.-50 816.511 1.800 2.500 2.125 9.04 3.070 

5 พ.ย.-50 804.158 1.800 3.000 2.125 9.06 3.130 

6 ธ.ค.-50 784.408 1.800 3.200 2.125 9.11 3.160 

7 ม.ค.-51 791.676 2.100 4.300 2.125 9.19 3.130 

8 ก.พ.-51 824.041 2.100 5.400 2.125 9.32 3.030 

9 ม.ีค.-51 876.532 2.100 5.300 2.125 9.39 2.930 

10 เม.ย.-51 846.647 1.733 6.200 2.125 9.42 2.980 

11 พ.ค.-51 847.904 1.733 7.600 2.125 9.43 3.130 

12 ม.ิย.-51 838.146 1.733 8.900 2.500 9.29 3.280 

13 ก.ค.-51 845.227 1.033 9.200 2.500 9.27 3.420 

14 ส.ค.-51 863.969 1.033 6.400 2.500 9.39 3.580 

15 ก.ย.-51 873.023 1.033 6.000 2.500 9.41 3.770 

16 ต.ค.-51 863.036 -1.367 3.900 2.500 9.52 3.520 

17 พ.ย.-51 869.371 -1.367 2.200 2.500 9.73 3.270 

18 ธ.ค.-51 968.788 -1.367 0.400 1.500 9.94 2.390 

19 ม.ค.-52 960.077 -2.333 -0.400 1.125 10.04 1.950 

20 ก.พ.-52 963.149 -2.333 -0.100 0.825 10.20 1.520 



ลาํดบั เดือน DP GDP INF IFD MS RGB 

21 ม.ีค.-52 915.059 -2.333 -0.200 0.750 10.23 1.180 

22 เม.ย.-52 889.964 -1.733 -0.900 0.650 10.26 0.930 

23 พ.ค.-52 896.502 -1.733 -3.300 0.650 10.29 1.060 

24 ม.ิย.-52 909.675 -1.733 -4.000 0.650 10.13 1.130 

25 ก.ค.-52 884.898 -0.933 -4.400 0.650 10.00 1.130 

26 ส.ค.-52 933.537 -0.933 -1.000 0.650 10.11 1.120 

27 ก.ย.-52 939.209 -0.933 -1.000 0.650 10.11 1.230 

28 ต.ค.-52 956.414 1.967 0.400 0.650 10.18 1.220 

29 พ.ย.-52 961.327 1.967 1.900 0.650 10.35 1.250 

30 ธ.ค.-52 978.064 1.967 3.500 0.650 10.62 1.200 

31 ม.ค.-53 983.485 4.000 4.100 0.650 10.60 1.170 

32 ก.พ.-53 1003.157 4.000 3.700 0.650 10.68 1.250 

33 ม.ีค.-53 1010.200 4.000 3.400 0.650 10.86 1.240 

34 เม.ย.-53 1023.118 3.067 3.000 0.650 10.83 1.190 

35 พ.ค.-53 1035.338 3.067 3.500 0.650 11.00 1.210 

36 ม.ิย.-53 1030.028 3.067 3.300 0.650 10.85 1.190 

37 ก.ค.-53 1031.243 2.200 3.400 0.750 10.89 1.420 

38 ส.ค.-53 1030.265 2.200 3.300 0.750 10.96 1.590 

39 ก.ย.-53 1043.716 2.200 3.000 0.875 11.12 1.680 

40 ต.ค.-53 1040.581 1.267 2.800 0.875 11.32 1.690 

41 พ.ย.-53 1045.205 1.267 2.800 0.875 11.49 1.730 

42 ธ.ค.-53 1102.229 1.267 3.000 1.050 11.78 1.950 

43 ม.ค.-54 1091.807 1.067 3.000 1.200 11.82 2.020 

44 ก.พ.-54 1156.075 1.067 2.900 1.200 12.16 2.170 



ลาํดบั เดือน DP GDP INF IFD MS RGB 

45 ม.ีค.-54 1184.950 1.067 3.100 1.375 12.28 2.390 

46 เม.ย.-54 1191.902 0.900 4.000 1.525 12.48 2.540 

47 พ.ค.-54 1192.834 0.900 4.200 1.525 12.56 2.650 

48 ม.ิย.-54 1203.882 0.900 4.100 1.650 12.60 2.920 

49 ก.ค.-54 1255.070 1.233 4.100 1.825 12.79 3.170 

50 ส.ค.-54 1254.213 1.233 4.300 1.825 12.87 3.320 

51 ก.ย.-54 1257.001 1.233 4.000 2.025 12.90 3.450 

52 ต.ค.-54 1261.303 -2.967 4.200 2.025 13.14 3.460 

53 พ.ย.-54 1277.011 -2.967 4.200 2.025 13.32 3.350 

54 ธ.ค.-54 1243.860 -2.967 3.500 2.025 13.56 3.170 

55 ม.ค.-55 1281.980 0.133 3.400 2.025 13.69 3.080 

56 ก.พ.-55 1283.092 0.133 3.300 2.025 13.81 3.020 

57 ม.ีค.-55 1307.602 0.133 3.400 2.025 13.89 3.020 

58 เม.ย.-55 1317.414 1.400 2.500 2.025 13.81 3.050 

59 พ.ค.-55 1312.853 1.400 2.500 2.025 13.84 3.040 

60 ม.ิย.-55 1312.853 1.400 2.600 2.025 14.01 3.030 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression)  

ปริมาณสินเชื,อของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ผลการ Run Multiple Regression  
Dependent Variable: LKBANK   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:14   
Sample: 2007M07 2012M06   
Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 220.9170 86.73785 2.546951 0.0137 

DP 0.797157 0.027204 29.30239 0.0000 
GDP 1.349684 2.086909 0.646738 0.5205 
BIN 0.145972 0.193577 0.754078 0.4541 
MLR 5.739622 6.624681 0.866400 0.3901 
NPL -29.70558 8.293880 -3.581627 0.0007 

     
     R-squared 0.977098     Mean dependent var 929.9196 

Adjusted R-squared 0.974977     S.D. dependent var 151.9272 
S.E. of regression 24.03276     Akaike info criterion 9.291353 
Sum squared resid 31188.98     Schwarz criterion 9.500787 
Log likelihood -272.7406     F-statistic 460.7695 
Durbin-Watson stat 0.954804     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

ที�มา : จากการคาํนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการ Run Heteroskedasticity 
White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 1.338924     Prob. F(10,47) 0.238386 

Obs*R-squared 12.85951     Prob. Chi-Square(10) 0.231633 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:15   
Sample: 2007M09 2012M06   
Included observations: 58   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -16185.08 8845.864 -1.829677 0.0736 

DP 2.603992 5.456599 0.477219 0.6354 
DP^2 -0.001085 0.002629 -0.412518 0.6818 
GDP -3.304599 15.87952 -0.208104 0.8360 

GDP^2 0.554027 7.371850 0.075154 0.9404 
BIN 3.185902 11.67508 0.272881 0.7861 

BIN^2 -0.010671 0.067961 -0.157009 0.8759 
MLR 3880.305 2639.866 1.469888 0.1483 

MLR^2 -293.2236 200.9539 -1.459159 0.1512 
NPL 682.9754 922.9338 0.740005 0.4630 

NPL^2 -61.64160 81.92202 -0.752442 0.4555 
     
     R-squared 0.221716     Mean dependent var 114.5958 

Adjusted R-squared 0.056123     S.D. dependent var 181.1740 
S.E. of regression 176.0166     Akaike info criterion 13.34805 
Sum squared resid 1456146.     Schwarz criterion 13.73882 
Log likelihood -376.0934     F-statistic 1.338924 
Durbin-Watson stat 1.884868     Prob(F-statistic) 0.238386 

     
     

ที�มา : จากการคาํนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการ Run Autocorrelation 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.722301     Prob. F(12,42) 0.008165 

Obs*R-squared 26.25043     Prob. Chi-Square(12) 0.009891 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:14   
Sample: 2007M07 2012M06   
Included observations: 60   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -108.4367 95.08764 -1.140387 0.2606 

DP 0.029797 0.026880 1.108531 0.2739 
GDP -1.988387 2.317977 -0.857811 0.3959 
BIN 0.522789 0.292698 1.786104 0.0813 
MLR 2.338501 6.949757 0.336487 0.7382 
NPL 3.890678 7.616866 0.510798 0.6122 

RESID(-1) 0.369655 0.155705 2.374071 0.0222 
RESID(-2) -0.242762 0.172387 -1.408237 0.1664 
RESID(-3) -0.275621 0.170267 -1.618754 0.1130 
RESID(-4) -0.175510 0.176101 -0.996643 0.3246 
RESID(-5) -0.299305 0.187933 -1.592611 0.1187 
RESID(-6) -0.358971 0.181243 -1.980605 0.0542 
RESID(-7) -0.016160 0.177265 -0.091163 0.9278 
RESID(-8) -0.247574 0.193324 -1.280614 0.2074 
RESID(-9) -0.148170 0.189239 -0.782980 0.4380 
RESID(-10) -0.187604 0.183096 -1.024619 0.3114 
RESID(-11) -0.108791 0.185403 -0.586779 0.5605 
RESID(-12) -0.272423 0.178964 -1.522225 0.1354 

     
     R-squared 0.437507     Mean dependent var -7.60E-14 

Adjusted R-squared 0.209831     S.D. dependent var 22.99189 
S.E. of regression 20.43781     Akaike info criterion 9.115976 
Sum squared resid 17543.58     Schwarz criterion 9.744279 
Log likelihood -255.4793     F-statistic 1.921624 
Durbin-Watson stat 2.080744     Prob(F-statistic) 0.043373 

     
     

ที�มา : จากการคาํนวณ 

 



 

 

ผลการ Run Autocorrelation ใส่ค่า Autoregressive ลาํดบัขั ?นที, 1 AR(1) และลาํดบัขั ?น  

ที, 2 AR(2) 
Dependent Variable: LKBANK   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:15   
Sample (adjusted): 2007M09 2012M06  
Included observations: 58 after adjustments  
Convergence achieved after 18 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2466.053 5979.710 0.412403 0.6818 

DP 0.117211 0.064144 1.827323 0.0736 
GDP -0.961953 1.634654 -0.588475 0.5589 
BIN -0.035297 0.138848 -0.254213 0.8004 
MLR 15.27977 14.08143 1.085101 0.2831 
NPL 0.834741 4.637505 0.179998 0.8579 

AR(1) 1.158646 0.149367 7.757046 0.0000 
AR(2) -0.162369 0.148430 -1.093910 0.2792 

     
     R-squared 0.994616     Mean dependent var 938.4718 

Adjusted R-squared 0.993862     S.D. dependent var 147.1626 
S.E. of regression 11.52957     Akaike info criterion 7.855150 
Sum squared resid 6646.554     Schwarz criterion 8.139349 
Log likelihood -219.7993     F-statistic 1319.474 
Durbin-Watson stat 1.904052     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots       1.00           .16  
     
     

ที�มา : จากการคาํนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ง 

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ผลการ Run Multiple Regression  
Dependent Variable: DKBANK   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:26   
Sample: 2007M07 2012M06   
Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -134.0155 24.12264 -5.555590 0.0000 

GDP 0.135766 2.214844 0.061298 0.9513 
IFD -9.615199 6.197348 -1.551502 0.1265 
INF 3.242879 1.846704 1.756036 0.0846 
MS 105.5195 2.014068 52.39122 0.0000 

     
     R-squared 0.981618     Mean dependent var 1018.108 

Adjusted R-squared 0.980282     S.D. dependent var 169.2325 
S.E. of regression 23.76403     Akaike info criterion 9.253879 
Sum squared resid 31060.11     Schwarz criterion 9.428407 
Log likelihood -272.6164     F-statistic 734.2807 
Durbin-Watson stat 0.923864     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

ที�มา : จากการคาํนวณ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการ Run Heteroskedasticity 
White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 1.484563     Prob. F(8,49) 0.187228 

Obs*R-squared 11.31532     Prob. Chi-Square(8) 0.184465 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:30   
Sample: 2007M09 2012M06   
Included observations: 58   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2101.093 13828.26 -0.151942 0.8799 

GDP -115.5534 81.95999 -1.409875 0.1649 
GDP^2 19.20282 32.52862 0.590336 0.5577 

IFD 3470.180 1384.579 2.506307 0.0156 
IFD^2 -1135.204 454.5505 -2.497421 0.0159 
INF 1.736994 102.6895 0.016915 0.9866 

INF^2 -2.299529 10.38308 -0.221469 0.8256 
MS 213.3205 2380.123 0.089626 0.9289 

MS^2 -15.87996 103.4317 -0.153531 0.8786 
     
     R-squared 0.195092     Mean dependent var 350.9189 

Adjusted R-squared 0.063678     S.D. dependent var 768.5038 
S.E. of regression 743.6329     Akaike info criterion 16.20269 
Sum squared resid 27096505     Schwarz criterion 16.52242 
Log likelihood -460.8781     F-statistic 1.484563 
Durbin-Watson stat 2.353495     Prob(F-statistic) 0.187228 

     
          

ที�มา : จากการคาํนวณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการ Run Autocorrelation 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 4.069852     Prob. F(12,43) 0.000313 

Obs*R-squared 31.90712     Prob. Chi-Square(12) 0.001430 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:28   
Sample: 2007M07 2012M06   
Included observations: 60   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -42.89113 21.84839 -1.963126 0.0561 

GDP 0.095248 2.024922 0.047038 0.9627 
IFD 2.716070 5.105295 0.532010 0.5975 
INF -3.036197 1.717098 -1.768214 0.0841 
MS 4.533957 1.986758 2.282088 0.0275 

RESID(-1) 0.349389 0.152761 2.287169 0.0272 
RESID(-2) -0.099533 0.157606 -0.631531 0.5310 
RESID(-3) -0.301100 0.160532 -1.875636 0.0675 
RESID(-4) -0.202651 0.167381 -1.210716 0.2326 
RESID(-5) -0.248711 0.173947 -1.429807 0.1600 
RESID(-6) -0.038795 0.164199 -0.236265 0.8143 
RESID(-7) -0.422436 0.178141 -2.371358 0.0223 
RESID(-8) -0.249836 0.183583 -1.360891 0.1806 
RESID(-9) -0.089996 0.187145 -0.480890 0.6330 
RESID(-10) -0.201807 0.177181 -1.138988 0.2610 
RESID(-11) -0.154062 0.175532 -0.877688 0.3850 
RESID(-12) -0.296965 0.164219 -1.808343 0.0775 

     
     R-squared 0.531785     Mean dependent var -2.27E-13 

Adjusted R-squared 0.357566     S.D. dependent var 22.94433 
S.E. of regression 18.39034     Akaike info criterion 8.895050 
Sum squared resid 14542.80     Schwarz criterion 9.488448 
Log likelihood -249.8515     F-statistic 3.052389 
Durbin-Watson stat 1.982959     Prob(F-statistic) 0.001813 

     
     

ที�มา : จากการคาํนวณ 

 

 



 

 

ผลการ Run Autocorrelation ใส่ค่า Autoregressive ลาํดบัขั >นที@ 1 AR(1) และลาํดบัขั >น  

ที@ 2 AR(2) 
Dependent Variable: DKBANK   
Method: Least Squares   
Date: 02/17/13   Time: 17:29   
Sample (adjusted): 2007M09 2012M06  
Included observations: 58 after adjustments  
Convergence achieved after 10 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -135.5317 39.74470 -3.410058 0.0013 

GDP 2.777129 3.041742 0.913006 0.3655 
IFD -12.98524 9.795678 -1.325609 0.1909 
INF 2.798956 2.657459 1.053245 0.2972 
MS 105.9611 3.433426 30.86162 0.0000 

AR(1) 0.703210 0.143527 4.899481 0.0000 
AR(2) -0.191992 0.138726 -1.383963 0.1724 

     
     R-squared 0.987236     Mean dependent var 1025.491 

Adjusted R-squared 0.985735     S.D. dependent var 167.2592 
S.E. of regression 19.97709     Akaike info criterion 8.939812 
Sum squared resid 20353.30     Schwarz criterion 9.188486 
Log likelihood -252.2545     F-statistic 657.4457 
Durbin-Watson stat 2.058001     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     Inverted AR Roots  .35-.26i      .35+.26i  
     
     

ที�มา : จากการคาํนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัผูศึ้กษา 

 
นางสาวสุวีณา คนัธะวงศ์ เกิดเมื�อวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ.2525 สําเรจ็การศึกษา      

ปริญญาตรี คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้                
เมื�อปีการศกึษา 2547 และได้เขา้ศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการเงนิ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตั 9งแต่ปีการศกึษา 2554 ปจัจุบนั
ทาํงานที� บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ประสบการณ์ในการทํางาน หลงัจากจบ
การศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีลว้ ไดเ้ขา้ทํางานที� บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่ง เจา้หน้าที�เอกสารระบบคณุภาพ ตั 9งแต่ ปี 2547 จนถงึปจัจุบนั 
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