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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง
พ.ศ.2558 โดยมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP), อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DPR), จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI), อัตราเงินเฟ้อ (INF), ค่าเงินบาท (BAT), ปริมาณสินทรัพย์ (ASS), เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM), อัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR), ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB)
โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานสถิติแห่งชาติ
โดยผลของการวิเคราะห์ได้ดังนี้ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DPR), จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย(NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ปริมาณสินทรัพย์ (ASS), อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR),
ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) อย่างมีนัยสาคัญ โดยที่อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาด
ทุน(CMR), ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) คือเมื่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยง
ของตลาดทุน(CMR), ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) ตัวใด
ตัวหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) จะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก (DPR), จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และปริมาณสินทรัพย์ (ASS)
มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) คือเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (DPR), จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และปริมาณสินทรัพย์
(ASS) เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) จะลดลง
คาสาคัญ: ปริมาณเงินฝาก, ธนาคารพาณิชย์, เศรษฐกิจ
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Abstract
This research was an analysis of factors affecting the deposit volumes in the commercial banking
system in Thailand during 2002–2015. The purposes of the research were to study the factors affecting the
deposit volumes in commercial banks in Thailand (ADB), namely gross domestic product (GDP), deposit
interest rates (DPR), number of branches of commercial banks in Thailand (NOB), consumer price index (CPI),
inflation rate (%) (INF), baht value (BAT), asset volume (ASS), automatic teller machine (ATM), risky asset
return rate of capital market (CMR), deposit volumes in the system of financing companies (VDF), and the
yield on government bonds (YGB). The research was conducted by collecting data from the Bank of
Thailand and the National Statistical Office of Thailand.
The analysis results were as follows: The deposit interest rates (DPR), The number of branches of
Thai commercial banks (NOB), consumer price index (CPI), asset volume (ASS), risky asset return rate of
capital market (CMR), deposit volumes in the system of financing companies (VDF) and the yield on
government bonds (YGB) were significantly associated with the deposit volumes in the commercial banking
system in Thailand (ADB). Whereas the risky asset return rate of capital market (CMR), deposit volumes in
the system of financing companies (VDF) and the yield on government bonds (YGB) were associated in the
same direction with the deposit volumes in the commercial banking system in Thailand (ADB). When one
factor of risky asset return rate of capital market (CMR), deposit volumes in the system of financing
companies (VDF) and the yield on government bonds (YGB) has increased, the deposit volumes in the
commercial banking system in Thailand (VDF) will increase similarly. In addition, the variables of deposit
interest rates (DPR), number of branches of commercial banks in Thailand (NOB), consumer price index (CPI)
and asset volume (ASS) were associated in the reverse direction with the deposit volumes in the
commercial banking system in Thailand (ADB). Whereas the deposit interest rates (DPR), number of branches
of commercial banks in Thailand (NOB), consumer price index (CPI) and asset volume (ASS) have increased,
the deposit volumes in the commercial banking system in Thailand (ADB) will decrease correspondingly.
Keywords: Deposit volume, commercial bank, economy

บทนา
ธนาคารพาณิชย์ เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมให้จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด มีผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกิจการ
ธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสถาบันที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่วงการธุรกิจในด้านการเงิน ให้บริการแก่ลูกค้าในด้านการออม
ทรัพย์ ด้านการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจา ให้บริการด้านการลงทุน ด้วยการให้เงินกู้ทั้งในระยะสั้น
ปานกลาง และระยะยาว แก่พ่อค้าประชาชน
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปี พ.ศ.2554 เกิดมหาอุทกภัยเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศ
ส่งผลทางตรงให้การผลิตหยุดชะงักและผลทางอ้อมจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน (Supply Chain Disruption) และ
ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องทาให้ขาดแคลนสินค้าเพื่อการส่งออก การบริโภค และการลงทุน สาหรับด้าน
ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบชั่วคราวจากภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ส่งผลให้มีรายได้ลดลง การออม
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ลดลง ทาให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ลดลง ในปี พ.ศ.2555 การลงทุนของภาคธุรกิจมีต่อเนื่องเพื่อซ่อมแซม
ความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อขยายกาลังการผลิตรองรับความต้องการในประเทศ และเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้ลดการ
พึ่งพาแรงงาน เมื่อได้มีการซ่อมแซมจนกาลังการผลิตของอุสาหกรรมส่งออกกลับมาเป็นปกติเกือบทั้งหมดแล้ว แต่กลับมีความ
อ่อนแอจากเศรษฐกิจโลกทาให้อุปสงค์จากต่างประเทศอยู่ในระดับต่า จึงส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลง ทาให้มี
รายได้ประชาชาติเข้าประเทศน้อยลง การออมน้อยลง และในปี พ.ศ.2556 การลงทุนของภาคธุรกิจยังมีต่อเนื่อง แต่ช่วง
หลังของปีเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลงเป็นลาดับ จากการหดตัวของอุปสงค์ในประเทศรวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
ของภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณทาได้ล่าช้า รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอนมีผลทาให้
ครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไป และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อ ขณะที่การส่งออกฟื้นตัวได้ช้า
จากการศึกษาพบว่าทิศทางการออมของไทยในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การลงทุนก็ สูงขึ้น
เช่นกัน เช่นในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจเป็นต้นมาอัตราการออมรวมของประเทศขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 5.92 ต่อปี ขณะที่การ
ลงทุนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 11.13 ต่อปี แสดงให้เห็นว่าอัตราการขยายตัวของการออมมีน้อยกว่าการลงทุน (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2557)
จากปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงถดถอย ทาให้ประชาชนมีรายได้ลดลง จึงไม่มีเงินมา
เก็บออมในธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ได้น้อยลง ทาให้นักลงทุนไม่มีเงินมาลงทุน จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจนาปัญหา
ดังกล่าวมาศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย เนื่องจากปริมาณเงินฝากจะมีผลต่อ
การลงทุนของนักลงทุน และการลงทุนจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป การศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน ทา
ให้นักลงทุนทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่นักลงทุนควรสนใจก่อนทาการตัดสินใจลงทุน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

สมมติฐานของการวิจัย
1. ตัวแปร 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP) 3.จานวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB) 4.ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 5.อัตราเงินเฟ้อ (INF) 6.ค่าเงินบาท (BAT) 7.ปริมาณ
สินทรัพย์ (ASS) 8.เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 9.อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR) มี
อิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
2. ตัวแปร 1.ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) 2.อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) มี
อิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออม
การออม คือ รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนที่เหลืออยู่ ส่วนที่เหลืออยู่นี้เรียกว่าเงินออม โดยทั่วไป การออม
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่ารายจ่ายของเขา ความสาคัญของเงินออมคือจะทาให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกาหนดไว้
ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เช่น บางคนอยากมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง อยากจะมีการศึกษาสูง อยากมีชีวิตที่สุขสบาย
ในยามปลดเกษียณ เป็นต้น เป้าหมายในการออมที่แตกต่างกันนี้ จะเป็นสิ่งที่กาหนดให้จานวนเงินออม และระยะเวลาใน
การออมแตกต่างกันไป
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ปัจจัยสาคัญในการออม ได้แก่
1. ผลตอบแทนที่ผู้ออมได้รับจากการออม คือ ถ้าผลตอบแทนในการออมเพิ่มมากขึ้นเท่าใด ก็จะเป็นสิ่งดึงดูดใจ
ให้บุคคลมีการออมเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เช่น ในภาวะที่รัฐบาลกาหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจาทุกประเภทลง อีกทั้งยังเก็บดอกเบี้ยภาษีเงินฝากอีก จึงทาให้ระดับเงินออมของธนาคารพาณิชย์ มีแนวโน้มลดลง
อย่างมาก
2. มูลค่าของอานาจซื้อของเงินในปัจจุบัน ผู้ออมจะตัดสินใจทาการออมมากขึ้น ภายหลังจากการพิจารณาถึง
อานาจซื้อของเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าจะมีความแตกต่างจากมูลค่าของเงินในอนาคต คือ จะพิจารณาว่าจานวนเงิน 1 บาท
ซื้อสินค้าและบริการได้ในจานวนใกล้เคียงหรือเท่ากับการใช้เงิน 1 บาทซื้อสินค้าหรือบริการในอนาคต
3. รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ ผู้ที่มีรายได้คงที่แน่นอนเป็นประจาในจานวนที่ไม่สูงมากนัก เช่น ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนระดับต่า จานวนเงินออมอาจมีจานวนน้อยตามอัตราส่วนของรายได้ที่มีอยู่ ซึ่งแตกต่าง
จากจานวนเงินออมของผู้บริหารระดับสูง หรือนักการเมืองที่จะมีเงินออมมากกว่า
4. ความแน่นอนของจานวนรายได้ในอนาคตหลังการเกษียณอายุ ถ้าผู้มีรายได้ทุกคนทราบว่าเมื่อใดที่ตนไม่มี
ความสามารถหารายได้ได้อีกต่อไป และทราบว่าหน่วยงานที่ตนเคยทางานอยู่มีนโยบายช่วยเหลือ เช่น นโยบายการให้
บานาญ บาเหน็จ เงินชดเชย เป็นต้น ผู้ออมอาจมีการออมลดลง เพื่อกันเงินไว้ใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่ทาให้จานวนเงินรวมใน
อนาคตกระทบกระเทือนแต่อย่างใด
เงินออมควรเก็บรักษาอย่างไรจึงจะปลอดภัย การเก็บเงินไว้กับตนเองย่อมไม่ปลอดภัยและเป็นการสูญเสียรายได้ที่
ควรจะได้รับ ดังนั้นเงินออมควรเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและมีรายได้ด้วย โดยการฝากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย์ หรืออาจเก็บออมในรูปของการซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารฯที่มีความมั่นคงสูง ก่อให้เกิด
รายได้และความสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้ง่ายมาถือไว้ เช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน พันธบัตรออมทรัพย์
ต่างๆ ตั๋วสัญญาของบริษัทเงินทุนที่มั่นคง การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือซื้อหุ้นบริษัทที่มั่นคงถือไว้ เป็นต้น (การออม
ของไทยและวิกฤตในอนาคต: ปัญหาการถดถอยของการออมภาคครัวเรือน, 2560)
ทฤษฎีการลงทุน
การลงทุน (Investment) การลงทุนเป็นการนาเอาทรัพย์สินที่บุคคลมีอยู่ไปดาเนินการในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ซึ่งจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงเวลานั้น
การลงทุน แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนเห็นประโยชน์จากการใช้ได้อย่างชัดเจน (Tangible Investment) เช่น การ
ลงทุนซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เราลงทุนเป็นเจ้าของไว้โดยตรงได้
2. การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เห็นประโยชน์การใช้ได้โดยชัดเจน (Intangible Investment) เช่น การลงทุนใน
หุ้นพันธบัตรตราสารการเงินอื่นๆ ซึ่งผู้ซื้อมีสิทธิเรียกร้อง และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการถือกรรมสิทธิในตราสาร
เหล่านี้ไว้ ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของการลงทุนทางการเงิน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงิน เพื่อจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ย (Interest)
เงินปันผล (Dividend) กาไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gain) และสิทธิพิเศษอื่นๆ โดยสรุปคือ มุ่งผลตอบแทนจากการใช้
ทุนในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน (Monetary return)
เงินสาหรับนามาลงทุน ถ้าบุคคลได้มีการวางแผนจัดการเรื่อง การเงินของตนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะมีทาง
ให้ได้เงินก้อนหนึ่งเพื่อการลงทุนได้เสมอ บุคคลมีโอกาสได้เงินมาจาก

ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

126 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

1. การรู้จักทางบประมาณ ถ้าเราสามารถควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของเงินงบประมาณที่กาหนด ก็จะ
ทาให้มีเงินออมเหลืออยู่จริงตามที่คาดคะเนไว้ ซึ่งเงินออมส่วนนี้สามารถนาไปลงทุนหาผลประโยชน์ได้
2. การออมโดยวิธีบังคับ ตามหลักของการจ่ายเงินเดือน ซึ่งธุรกิจได้มีการหักเงินสะสม หรือเงินสารองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานไว้ เงินออมส่วนนี้ธุรกิจจะนาเงินสดดังกล่าวไปให้สถาบันการเงิน หรือบุคคลที่สามเป็นผู้ดูแลหาผลประโยชน์
และจะจ่ายคืนแก่เจ้าของผู้มีสิทธิ เงินออมโดยวิธีบังคับจึงเป็นเงินลงทุนทางหนึ่งของบุคคล
3. การยกเว้นรายจ่ายไม่จาเป็นเสียบ้าง เช่น รายจ่ายในการออกไปทานข้าวนอกบ้าน ดูภาพยนตร์ เล่นกอล์ฟ
หรือซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ รายจ่ายเหล่านี้ถ้ามีการยกเลิกไปบ้างก็จะมีเงินเหลือนามาลงทุนได้
4. การประหยัดรายได้พิเศษ บางครั้งคนเราก็มักจะได้รับรายได้พิเศษเข้ามา เช่น การไปทางานพิเศษที่มี รายได้
หรือญาติผู้ใหญ่ได้ให้เงินเป็นของรางวัล ซึ่งเงินเหล่านี้ถ้าเก็บออมไว้ก็จะสามารถนาไปหาผลประโยชน์ได้มาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return from investment)
การลงทุนมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทน (Returns) และความเสี่ยง (Risks) การที่คนเราลงทุนก็เพราะคาดหวัง
จะได้รับผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้ แต่บางครั้งไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย จึงต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
ผลตอบแทนจากการลงทุน มีหลายรูปแบบ ได้แก่
1. รายได้ตามปกติ (Current income)ได้แก่ ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ในกรณีที่บุคคลซื้อพันธบัตรหรือลงทุนใน
หุ้นต่างๆ เมื่อถึงกาหนดเวลาก็จะได้รับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลตามที่บริษัทระบุไว้
2. กาไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gains) ในกรณีของหุ้นสามัญที่บุคคลลงทุนซื้อไว้มีราคาสูงขึ้น ซึ่งเมื่อขาย
ออกไปแล้วจะได้กาไร
3. ค่าเช่า (Rent)ในการลงทุนซื้อทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน อพาร์ตเมนต์ ที่
อยู่อาศัย เมื่อนาไปให้ผู้อื่นเช่าก็จะได้รับค่าเช่าเป็นผลตอบแทน
4. ผลตอบแทนอื่นๆ (Others) เช่น การซื้อหุ้นสามัญก็จะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกคณะกรรมการของบริษัท
และถ้าถือหุ้นไว้มากก็จะมีโอกาสจะได้รับเลือกเป็นผู้บริหารซึ่งสามารถกาหนดนโยบายของบริษัทได้ หรือสิทธิในการซื้อขาย
หุ้นใหม่ได้ในราคาพิเศษ
การทบทวนวรรณกรรม
นวพร คงเพิม่ พูน (2547) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ พ.ศ.2529
ถึงพ.ศ. 2546 วิธีการศึกษาเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติ ในรูปสมการถดถอย
พหุคูณ ทาการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) พบว่าปัจจัยที่
สาคัญที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ คือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน จานวนสาขาของ
ธนาคาร ปริมาณเงินฝากที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาล โดยผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติต่อคน จานวนสาขาของธนาคาร มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทิศทาง
เดี ยวกั น ส่ วนปริ มาณเงิ นฝากที่ บริ ษั ทเงิ นทุ นและบริ ษั ทเงิ นทุ นหลั กทรั พย์ อั ตราผลตอบแทนจากพั นธบั ตรรั ฐบาล มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในทิศทางตรงกันข้าม
โดยสรุปแล้วหากธนาคารพาณิชย์ต้องการเพิ่มปริมาณเงินฝากให้มากขึ้น ธนาคารพาณิชย์สามารถทาได้โดยการ
เปิดสาขาให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงผู้มีเงินฝากให้มากขึ้น สถานที่ตั้ง การอานวยความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการเพื่อจูงใจให้ผู้ฝากมาฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ แต่ถึงยังไงก็ตามธนาคารพาณิชย์ก็เป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ในการ
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ระดมเงินฝากได้ดีที่สุด และถ้าธนาคารพาณิ ชย์มีปริมาณเงินฝากที่มากเพียงพอต่อความต้องการใช้เงินทุนแล้วจะมีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจคือจะสามารถทาให้ภาคธุรกิจนาเงินฝากหรือเงินออมนี้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไปในตัว นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสามารถควบคุมทิศทางของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงจะแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจโดยผ่านการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ได้อีกด้วย
วิรุฬ ท์ อ่ อ นเจริ ญ (2547) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปริ ม าณเงิ น ฝากในระบบธนาคารพาณิ ชย์ ไ ทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ข้อมูลที่ใช้ใ นการศึกษาเป็น
ข้อมูล ทุติย ภูมิร ายปี ตั้งแต่พ .ศ. 2526 ถึงพ.ศ.2545 วิ ธีการศึกษาเป็ นการวิเ คราะห์เ ชิงพรรณนา และเชิงปริม าณใช้
แบบจาลองทางเศรษฐมิติ ทาการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด(Ordinary Least Squares : OLS) ใน
รูปสมการถดถอยพหุคู ณ(Multiple Regression) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ นัยสาคัญ0.01 ผลการศึกษาพบว่า
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ไทย อัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอย่าง
มีนัยสาคัญ ด้วยระดับ นัยสาคัญ 0.01 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น จานวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในทิศทางตรงกันข้าม
โดยสรุปแล้วหากธนาคารพาณิชย์ไทยต้องการเพิ่มปริมาณเงินฝากให้เพิ่มสูงขึ้น ควรเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้
สูงขึ้น เพื่อให้เข้าถึงผู้มีเงินฝากได้มากขึ้น และการเพิ่มจานวนสาขาให้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้ฝากเงินมาฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชย์ไทย แต่อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ไทยก็เป็นสถาบันที่ทาหน้าที่ในการระดมเงินฝากได้ดีที่สุด และถ้าธนาคาร
พาณิชย์ไทยมีปริมาณเงินฝากที่มากเพียงพอต่อความต้องการของผู้ลงทุนแล้วจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ธนาคารพาณิชย์ยังเป็นเครื่องมือของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ควบคุมทิศทางของระบบเศรษฐกิจรวมถึงแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
ธั ญ พร บู ชิ ก านนท์ (2550) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปริ ม าณเงิ น ฝากในระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2534
ถึงพ.ศ. 2548 โดยทาการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) ในรูป
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ นัยสาคัญ0.01 ผลการศึกษา
พบว่า ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงิน
ฝากในระบบบริษัทเงินทุน มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอย่างมีนัยสาคัญ ด้วยระดั บนัยสาคัญ
0.01 โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทยในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน
มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในทิศทางตรงกันข้าม
เขมมิกา เพ็ชรุจิ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะโครงสร้างเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึงพ.ศ. 2553 และให้ปริมาณเงินฝากทั้งหมดของธนาคาร
กสิกรไทยเป็นตัวแปรตาม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป จานวนสาขาทั้งหมดของธนาคาร
กสิกรไทย รายได้ประชาชาติ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน เป็นตัวแปรอิส ระ โดยผลการศึกษาพบว่า 1)
โครงสร้างเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจา คิด
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เป็นร้อยละ 13 ร้อยละ 58 ร้อยละ 28 ตามลาดับ 2) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จากัด
พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากประจา 1 ปี (x1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.0544 อย่างมีนัยสาคัญ อัตราเงินเฟ้อ (x2) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณเงินฝากของธนาคาร
กสิกรไทยเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.4693 อย่างมีนัยสาคัญ จานวนสาขาของธนาคารกสิกรไทย (x3) รายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (x4) และผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (x5) ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝาก
ของธนาคารกสิกรไทย จากัด ได้อย่างมีนัยสาคัญ
กรรณิการ์ จะกอ (2555) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ประชากรที่นามาใช้ในการศึกษาคือข้อมูล อนุกรมเวลา ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติที่ได้มาจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ปัจจัยที่นามาศึกษาได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท ดัชนีราคาผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่
มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการ
ถดถอยเชิงซ้อนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในโดยใช้
สูตรของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อและค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 โดยดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาท มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารลดลง ส่วน ตัวแปรที่เหลือเป็นตัวแปรที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างชัดเจน

อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น
1. ตัวแปรอิสระ คือ 1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP) 3.จานวนสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB) 4.ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 5.อัตราเงินเฟ้อ (INF) 6.ค่าเงินบาท(BAT) 7.
ปริมาณสินทรัพย์ (ASS) 8.เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 9.อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน(CMR)
10.ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และ 11.อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB)
2. ตัวแปรตาม คือ ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย (ADB) การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทาการวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2545 ถึงพ.ศ.2558 นามาสร้างแบบจาลองเศรษฐมิติทา
การประมาณค่า ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยหหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษา แบบจาลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้มีการ
นาข้อมูลทางสถิติต่างๆ มาทดสอบหาค่าสถิติ และหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ใน
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ประเทศไทย ทั้งขนาดและทิศทางของผลกระทบของตัวแปรอิสระต่างๆ ที่มีต่อตัวแปรตามจะเป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้
หรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ได้จากการประมาณค่า ซึ่งผลของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด
(Ordinary Least Squares : OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการคานวณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย(ADB)
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Regression
49195735
11
4472339.546
2351.2230
0.0004*
Residual
3804.2664
2
1902.133235
Total
49199539.27
13
* หมายถึง มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 ผลการคานวณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย(ADB)
ตัวแปรอิสระ
b
S.E.
t
P-Value
ค่าคงที่
50089.9655 3271.6654 15.3102
0.0042*
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
-0.0003
0.0001 -2.5368
0.1265
อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (DPR)
-186.2737
22.6057 -8.2400
0.0144*
จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB)
-29743
0.2305 -12.9020
0.0059*
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
-271.8642
31.0505 -8.7555
0.0127*
อัตราเงินเฟ้อ (INF)
-29.4831
27.2631 -1.0814
0.3925
ค่าเงินบาท (BAT)
18.7631
18.1776
1.0322
0.4104
ปริมาณสินทรัพย์ (ASS)
-0.0015
0.0001 -8.3142
0.0141*
เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)
-0.0924
0.3089 -0.2991
0.7930
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR)
1513.8022 170.1214
8.8983
0.0123*
ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF)
0.0015
0.0001 10.9192
0.0082*
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB)
245.1052
51.8084
4.7309
0.0418*
Multiple R = 0.9999
R2 = 0.9999
Adjusted R2 = 0.9994 Standard Error = 43.6134
ตารางที่ 3 สมการการถดถอยพหุคูณแสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย(ADB)
ADB = 50089.9655 – 0.0003GDP – 186.2737DPR – 2.9743NOB – 271.8642CPI – 29.4831INF + 18.7631BAT
(15.3102)* (-2.5368)
(-8.2400)* (-12.9020)* (-8.7555)* (-1.0814)
(1.0322)
– 0.0015ASS – 0.0924ATM + 1513.8022CMR + 0.0015VDF + 245.1052YGB
(-8.3142)*
(-0.2991)
(8.8983)*
(10.9192)*
(4.7309)*
R2 = 0.9999
Adj R2 = 0.9994
Standard Error = 43.6134
F-stat = 2351.2230
* หมายถึง มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

จากทั้ง 3 ตาราง พบว่าค่า R2 = 0.9999 หมายความว่าตัวแปรอิสระคือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP) จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB) ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) อัตราเงิน
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เฟ้อ (INF) ค่าเงินบาท (BAT) ปริมาณสินทรัพย์ (ASS) เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยง
ของตลาดทุน (CMR) ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB)
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือ ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ได้ร้อย
ละ 99.99 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 0.01 เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอิสระอื่นที่ไม่ได้นาเข้ามาอธิบายในสมการ ค่า F-stat =
2351.2230 (โดยมีค่า Sig F = 0.0004) แสดงว่าตัวแปรอิสระต่างๆ ข้างต้นนี้มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาทิศทางและขนาดของความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
(ADB) กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP),อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP), จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), อัตราเงินเฟ้อ (INF), ค่าเงินบาท (BAT), ปริมาณสินทรัพย์ (ASS), เครื่องเบิกถอนเงินสด
อัตโนมัติ (ATM), อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR), ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) พบว่ามี ค่าเงินบาท (BAT) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR) ปริมาณ
เงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP),อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (DRP),จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), อัตราเงินเฟ้อ (INF), ปริมาณ
สินทรัพย์ (ASS) และเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ซึ่งรายละเอียดความสัมพันธ์มีดังนี้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย (ADB) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DPR) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ใน
ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถ้ากาหนดปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว เมื่ออัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก (DPR) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
(ADB) ลดลง 186.2737 พันล้านบาท และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DPR) เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) เพิ่มขึ้น 186.2737 พันล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต่า ผู้บริโภคนาเงินไปลงทุนในภาคอื่นๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่า และจะเห็นว่าเกิดกรณีการหลอกลวงให้ลงทุนและต้อง
สูญเสียเงินจานวนมากนั้นเกิดจากสภาพการณ์ลงทุนในระบบธนาคารพาณิชย์ผลตอบแทนต่า
จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถ้ากาหนด
ปัจจัยอื่นๆคงที่แล้ว เมื่อจานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 แห่ง จะส่งผล
กระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย (ADB) ลดลง 2.9743 พันล้านบาท และเมื่อจานวน
สาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB) เปลี่ยนแปลงลดลง 1 แห่ง จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย (ADB) เพิ่มขึ้น 2.9743 พันล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากถึงแม้จะมีจานวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น ก็ไม่มีสิ่งดึงดูดให้ประชาชนนาเงินมาฝากเพราะอัตราดอกเบี้ยต่า
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย (ADB) ใน
ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถ้ากาหนดปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว เมื่อดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ
ไทย (ADB) ลดลง 271.8642 พันล้านบาท และเมื่อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผล
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กระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) เพิ่มขึ้น 271.8642 พันล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเหตุการณ์การเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ ทาให้ประชาชนไม่
กล้าที่จะนาเงินมาไปฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
อัตราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย (ADB) ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
ค่าเงินบาท (BAT) ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
ปริมาณสินทรัพย์ (ASS) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย (ADB) ใน
ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 ถ้ากาหนดปัจจัยอื่นๆคงที่แล้ว เมื่อปริมาณ
สินทรัพย์ (ASS) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ
ไทย (ADB) ลดลง 0.0015 พันล้านบาท และเมื่อปริมาณสินทรัพย์ (ASS) เปลี่ยนแปลงลดลง 1 ล้านบาท จะส่งผลกระทบ
ให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย (ADB) เพิ่มขึ้น 0.0015 พันล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก
ธนาคารพาณิชย์นาเงินไปลงทุนทางอื่นมากขึ้น ทาให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยลดลง
เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ
ไทย (ADB) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย (ADB) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถ้ากาหนดปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว
เมื่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปีจะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝาก
ในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) เพิ่มขึ้น 1513.8022 พันล้านบาท ในทางเดียวกัน เมื่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์
เสี่ยงของตลาดทุน (CMR) เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ ใน
ประเทศไทย (ADB) ลดลง 1513.8022 พันล้านบาท ในทิศทางเดียวกัน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากเมื่อประชาชนได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ก็จะสามารถนาเงินที่ได้มาฝากธนาคารพาณิชย์มากขึ้นตามไปด้วย
ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย (ADB) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถ้ากาหนดปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว ถ้า
ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) เพิ่มขึ้น 0.0015 พันล้านบาท ในทิศทางเดียวกัน เมื่อปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF)
เปลี่ยนแปลงลดลง 1 ล้านบาท จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ลดลง 0.0015
พันล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากถ้าประชาชนที่มีเงิ นมาฝากในบริษัทเงินทุ น แสดงว่ าประชาชนมีรายได้เพิ่ มขึ้น ทาให้
ประชาชนสามารถนาเงินมาฝากเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย (ADB) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 ถ้ากาหนดปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว ถ้า
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) เพิ่มขึ้น 245.1052 พันล้านบาท ในทิศทางเดียวกัน เมื่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล (YGB) เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลกระทบให้ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(ADB) ลดลง 245.1052 พันล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากรัฐบาลต้องการนาเงินมาลงทุนในสาธารณูปโภคเพื่อประชาชน ทา
ให้ประชาชนได้รับผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น จึงมีเงินมาฝากธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP),จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB), ดัชนีราคา
ผู้บริโภค(CPI), ปริมาณสินทรัพย์ (ASS), อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR), ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัท
เงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย (ADB) อย่างมีนัยสาคัญ ณ ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยที่อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR),
ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน
กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) คือเมื่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR),
ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) ตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นปริมาณ
เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) จะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนตัวแปร อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP),จานวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และปริมาณสินทรัพย์ (ASS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) คือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP) ,จานวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค (GPI) และปริมาณสินทรัพย์ (ASS) เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) จะลดลง
จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), อัตราเงินเฟ้อ (INF), ค่าเงินบาท (BAT), และเครื่อง
เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ณ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ,อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP),จานวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NOB), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), อัตราเงินเฟ้อ (INF), ปริมาณสินทรัพย์ (ASS), เครื่องเบิกถอน
เงินสดอัตโนมัติ (ATM),ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน(VDF) และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) กับ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ช่วงที่
ศึ กษาตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึ งพ.ศ. 2558 เป็ นช่ วงที่ ประเทศไทยเกิ ดปั ญหาทางเศรษฐกิ จและการเมื อง รวมทั้ งเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดต่าลงจึงไม่ดึงดูดให้
ประชาชนนาเงินมาฝากธนาคารพาณิชย์ ถึงแม้ว่าธนาคารพาณิชย์ไทยได้เพิ่มจานวนสาขาขึ้นทุกๆ ปี รวมทั้งประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นในรัฐบาลส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวลดลง การใช้จ่ายมีการระมัดระวังมากขึ้น จึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน เกิดปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จึงไหลออกเพื่อมารักษาสภาพคล่องทางการเงิน
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR) กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย (ADB) ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เสี่ยงของตลาด
ทุน (CMR) มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนหันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของตลาดทุน (CMR) มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น
กว่าการนาเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ไทยซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลดลงทุกปี
จากผลการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่ามีตัวแปรอิสระคือ ค่าเงินบาท (BAT) ที่เป็นไปตามสมมติฐานและสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกรรณิการ์ จะกอ (2555) ซึ่งศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายเดือนระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2555 และมีตัวแปร 5 ตัว
คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (DRP), จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(NOB), ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน (VDF), อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (YGB) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของธัญพร บูชิกานนท์ (2550) ซึ่งศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายปีระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2548,
นวพร คงเพิ่มพูน (2547) ซึ่งศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายปีระหว่างปี พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2546 และวิรุฬท์ อ่อนเจริญ (2547) ซึ่ง
ศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายปีระหว่างปี พ.ศ.2526 ถึง พ.ศ.2545
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