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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อรองรบัความต้องการของ
ลูกคา้ในอนาคต ในการศกึษาครัง้นี้เลอืกใชข้อ้มูลทุตยิภูม ิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา 
(Time Series Data) รายไตรมาสระหว่างไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ.2557 – ไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ.2562 
รวม 23 ไตรมาส และท าการประมาณค่าสมัประสทิธิด์ว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least 
Square : OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อปรมิาณเงนิใหส้นิเชื่อรวมของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ คือ 
ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมรีะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01
ส่วนของอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) มี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้าม และสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีก่ าหนด ซึ่งมรีะดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ในส่วนของปรมิาณตราสารหนี้ที่ออกของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
และปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ไม่มีระดับ
นัยส าคญัทางสถติ ิ
 
ค าส าคญั : ปรมิาณสนิเชื่อ ปรมิาณเงนิฝาก อตัราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี เงนิลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ตราสารหนี้
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 
         ธนาคารพาณิชยน์ับเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีผู่ค้นสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทุนไดเ้นื่องจากมี
จ านวนสาขากระจายครอบคลุมทัว่ประเทศ และยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศได้โดยการส่งผ่านนโยบายทางด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
อย่างเช่นในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารแห่งประเทศไทยมกีารปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ในส่วนของธนาคารพาณิชยจ์ะปรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลดลงเช่นกนั เพื่อใหป้ระชาชน
กู้ยมืเงนิ และมกีารหมุนเวยีนเงนิในระบบเศรษฐกจิเพิม่มากขึน้ 
                                                      

 
ภาพท่ี 1 : แสดงอตัราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย เดอืน มกราคม2556-กนัยายน2562 
ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
         ในเดอืนพฤษภาคม 2556 ประเทศไทยเกดิปัญหาทางการเมอืงท าใหร้ะบบเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยชะลอตวั ธนาคารแห่งประเทศไทยมกีารปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายจาก 2.75% 
เหลือเพยีง 2.50% และในเดือนธนัวาคม 2556 เกิดรฐัประหารซึ่งส่งผลใหท้หารเข้ามาบรหิาร
ประเทศเป็นต้นมา ธนาคารแห่งประเทศไทยปรบัลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่องใน
เดือนกนัยายน 2562 อตัราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ 1.50% การปรบัลดอตัราดอกเบี้ย
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อตัราดอกเบีย้นโยบาย เดอืน มกราคม2556-กนัยายน2562



2 

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดเงินให้มีการ
ปรบัตวัตาม 
 
ตารางท่ี 1 : ก าไรสทุธขิองธนาคารพาณชิย ์5 อนัดบัแรก ในรอบปี 2561  

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
อนัดบัท่ี ธนาคาร ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 
1 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 40,068 
2 ธนาคารกสกิรไทย 38,459 
3 ธนาคารกรุงเทพ 35,330 
4 ธนาคารกรุงไทย 28,491 
5 ธนาคารกรุงศรอียุธยา 24,800 

ทีม่า : วารสารการเงนิธนาคาร 
 
         ในปี 2561 วารสารการเงนิธนาคาร ร่วมกบั สวนดุสติโพล มอบให้ธนาคารไทยพาณิชย ์
เป็น ธนาคารที่มบีรกิารยอดเยี่ยม ด้านสนิเชื่อส่วนบุคคล ในปี 2561 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน)สามารถสรา้งผลประกอบการในปี 2561 มกี าไรสุทธสิูงเป็นอนัดบั 1 ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ถึง 40,068 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลกัของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) 
เป็นรายได้มาจากดอกเบี้ยจากการให้สนิเชื่อ และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เป็น
ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย จึงท าให้ผูศ้ึกษาเลือกธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อที่จะน ามาศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
         เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) กบั ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้
ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  และปริมาณตราสารหนี้ที่ออกของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  
         จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิด 
เกี่ยวกับการท าวิจัยเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) แสดงดงัภาพที ่2 

 

 
ภาพท่ี 2 : แสดงกรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
ตวัแปรตาม 
TLS คอื ปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (หน่วย : 

พนับาท) 
ตวัแปรอิสระ 
TDS คอื ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (หน่วย : พนั

บาท) 
MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) (หน่วย : รอ้ยละ/ปี) 
INV คอื ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

(หน่วย : พนับาท) 
DEBT คอื ปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (หน่วย 

: พนับาท) 
 

วิธีการศึกษา 
 
         การศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative analysis) เป็นการน าตวัแปร
ต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อปรมิาณเงนิใหส้นิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) น ามา
สร้างเป็นแบบจ าลองและวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดย

ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 
 ปรมิาณเงนิฝาก (TDS) 

อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(MLR) 
ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์(INV) 
ปรมิาณตราสารหนี้ทีธ่นาคารออก (DEBT) 
 

ปรมิาณเงนิใหส้นิเชื่อรวมของธนาคาร 
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  (TLS) 
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วิธีการทางเศรษฐมิติ เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการในการศึกษาครัง้นี้
เลือกใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) รายไตรมาส
ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2557 – ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2562 รวม 23 ไตรมาส และน ามา
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป E-views Version 10 เพื่อค านวณค่าทางสถติิของตวัแปร
ต่างๆ เพื่อใหท้ราบถงึความสมัพนัธ์ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square : OLS) 
ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
         การแปลความหมายการทดสอบความสมัพนัธ์ปรมิาณสนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) กบัตวัแปร ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) อตัรา
ดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ปรมิาณเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  มเีกณฑ์ในการแปลความหมายค่านัยส าคญั (Significant : Sig) 
ดงันี้ 
H0: ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั 
H1: ตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธ์กนั 
ถ้าค่าSig > 0.05 ไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิาน H0ได ้หมายถงึ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
ถ้าค่าSig < 0.05 ปฏเิสธสมมตฐิาน H0 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
 เมื่อพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด 
(มหาชน) กบัตวัแปรแต่ละตวั การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์จากเครื่องหมายหน้าค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ถ้าเครื่องหมายหน้าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ เป็นบวก (+) แสดงว่า ตวัแปรตามกบั
ตวัแปรอิสระมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ถ้าเครื่องหมายหน้าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 
เป็นลบ (-) แสดงว่า ตวัแปรตามกบัตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มกนั  
         แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศกึษาการศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดแบบจ าลองเพื่อศึกษาถงึปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ดงัต่อไปนี้ 
TLS = a0 + b1TDS + b2MLR + b3INV + b4DEBT 
โดยก าหนดให ้
TLS คอื ปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (หน่วย : 

พนับาท) 
TDS คอื ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (หน่วย : พนั

บาท) 
MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) (หน่วย : รอ้ยละ/ปี) 
INV คอื ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

(หน่วย : พนับาท) 
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DEBT คอื ปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (หน่วย 
: พนับาท) 

a0  คอื ค่าจุดตดัแกน หรอื ค่าคงที ่
b1 . . . b4  คอื ค่าสมัประสทิธิ ์
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมสีมมตฐิานในการศกึษา 
ดงันี้ 
         1.  ปรมิาณเงนิฝากของธนาคาร และปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
         2.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี และปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัปริมาณการ
ปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
  
         ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อรวมของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) แบบอนุกรม
เวลา (Time Series Data) รายไตรมาสระหว่างไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ.2557 – ไตรมาสที ่3 ปี พ.ศ.
2562 รวม 23 ไตรมาส 
         การศึกษาในครัง้นี้ได้ศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อรวมของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง ประกอบด้วยปัจจยัดังนี้ คือ ปริมาณเงนิฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ปรมิาณตราสารหนี้ที่ออกของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
และปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ 
 
ค าจ ากดัความในการศึกษา 
           
         1.  อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา หมายถึง อัตรา
ดอกเบี้ยขัน้ต ่าทีท่างธนาคารจะปล่อยกู้สนิเชื่อหรอืเงนิกู้ อตัราดอกเบี้ยนี้จะเปลีย่นแปลงตามเวลา 
ขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ หรอืนโยบาย (หน่วย : รอ้ยละ/ปี) 
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         2.  ปริมาณเงินให้สินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  หมายถึง 
ปรมิาณเงนิใหส้นิเชื่อรวมทัง้หมดในแต่ละไตรมาส (หน่วย : พนับาท) 
         3.  ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หมายถึง ปรมิาณเงนิรบั
ฝากทัง้หมดในแต่ละไตรมาส (หน่วย : พนับาท) 
         4.  ปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หมายถงึ มูลค่า
รวมของตราสารหนี้ทีธ่นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นผูอ้อกตราสารรวมทัง้หมดในแต่
ละไตรมาส (หน่วย : พนับาท) 
         5.  ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) หมายถงึ 
ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัยต่์างๆรวมทัง้หมดในแต่ละไตรมาส (หน่วย : พนับาท) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
         1.  เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัธนาคารไทยพาณิชยจ์ ากดั (มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางก าหนด
นโยบายสนิเชื่อ วางแผนบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ  
         2.  เพื่อเป็นแนวทางในปรบัตวัหากเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆกบัปัจจยัที่ส่งผลกระทบ
กบัการบรหิารจดัการดา้นสนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 



บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

         กิตติชยั กาทองทุ่ง (2556) ไดท้ าการวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อปรมิาณการใหส้นิเชื่อ
ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทีม่อีิทธิพลต่อปรมิาณ
การใหส้นิเชื่อของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โดยศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณ
สนิเชื่อกบัปัจจยัอื่น ๆ ได้แก่ ปรมิาณเงนิฝาก อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชัน้ดี มูลค่า
สนิเชื่อดอ้ยคุณภาพ เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสารหนี้ทีอ่อกโดยธนาคาร และเงนิกู้ยมืระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงนิ โดยใชข้อ้มูลทุตยิภูมทิีอ่ยู่ในลกัษณะอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตัง้แต่ไตร
มาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 31 ไตรมาส น ามาวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ โดยท าการประมาณค่าสมัประสทิธิด์้วยวธิีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Squares – OLS) โดยมสีมการแสดงความสมัพนัธ์ดงันี้ 
LOAN = 119664.8 + 0.9176DEP - 409.4603MRR - 2.6015NPL+ 0.1906INV - 0.0694DEBT 
- 0.7243INT 
                           (9.5352)***     (-0.0512)ns       (-3.2959)***     (1.0366) ns    (-0.2364) ns      
(-1.4898) ns  
R2 = 0.9908    Adjusted R2 = 0.9885    D.W. = 2.0684     F-statistic = 431.2157 
เมื่อก าหนดให ้
ตวัเลขในวงเลบ็ คอื ค่า t statistic 
**มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
***มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
LOAN   คอื ปรมิาณการใหส้นิเชื่อของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (ลา้นบาท) 
DEP   คอื ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (ลา้นบาท)  
MRR   คอื อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายย่อยชัน้ด ี(รอ้ยละ/ปี)  
NPL  คือ มูลค่าสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) (ล้าน

บาท)  
INV   คอื เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์(ลา้นบาท)  
DEBT   คอื ตราสารหนี้ทีอ่อกโดยธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (ลา้นบาท)  
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INT   คอื เงนิกู้ยมืระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (ลา้นบาท) 
         ผลการศึกษาพบว่า ปรมิาณเงนิฝากมคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณการให้สนิเชื่อในทิศทาง
เดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 
0.1976 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยข์องธนาคารมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัปรมิาณการให้
สนิเชื่อ แต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ มูลค่าสนิเชื่อด้อยคุณภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณการให้
สนิเชื่อในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
         ณิชาภทัร ไทยเทศ (2556) ไดท้ าการวจิยัเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อปรมิาณสนิเชื่อธนาคารออม
สนิมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึความสมัพนัธ์ของปรมิาณเงนิฝาก ปรมิาณหนี้สูญและหนี้สงสยัจะ
สูญ ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์และอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ส าหรบัลูกค้าชัน้ดีกบัปรมิาณเงนิให้
สนิเชื่อรวมของธนาคารออมสนิ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมปิระเภทอนุกรมเวลา ( time series data) 
รายปี ตัง้แต่ ปีพ.ศ. 2539 ถงึปี พ.ศ. 2553 น ามาวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ โดยท าการประมาณค่า
สมัประสทิธิด์้วยวธิีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares – OLS) โดยมสีมการแสดง
ความสมัพนัธ์ดงันี้ 
Loan = 42164.24 + 1.145014DEP + 1.478161NPLs -10812.41 MOR -1.07293INV  
                             (34.77010)***    (0.698407)ns     (-2.183325)**     (-6.586238)*** 
R2 = 0.997731    Adjusted R2 = 0.996823    D.W = 2.954091    F-stat = 1099.265 
เมื่อก าหนดให ้
ตวัเลขในวงเลบ็ คอื ค่า t statistic 
**มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
***มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
LOAN   คอื ปรมิาณสนิเชื่อธนาคารออมสนิ (หน่วย : ลา้นบาท) 
DEP   คอื ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารออมสนิ (หน่วย : ลา้นบาท) 
NPLs   คอื ปรมิาณสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดข้องธนาคารออมสนิ (หน่วย :ลา้นบาท) 
MOR  คอื อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ข ัน้ต ่าประเภทเงนิกู้ที่มรีะยะเวลาของธนาคารออมสิน 

(Minimum Overdraft Rate--MOR) (รอ้ยละ/ปี) 
INV   คอื เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์(หน่วย: ลา้นบาท) 
         ผลการศกึษาพบว่า ปรมิาณเงนิฝากมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัปรมิาณเงนิสนิเชื่อ 
ปรมิาณหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปรมิาณสนิเชื่อ แต่ไม่มี
นัยส าคญัในการอธิบาย อย่างไรก็ตามอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ส าหรับลูกค้าชัน้ดี และปรมิาณเงนิ
ลงทุนในหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินให้สินเชื่อในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และ 99 ตามล าดบั 
         สุนันทา พรมมาศ (2559) ได้ท าการวจิยัเรื่องปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณการปล่อย
สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผล
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กระทบต่อปรมิาณสนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และการด าเนินงานของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)เพื่อเป็นแนวทางในการใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่ลูกคา้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีก าไรสูงสุดให้กับองค์กร มีความมัง่คัง่ให้กับผู้ถือหุ้น มี
ผลตอบแทนทีด่แีละสรา้งความสุขใหก้บัพนักงาน โดยผูศ้กึษาเลอืกใชข้อ้มูลส าหรบัการศึกษาคอื
ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา(Time Series) รายไตรมาส ไตรมาสที ่1 ปี 
พ.ศ.2549 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 รวม 40 ไตรมาสประกอบด้วยข้อมูลปรมิาณสินเชื่อรวม 
ข้อมูลอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ข้อมูลปรมิาณสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และ
ข้อมูลปรมิาณเงนิฝากรวม ของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั(มหาชน)ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานประจ าปีของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) เอกสารทาง
วชิาการและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลจาก Internet น ามาคดักรองและประมวลผลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป E-views Version 9 น ามาวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ โดยท าการประมาณค่า
สมัประสทิธิด์้วยวธิีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares – OLS) โดยมสีมการแสดง
ความสมัพนัธ์ดงันี้ 
TLS = -39052.56 + 16840.18MLRS - 2.545466NPLS + 0.904650TDS 
                             (0.800340)ns       (-3.647480)***     (18.76447)*** 
R2 = 0.991380    Adjusted R2 = 0.990113    D.W. = 1.951939    F statistic = 782.0967 
เมื่อก าหนดให ้
ตวัเลขในวงเลบ็ คอื ค่า t statistic 
**มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
***มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 
TLS  คือ ปริมาณการปล่อยสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
MLRS  คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด 

(มหาชน) (หน่วย: พนัลา้นบาท) 
NPLS  คือ ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด 

(มหาชน) (หน่วย: ลา้นบาท) 
TDS  คอื ปรมิาณเงนิฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั (มหาชน) (หน่วย: ลา้น

บาท) 
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มผีลต่อปริมาณสินเชื่อรวมในทิศทางเดียวกนั และสอดคล้องกบั
สมมติฐานทีว่างไว้ คอื อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ีซึ่งไม่มรีะดบันัยส าคญัทางสถติิ 
และปรมิาณเงนิฝากรวม ซึ่งมรีะดบันัยส าคญัทางสถติิ ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ  99 ในส่วน
ปรมิาณสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดม้คีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณสนิเชื่อรวมในทศิทางตรงกนัข้าม 
อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 เป็นไปตามสมมตฐิานทีว่างไว ้
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ทฤษฎีการแสวงหาก าไรสูงสุด (Profit Maximization Theory)  
 
         เป็นทฤษฎีที่แสดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารจดัการปรมิาณเงนิในระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุด โดยการบรหิารจดัการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดย
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื  
         1.  ด้านสนิทรพัย ์สามารถพจิารณาได้จากบญัชงีบดุลของธนาคารพาณิชยแ์สดงใหเ้หน็
ชนิดและมูลค่าของสนิทรพัย์ต่างๆ ทีม่กีรรมสทิธิใ์นความเป็นเจา้ของรวมถงึสทิธเิรยีกร้องต่างๆ 
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายได ้(Earning Assets) เช่น เงนิสด เงนิให้
กู้ยมื และการลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ และอกีประเภทหนึ่งเป็นสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
รายได้ (Non-Earning Assets) เช่น เงินสดส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองส่วนเกิน ซึ่ง
ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงนิสดส ารองไว้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ การจดัการสนิทรพัย์ของ
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะต้องมกีารปรบัตวัในการถือสนิทรพัย์และหนี้สนิให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินที่ปรับเปลี่ยนไป ในแต่ละ
สถานการณ์ อย่างเช่น ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการใช้นโยบายการเงินหรือ 
มาตรการทางการเงินต่างๆ เช่น การลดอัตราเงินสดส ารองตามกฎหมาย และการลดอัตรา
ดอกเบี้ยมาตรฐาน จะท าผลใหป้รมิาณเงนิสดส ารองทัง้หมดของธนาคารพาณิชยเ์พิม่ขึน้ ในทาง
ตรงกนัข้ามหากธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรบัเพิม่อตัราเงนิสดส ารองตามกฎหมาย และ
การเพิม่อตัราดอกเบี้ยมาตรฐาน จะมผีลให้ปรมิาณเงนิสดส ารองทัง้หมดของธนาคารพาณิชย์
ลดลง นอกจากนี้ ในการจดัสรรสนิทรพัย์ของ ธนาคารพาณิชย์ยงัขึ้นอยู่กบัต้นทุนของการให้
กู้ยืมและผลตอบแทนที่ได้รบัจากสนิทรพัย์นัน้ๆ ซึ่งก็ถือเป็นการจัดการสนิทรัพย์ใหม่เพื่อให้
ไดม้าซึ่งผลตอบแทนสูงสุด  
         2.  ด้านหนี้สินและทุน ก็สามารถพิจารณาได้จากบัญชีงบดุลของธนาคารพาณิชย์ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ถงึชนิดและปรมิาณของสทิธเิรยีกร้องของเจ้าหนี้ และ หรอืผูเ้ป็นเจา้ของกจิการที่มี
ต่อสนิทรพัย์ของธุรกิจ ได้แก่ เงนิฝากทัง้หมด เงนิกู้ยมื หนี้สนิอื่นๆ และบญัชีทุน ในส่วนของ
ดา้นหนี้สนิและทุน รายการส าคญัคอืเงนิฝาก ประกอบดว้ย เงนิฝากออมทรพัย ์ เงนิฝาก ประจ า 
และเงินฝากกระแสรายวัน โดยเงินฝากแต่ละประเภทนัน้ มีอัตราการหมุนเวยีนของเงนิฝาก 
แตกต่างกนั เมื่ออตัราการหมุนเวยีนของเงนิฝากยิง่มาก ยิง่ท าให้เงนิฝากนัน้ส่งผลต่อปรมิาณ
การใหส้นิเชื่อ ในทางกลบักนั เงนิกู้ยมืของธนาคารพาณิชยโ์ดยการกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิอืน่ๆ 
ในประเทศ และต่างประเทศรวมไปถงึกู้ยมืมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารพาณิชย์
มกัแสวงหาเงนิ กู้ยมืจากต่างประเทศเพื่อน าเขา้มาขยายสนิเชื่อในประเทศ ดงันัน้ การกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิใน ประเทศและต่างประเทศจงึมผีลท าใหเ้กดิการขยายตวัของสนิเชื่อเพิม่ขึน้   
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ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้  
 
         ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ (Loanable Funds Theory) นี้ ได้มีการพัฒนาแนวคิดมาจาก
ทฤษฎขีองส านักคลาสสคิ โดยแนวความคดินี้เริม่ต้นโดย Wicksell เมื่อปี ค.ศ. 1936 โดยการน า
ตวัแปรที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นจรงิของระบบเศรษฐกิจมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และได้มี
ความเหน็ว่าอตัราดอกเบี้ยโดยแทจ้รงิแลว้ไม่ไดจ้่ายเพื่อการออม แต่เป็นการจ่ายส าหรบัการใหกู้้ 
ดงันัน้ อตัราดอกเบี้ยจึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์ต่อเงนิกู้ (Demand For Loanable Funds) และ
อุปทานของเงนิใหกู้้ (Supply of Loanable Funds)  
         ในด้านอุปสงค์ต่อเงนิกู้ที่ส าคญัได้แก่ การลงทุน และการถือเงนิไว้เฉยๆ ซึ่งการถือเงนิ
ชนิดนี้อาจจะมคี่าเป็นลบ โดยทัว่ไปแล้วผู้ขอกู้มกัจะพอใจในอตัราดอกเบี้ยที่ต ่า ดงันัน้เส้นอุป
สงค์ต่อเงนิกู้จะลาดลงจากซ้ายมาขวา เมื่อก าหนดใหแ้กนตัง้แสดงอตัราดอกเบี้ย และแกนนอน
แสดงจ านวนที่ขอกู้ แสดงว่า ณ. ระดบัอตัราดอกเบี้ยสูง ความต้องการเงนิกู้จะมนี้อย และเมื่อ
อตัราดอกเบี้ยลดต ่าลง ความต้องการเงนิกู้จะมมีาก ซึ่งสามารถแสดงเสน้อุปสงค์ต่อเงนิกู้ไดใ้น
ภาพที ่3 
 

 
ภาพท่ี 3 : ลกัษณะของเสน้อุปสงคต่์อเงนิกู ้
          
         ส่วนทางดา้นอุปทานของเงนิใหกู้้นัน้ หมายถึง เงนิใหกู้้ทัง้หมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
แก่ผูบ้รโิภค รฐับาล และองคก์รธุรกจิ ปกตถิ้าอตัราดอกเบี้ยต ่า ความต้องการใหกู้้จะมนี้อย และ
ถ้าอตัราดอกเบี้ยสูง ความต้องการใหกู้้จะมมีาก เสน้อุปทานของเงนิใหกู้้จะมลีกัษณะลาดลงจาก
ขวามาซ้าย คลา้ยกบัเสน้อุปทานของสนิคา้และบรกิาร ดงัภาพที ่4 โดยก าหนดใหแ้กนตัง้แสดง
อตัราดอกเบี้ย และแกนนอนแสดงอุปทานของเงนิใหกู้้ 

 

อตัราดอกเบี้ย 

ปรมิาณเงนิใหกู้ ้0 

D 



12 

ภาพท่ี 4 : ลกัษณะของเสน้อุปทานต่อเงนิกู้ 
 
         อุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิใหกู้้ยมืจะเป็นตวัก าหนดระดบัอตัราดอกเบี้ยดุลยภาพ โดยจะ
เกดิขึน้ ณ จุดตดักนัของเสน้อุปสงคต่์อเงนิกู้และอุปทานของเงนิใหกู้้ และอตัราดอกเบี้ยจะเป็น
อตัราทีเ่หมาะสมทีเ่กดิจากการใหกู้้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง ณ จุดนี้จะแสดงถงึปรมิาณอุปสงค์
เท่ากบัปรมิาณอุปทาน ดงัแสดงไดใ้นภาพที ่5 
 

 
ภาพท่ี 5 : การก าหนดอตัราดอกเบี้ยดุลยภาพของการใหกู้้ 
 

 
 
 

อตัราดอกเบี้ย 

ปรมิาณเงนิใหกู้ ้0 

S 

อตัราดอกเบี้ย 

ปรมิาณเงนิใหกู้ ้0 

S 

D 



บทท่ี  3 
วิธีการศึกษา 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
         การเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาในครัง้นี้ เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
อนุกรมเวลา (Time Series Data) รายไตรมาสระหว่างไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ.2557 – ไตรมาสที ่3 
ปี พ.ศ.2562 รวม 23 ไตรมาส โดยรวบรวมจากเอกสาร บทความ ผลงานวจิยั วทิยานิพนธ์ และ
ขอ้มูลทางสถติทิีห่น่วยงานต่าง ๆ ไดเ้กบ็รวบรวมไว้เป็นดงัตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงแหลง่ทีม่าของขอ้มูลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ข้อมูล แหล่งท่ีมา 
ปรมิาณเงนิใหส้นิเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ปรมิาณเงนิฝาก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อก ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
         โดยการศกึษาครัง้นี้เป็นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (Quantitative analysis) เป็นการน าตวั
แปรต่าง ๆ ที่มอีิทธิพลต่อปรมิาณเงนิใหส้นิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
น ามาสร้างเป็นแบบจ าลองและวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
โดยวธิีการทางเศรษฐมติิ เพื่ออธิบายถึงความสมัพนัธ์ของตวัแปรในสมการในการศึกษาครัง้นี้
เลือกใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) รายไตรมาส
ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2557 – ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2562 รวม 23 ไตรมาส และน ามา
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป E-views Version 10 เพื่อค านวณค่าทางสถติิของตวัแปร
ต่างๆ เพื่อใหท้ราบถงึความสมัพนัธ์ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square : OLS) 
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ในรูปแบบของสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) รูปแบบจ าลองสมการที่
ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้เป็นดงันี้   

TLS = β0 + β1TDS + β2MLR + β3INV + β4DEBT +  u 
โดยก าหนดให ้
TLS คอื ปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (หน่วย : 

พนับาท) 
TDS คอื ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (หน่วย : พนั

บาท) 
MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

(มหาชน) (หน่วย : รอ้ยละ/ปี) 
INV คอื ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

(หน่วย : พนับาท) 
DEBT คอื ปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (หน่วย 

: พนับาท) 
การตรวจสอบปัญหาทางสถติ ิทัง้ 3 ปัญหาไดแ้ก่ 
         1.  การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระในสมการระหว่างกนั
สูง 
         2.  การตวรจสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน 
(Heteroscedasticity) 
         3.  การตรวจสอบปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองของตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 
         1.  ปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปร

นี้คาดว่าจะมคี่าเป็นบวก เนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงปรมิาณเงนิฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากธนาคารมกีารรบัฝากเงนิจากประชาชน ส่งผลให้ธนาคารต้องเสยี

ค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเงนิฝากที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกค้า ธนาคารจึงต้องบรหิารจดัการเพื่อให้มี

รายได้กลบัเข้ามาสู่ธนาคารโดยการปล่อยสนิเชื่อจะท าให้ธนาคารได้รับรายได้อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้จากลูกค้า สมมติฐานหากธนาคารมีปรมิาณการรับฝากเงนิจากลูกค้ามากขึ้น จะท าให้

ธนาคารมกีารปล่อยสนิเชื่อเพิม่มากขึน้ 
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         2.  อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   ค่า

สมัประสทิธิข์องตวัแปรนี้คาดว่าจะมคี่าเป็นลบ เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี

ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อตัราดอกเบี้ยทีสู่งขึน้หรอืลดลงนัน้มผีลต่อการกู้ของ

ลูกค้า ตามทฤษฎีปริมาณเงินให้กู้ของ Wicksell อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะมีความสัมพันธ์กับ

ปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อรวมของธนาคารออมสนิในทิศทางตรงกันข้าม ทัง้นี้เนื่องจากเมื่ออัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ข ัน้ต ่าประเภทเงนิเบิกเกินบัญชีเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลท าให้ธนาคารมกีารปล่อย

สนิเชื่อในปรมิาณลดลงเนื่องจากการความต้องการเงนิกู้ของลูกคา้จะลดลง สมมตฐิานหากอตัรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สูงขึ้น จะท าให้

ธนาคารมกีารปล่อยสนิเชื่อลดลง 

         3.  ปรมิาณตราสารหนี้ที่ออกของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ค่าสมัประสทิธิ ์

ของตัวแปรนี้คาดว่าจะมีค่าเป็นบวก เนื่องจากปริมาณตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมตาม

ธุรกรรมซื้อคนืของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นอกีช่องทางหนึ่งทีท่ าใหธ้นาคารมี

รายรบัเพิม่ขึ้นจาการกู้ยมื และท าให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สามารถน าเงนิใน

ส่วนดงักล่าวไปปล่อยสนิเชื่อเพิม่เติมได้ สมมติฐานหากปรมิาณตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกู้ยมื

ตามธุรกรรมซื้อคนืของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เพิม่มากขึน้ จะท าใหธ้นาคารมกีาร

ปล่อยสนิเชื่อเพิม่มากขึน้ 

         4.  ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ค่า

สมัประสทิธิข์องตวัแปรนี้คาดว่าจะมคี่าเป็นลบ เนื่องจากปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) นับว่าเป็นสนิทรพัยธ์นาคาร การทีม่ปีรมิาณเงนิลงทุนใน

หลักทรัพย์เพิม่มากขึ้น จะท าให้ธนาคารมีการปล่อยสนิเชื่อในปริมาณลดลง สมมติฐานหาก

ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เพิม่มากขึน้ จะท าให้

ธนาคารมกีารปล่อยสนิเชื่อลดลง 

 



บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ เ ชิง เ ส้นต่อกันของตัวแปรอิสระ 
(Multicollinearity) 

 
         การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ซึ่งเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการทีต่วัแปรอสิระทีอ่ยู่
ในสมการถดถอยมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนัสูง ท าให้ผดิข้อสมมติพื้นฐานของการประมาณค่า
สมัประสทิธิด์ว้ยวธิกีาร OLS ว่าตวัแปรอสิระแต่ละตวัต้องเป็นอสิระต่อกนั โดยในการศกึษาครัง้
นี้ได้ท าการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวธิี Correlation Analysis  ซึ่งความสมัพนัธ์
ของตวัแปรอิสระเหล่านี้สามารถวดัได้จากค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) ที่มคี่าอยู่ระหว่าง 0 - 1 
โดยหากค่าสหสมัพนัธ์ มคี่ามากกว่า 0.8 แสดงว่า ตวัแปรอิสระคู่นัน้มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนั
สูง แสดงไดด้งัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 : การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity จากค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) 

 TDS MLR INV DEBT 
TDS 1.00000 -0.791898 -0.146667 -0.372232 
MLR -0.791898 1.00000 -0.124745 0.318111 
INV -0.146667 -0.124745 1.00000 -0.014295 

DEBT -0.372232 0.318111 -0.014295 1.00000 
         
         พบว่า ไม่มีค่าสหสัมพันธ์ที่มากกว่า  0.8  นัน่คือตัวแปรอิสระในแบบจ าลองนี้ไม่มี
ความสมัพนัธ์เชงิเสน้กนัในระดบัสูง (Serious multicollinearity)   
 
การตรวจสอบปัญหาความไม่คงท่ีของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน 
(Heteroscedasticity)   

 
         การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity เป็นการทดสอบว่าความแปรปรวนของตัว
คลาดเคลื่อน (Error) ที่ได้จากสมการประมาณค่ามคี่าคงที่ตามข้อสมมติของวธิีก าลงัสองน้อย
ที่สุด (OLS)  หรือไม่  โดยท าการตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วยวิธี  Breusch-Godfrey 
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Heteroskedasticity Test  ในการตรวจสอบพบว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity เนื่องจาก 
ค่าProb. ของ Obs*R-squared = 0.1049  มคี่ามากกว่านัยส าคญั 0.01 แสดงไดด้งัตารางที ่4 

 
ตารางท่ี 4 : การตรวจสอบปัญหา Heteroskedasticity 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

          F-statistic 2.246203     Prob. F(4,18) 0.1045 
Obs*R-squared 7.658036     Prob. Chi-Square(4) 0.1049 
Scaled explained SS 2.436538     Prob. Chi-Square(4) 0.6560 

       
การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรสุ่มคลาดเคล่ือน 
(Autocorrelation) 
 

การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation เป็นการตรวจสอบว่าตัวคลาดเคลื่อนมีการ

กระจายที่เป็นอิสระต่อกนัตามข้อสมมติพื้นฐานของวธิีการก าลงัสองน้อยที่สุด (OLS) หรอืไม่ 

โดยใช้วิธี การตรวจสอบจากค่า residual (e) เพื่อหาค่าสถิติ T-statistic โดยการประมาณ

ค่าพารามเิตอร ์ρ ของแบบจ าลองทีน่ าค่า et มาใชแ้ทน ut ค านวณค่าสถติ ิt* (หรอืt-statistics)

ของ ρ̂ เพื่อทดสอบ สมมตฐิาน คอื    H0: ρ = 0   และ  H1: ρ ≠ 0  

ตารางท่ี 5 : การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 
Dependent Variable: E   

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     E     E(-1) 0.2106764 0.204556 1.059682 0.3013 
          R-squared 0.047115     Mean dependent var -1996941 

Adjusted R-squared 0.047115     S.D. dependent var 32990172 
S.E. of regression 32203634     Akaike info criterion 37.45745 
Sum squared resid 2.18E+16     Schwarz criterion 37.50704 

Log likelihood -411.0319     Hannan-Quinn criter. 37.4691 
Durbin-Watson stat 2.008399       

          



18 

         จากตารางที ่5 พบว่าค่าสถติ ิT-statistic มคี่า 1.059682 และมคี่า Prob. เท่ากบั 0.03013 
ซึ่ งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 เพราะฉะนั ้นสมการถดถอยนี้ ไม่มีปัญหา 
Autocorrelation  
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
         จากการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรจากแบบจ าลองด้วยวธิีก าลงัสองน้อยที่สุด
(Ordinary Least Squares : OLS) จะไดผ้ลดงันี้ 
TLS   =     1.18x109 + 0.914688TDS - 1.48x108MLR - 0.101416INV + 0.143437DEBT 
t-Statistic  (1.828708)    8.244127)  (-2.367552)      (-0.986376)     (0.308207) 
Prob.       (0.0841)      (0.0000)***       (0.0293)**         (0.3370)ns      (0.7615)ns 
R2   = 0.950840   S.E. of  regression = 37173163  
Adjusted  R2  = 0.939915   Dubin-Watson stat = 1.486860  
โดยที ่
nsไม่มรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 
**มรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
***มรีะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 
         จากผลการศึกษาพบว่าค่า Adjusted  R2  มคี่าเท่ากบั 0.939915 หมายความว่าความ
แปรปรวนของตัวแปรตามปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
สามารถอธิบายได้โดยความแปรปรวนของตัวแปรอิสระปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  และ
ปริมาณตราสารหนี้ที่ออกของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 93.99 การ
เปลีย่นแปลงของตวัแปรอสิระในสมการ สามารถสรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
         ปรมิาณเงนิฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อย่างมรีะดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้มคี่าสมัประสทิธิข์องปรมิาณเงนิฝาก
รวมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  เท่ากบั 0.914688 สามารถอธบิายความหมาย
ไดว่้า เมื่อปรมิาณเงนิฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เปลีย่นแปลงไป 1 ลา้น
บาท จะส่งผลกระทบใหป้รมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั 0.914688 ลา้นบาท  
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         อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ มคี่า
สมัประสทิธิข์องอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เท่ากบั -1.48x108 สามารถอธบิายความหมายได้ว่า เมื่ออตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดี
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้
ปริมาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม 148,000,000  ลา้นบาท 
         ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ
         ปรมิาณตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ไม่มนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ
 
 

 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 
ตารางท่ี 6 : ตารางแสดงสรุปผลการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อของ  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ตวัแปร สมัประสิทธ์ มีนัยส าคญั สมมติฐาน 
TDS 0.914688    
MLR -1.48x108 

  
INV -0.101416 -  

DEBT 0.143437 -  
หมายเหตุ    หมายถงึ ตวัแปรทีม่รีะดบันัยส าคญัที ่0.05 
   หมายถงึ ตวัแปรทีม่รีะดบันัยส าคญัที่ 0.01 
   -  หมายถงึ ตวัแปรทีไ่ม่มนีัยส าคญัทางสถติิ 
    หมายถงึ ทศิทางความสมัพนัธ์เป็นไปตามสมมตฐิาน 

   หมายถงึ ทศิทางความสมัพนัธไ์ม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
          
         ปรมิาณเงนิฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อย่างมรีะดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้มคี่าสมัประสทิธิข์องปรมิาณเงนิฝาก
รวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  เท่ากบั 0.9914688 สามารถอธบิายความหมาย
ไดว่้า เมื่อปรมิาณเงนิฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เปลีย่นแปลงไป 1 ลา้น
บาท จะส่งผลกระทบใหป้รมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั 0.914688 ลา้นบาท  
         อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ มคี่า
สมัประสทิธิข์องอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดขีองธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เท่ากบั -1.48x108 สามารถอธบิายความหมายได้ว่า เมื่ออตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดี
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ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ  1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้
ปริมาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงไปใน
ทศิทางตรงกนัขา้ม 148,000,000  ลา้นบาท 
         ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และปรมิาณ
ตราสารหนี้ทีอ่อกของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไม่มนีัยส าคญัทางสถิต ิ
 
อภิปรายผล 
 
         ปรมิาณเงนิฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อย่างมรีะดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของกติตชิยั 
กาทองทุ่ง(2556), ณิชาภทัร ไทยเทศ(2555) และสุนันทา พรมมาศ (2559) 
         อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัปรมิาณการปล่อยสนิเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) อย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของณิชาภทัร 
ไทยเทศ(2556)   
         ปรมิาณเงนิลงทุนในหลกัทรพัยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไม่มนีัยส าคญั
ทางสถติ ิสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของกติตชิยั กาทองทุ่ง(2556) 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
 
         1. ปริมาณเงนิฝากมีความสมัพันธ์กับปริมาณการให้สนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั(มหาชน) ธนาคารควรออกผลติภณัฑต่์างๆ เพื่อท าใหไ้ดร้บัรายไดเ้พิม่ขึน้ เพื่อน ามาปล่อย
สนิเชื่อในอนาคต 
         2.  อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ีมคีวามสมัพนัธ์กบัปรมิาณการให้สนิเชื่อของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน) เมื่ออตัราดอกเบี้ยลดต ่าลงธนาคารควรจดัหาแหล่งเงนิทุน
เพื่อน ามาปล่อยสนิเชื่อในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 
         1.  นอกจากปัจจยัที่น ามาศึกษาแล้ว การปล่อยสนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ควรจะ
ค านึงถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง ข้อมูลข่าวสารทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณการให้สนิเชื่อ
ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ช่นกนั 
         2.  ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณเงนิให้สนิเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) เทยีบกบัปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อปรมิาณเงนิใหส้นิเชื่อของธนาคารพาณิชย์อื่น 
เพื่อน ามาวางแผนปรบัปรุงในการใหส้นิเชื่อใหด้ยีิง่ขึน้ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลท่ีใชในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเช่ือของ  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ไตรมาส/ปี 
INV TLS TDS DEBT MLR 

(พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ/ปี) 
ไตรมาส
1/2557 465805759 1757819889 1789505440 94415755 7.21 
ไตรมาส
2/2557 443662171 1754808786 1781355082 119899187 7.13 
ไตรมาส
3/2557 478605643 1745780799 1834500924 112663587 7.13 
ไตรมาส
4/2557 502111054 1797561397 1895343384 113916834 7.13 
ไตรมาส
1/2558 505281658 1830452790 1865490938 113048756 7.08 
ไตรมาส
2/2558 532832072 1836964830 1905330203 115634557 6.94 
ไตรมาส
3/2558 485710076 1836302638 1927967626 121342432 6.85 
ไตรมาส
4/2558 536655307 1856004740 1890728922 121163995 6.85 
ไตรมาส
1/2559 597292188 1861513456 1950955653 119571392 6.85 
ไตรมาส
2/2559 558955467 1884714427 1871081534 119366438 6.60 
ไตรมาส
3/2559 520792617 1934826738 1887289921 118639581 6.60 
ไตรมาส
4/2559 590586901 1962604955 2026272115 106837890 6.60 
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ไตรมาส/ปี 
INV TLS TDS DEBT MLR 

(พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ/ปี) 
ไตรมาส
1/2560 509391708 1975982985 2024607128 97983832 6.60 
ไตรมาส
2/2560 571933482 1994868056 2057636958 98161591 6.60 
ไตรมาส
3/2560 543545353 2018452066 2026796830 60325027 6.60 
ไตรมาส
4/2560 570370844 2059948448 2092457200 78538067 6.60 
ไตรมาส
1/2561 545318104 2089886353 2092784583 75855940 6.60 
ไตรมาส
2/2561 541716800 2129947517 2145592341 80303520 6.60 
ไตรมาส
3/2561 468099398 2131858054 2123468395 94706868 6.60 
ไตรมาส
4/2561 568853597 2170100801 2159630551 107560901 6.60 
ไตรมาส
1/2562 618823855 2157893430 2118058298 133346674 6.60 
ไตรมาส
2/2562 288445065 2191192891 2190620346 122317533 6.60 
ไตรมาส
3/2562 272021452 2183697211 2193822334 91021577 6.60 



 

ประวติัผู้ศึกษา 
 

         นางสาวพุดฤดี ศรนุีกูล เกิดเมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2539 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาตรก์ารเงนิ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ส าเร็จการศึกษาในปี 2560 และได้เข้าศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท 
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2562 ปัจจุบนัผูศ้กึษาประกอบธุรกจิส่วนตวั 
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