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บทคัดย่อ 

 
 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้แก่ ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ จ านวนสาขา มูลค่าการขาย
หน่วยลงทุนให้ประชาชน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน โดยใช้ข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2554 และท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) ในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ จ านวนสาขา มูลค่าการขาย
หน่วยลงทุนให้ประชาชน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ร้อยละ 99 โดย ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ มูลค่าการขายหน่วย
ลงทุนให้ประชาชน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนดในขณะที่จ านวนสาขา มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ก าหนด 
ค าส าคัญ : ปริมาณเงินฝาก 

Abstract 
 In this thesis, the researcher investigates factors determining the amount of deposits held by 
Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB). These factors are the quantity of assets, 
automatic teller machines, the number of branches, the value of sales of investment units to members 
of the general public, and the three-month deposit interest rate.  
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 Relevant time series secondary data from the period between 1997 to 2011 were collected and 
subsequently analyzed using the ordinary least squares (OLS) method and multiple regression analysis.  
 Findings showed that the quantity of assets, automatic teller machines, the number of 
branches, the value of sales of investment units to members of the general public, and the three-month 
deposit interest rate influenced the amount of deposits held by SCB at 99 percent.  
 Furthermore, the quantity of assets, automatic teller machines, the value of sales of investment 
units to members of the general public, and the three-month deposit interest rate were found to be 
directly correlated with the amount of deposits held by SCB. This finding was in accordance with the 
set hypotheses postulated for this investigation.  
 However, finally, the number of branches was determined to be inversely correlated with the 
amount of deposits held by SCB. This finding was not in accordance with the set hypotheses posited 
for this inquiry.  
Keywords : The Amount of Deposits 
บทน า 
 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้น  ย่อมก่อก าเนิดขึ้นได้ตลอดเวลาตาม
ลักษณะแห่งปัจจัยในแต่ละด้านส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ นับได้ว่ามีความส าคัญใหญ่
หลวง จะมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของประชาชนโดยส่วนรวมในแต่ละช่วงเวลา  ตลอดจนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม
โดยแท้จริง ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีสาเหตุมาจากการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งจะ
รักษาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง  จึงท าให้มีการพึ่งพาปัจจัยภายนอกประเทศเกิน
สมควร จากการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะคงอยู่ต่อไป 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อาจปรับขึ้นจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการระดมเงินฝาก เศรษฐกิจใน
ประเทศที่ขยายตัวได้ดีในช่วงคร่ึงปีแรกท าให้ความต้องการสินเชื่อเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ธนาคารต้องเร่งระดมเงินฝากเพื่อรักษาระดับสภาพคล่อง และท าให้เกิดการแข่งขันกันระดมเงิน
ฝากโดยเสนออัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น  
 สถาบันการเงินเป็นองค์กรทางการเงินที่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวกลางเพื่ออ านวยความ
สะดวกในเร่ืองการเคลื่อนย้ายเงิน การรับฝากเงินและการให้กู้เงิน ซึ่งเป็นการรวบรวมเงินออมจากผู้ที่
ออมไปยังผู้ที่ลงทุนการซื้อขายสินทรัพย์ และหน้าที่อ่ืนอ่ืนโดยผ่านสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการ
ธนาคาร ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ส าคัญของธนาคารคือเงินฝาก เงินฝากถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุดของ
ธนาคาร อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่เป็นตัวกลางในการระดมเงินออมจากผู้ที่มีเงินเหลือใช้แล้วน ามาจัดสรร
ให้กู้แก่ผู้ที่ขาดเงินออมท าให้สินทรัพย์เหล่านั้นได้รับความเชื่อถือ มีตลาดและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ
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เพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงแรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลใต้โครงการ
ฟื้นฟูประเทศหลังน้ าลดโดยเฉพาะการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ า ในระบบเศรษฐกิจมีระบบการผลิตที่ท าหน้าที่น าทรัพยากรมาใช้เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการใน
ขณะเดียวกันก็มีระบบการเงินที่ท าหน้าที่ควบคู่ไปกับระบบการผลิตทั้งในแง่ที่ เกี่ยวข้องกับปริมาณที่มี
ส่วนส าคัญในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจให้มีการแลกเปลี่ยนกันได้โดยสะดวกและราบร่ืน ทั้งในแง่ที่มีเงินกู้
แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนในการผลิตหรือการค้าขายทั้งในแง่ที่รับฝากเงินจากประชาชนผู้ออม 
หรือประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินอีกมากมาย แหล่งที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านี้ เรียกว่า 
สถาบันการเงิน ดังนั้น สถาบันการเงินท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประกอบธุรกรรมทางการเงิน เช่น 
การให้กู้ยืมเงิน การรับฝากเงินขณะเดียวกันปัญหาด้านเงินเฟ้อ และความผันผวนทางด้านการเมือง
ต่างประเทศที่ปีนี้จะมีการเลือกผู้น าใหม่หลายประเทศ รวมทั้งการขัดแย้งของหลายประเทศ เช่น อิหร่าน 
และสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักลงทุนและผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น การปล่อยสินเชื่อ และการลงทุนของภาครัฐบาลเป็นต้น ธนาคารยังคง
ด าเนินการด้านการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายเครือข่ายสาขา และการวางแผนพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ส าหรับรองรับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 ธนาคารไทยพาณิชย์มีบทบาทส าคัญในการระดมเงินออมจากประชาชน และเป็นตัวกลางในการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนจากภาคเศรษฐกิจที่มีเงินเหลือ (surplus sector) ไปยังภาคเศรษฐกิจที่ขาดแคลนเงินทุน 
(deficit sector) จึงนับได้ว่าปริมาณเงินฝากช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไป
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ การฝากเงินถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจและรัก 
การออม อันจะท าให้ประชาชนในประเทศเกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตเพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังเป็น
เคร่ืองมือในการระดมเงินออมระยะยาวจากประชาชนอย่างได้ผล 
 ส าหรับปีพ.ศ. 2555 และปีต่อไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยยังคงเสริมสร้างศักยภาพในการ
มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้ดอกเบี้ย นอกจากนี้ ระบบธนาคารพาณิชย์
ไทยอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านเงินฝากอย่างรุนแรง เป็นผลมาจากความต้องการสินเชื่ออย่าง
ต่อเน่ือง และการแข่งขันจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ส าหรับธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารมีความพร้อมส าหรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ 
 จากความส าคัญของปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มี
ขนาดใหญ่และมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ หากธนาคารปราศจากเงินออมของประชาชนแล้ว
ธนาคารจะไม่สามารถปล่อยกู้ให้กับธุรกิจได้อีกต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว 
อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น และน าไปสู่ธุรกิจขาดสภาพคล่อง เนื่องจากการฝากเงินเป็นแหล่งเงินทุน
ส่วนใหญ่ของระบบธนาคารและธนาคารจะน าเงินทุนไปใช้ในการให้สินเชื่อ และการลงทุนและ 
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การด าเนินงานด้านอ่ืน การที่ประชาชนฝากเงินไว้กับธนาคารนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ฝากใน
ด้านความสะดวกและปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแล้วยัง เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย เน่ืองจากธนาคารสามารถรับฝากเงินหลาย ๆ รายรวมกันเป็นจ านวนมากและน าเงินฝาก
ส่วนใหญ่ของลูกค้านั้นไปให้สินเชื่อหรือลงทุนในธุรกิจการค้าโดยธนาคารจะเป็นตัวกลางที่จะน าเงิน
ฝากให้ผู้ที่ต้องการเงินกู้ยืม ซึ่งธนาคารพาณิชย์และผู้ฝากเงินมีความสัมพันธ์กันในฐานะเจ้าหนี้กับลูกหนี้  
ถึงแม้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าว แต่หน้าที่ส าคัญของ
ธนาคารที่ด าเนินมาตลอด คือการพัฒนาธุรกิจการให้บริการและให้ความส าคัญกับการรักษาความผูกพัน
ของพนักงานควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันของลูกค้าของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง อีกทั้งยัง
ปรับเปลี่ยนวิธีการขายด้วยผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการขายที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก โดยอาศัยความเข้าใจของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม และเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิด้วยการขยายสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม โดยให้ความ  
ส าคัญที่ผล ตอบแทนและพยายามพัฒนาคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าโดยการท าตลาดเชิงรุกอย่ างต่อเนื่องและ
มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
จากคู่แข่ง รวมทั้งรักษาระดับผลก าไรของธนาคารให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศได้ในอนาคต 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” เพียงแห่งเดียวเน่ืองจากธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์ เงินฝาก และสินเชื่อใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2,365 
พันล้านบาท มีเงินฝาก 1,656 พันล้านบาทและมีสินเชื่อ 1,595 พันล้านบาท ส่วนหนึ่งยังไม่มีผู้ศึกษาเร่ือง
ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาถึงปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของธนาคารและสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานและกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเป็นธนาคารที่ยังคงเป็นกลไกหลักส าคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
เป็นแนวทางในการเพิ่มปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นของผู้มีเงินออมที่มีต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้าง
เงินออมของประเทศในอนาคต 
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วิธีการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลาระหว่างปี พ.ศ. 
2540-2554 โดยรวบรวมจากเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้เก็บรวบรวมไว้ดังนี้ ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารไทยพาณิชย์ มูลค่าการขายหน่วยลงทุน
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ประชาชน จ านวนสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ เคร่ืองเบิก -ถอนเงินสด
อัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 3 เดือนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยการสืบค้นจากข้อมูลจากการรายงานกิจการ
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
วิธีการวิเคราะห์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative method) เป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (multiple linear regressions) มาประมาณการหาความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการฝากเงินด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) 
แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนด
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาไว้ดังนี้ 
 DEP = a0 + a1ASS + a2ATM + a3BR + a4FIX + a5SFF  
 โดยก าหนดให้ 
 DEP คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ASS คือ ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ATM คือ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เคร่ือง) 
 BR คือ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (สาขา)  
 SFF คือ มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
       ให้ประชาชน (ล้านบาท) 
 FIX คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (ร้อยละ)  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1. ปริมาณสินทรัพย์ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ จ านวนสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ และ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (FIX) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 2. มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ประชาชน มีความ 
สัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ประเภทอนุกรมเวลารายปี (time series data) ระหว่างปี 
พ.ศ. 2540-2554 รวม 15 ปี 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แผนการลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง แผนการลงทุนในหุ้นของเงินกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละคน
จะต้องลงทุนอย่างสม่ าเสมอ ผู้ลงทุนแต่ละคนสามารถลงทุนในจ านวนเงินที่แตกต่างกันได้ โดยจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือก าไรส่วนทุน 
 เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ หมายถึง เคร่ืองมืออิเล็คทรอนิคส์ที่ธนาคารมีไว้บริการลูกค้าในการ
ฝากถอนหรือโอนเงิน โดยลูกค้าไม่จ าเป็นต้องมาที่ธนาคาร ลูกค้า 
จะต้องใช้บัตรที่ธนาคารออกให้ประกอบกับตัวเลขรหัสของลูกค้า (ส่วนตัวส าหรับลูกค้า) เพื่อสั่งให้
เคร่ืองดังกล่าวท างานตามที่ต้องการ 
 วาณิชธนกิจ หมายถึง สถาบันการเงินที่มีความช านาญทางด้านการให้ค าแนะน าและจัดหาแหล่ง
เงินทุนให้แก่บริษัทหรือธุรกิจ 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษา โดยน าเสนอเป็นประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีด้านการออม 
 อนุสรณ์ สรพรหม (2538, หน้า 83) อธิบายเร่ืองทฤษฎีการออมว่า เมื่อครัวเรือนได้รับรายได้ที่
เกิดจากการให้บริการของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการของระบบ
เศรษฐกิจจะมีการจัดสรรรายได้ของตนไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเป็นจ านวนหนึ่ง และส่วนที่เหลือก็จะมี
การเก็บออมไว้ ในการศึกษาที่นี้การออม หมายถึง รายได้ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค ซึ่ง
ถือว่าเป็นการออมของครัวเรือนทั้งหมด หรือการออมของระบบเศรษฐกิจ และจะเห็นได้ว่าการออมมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการออมเป็นรายได้ส่วนหนึ่งและเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญเพื่อ
น าไปใช้ในการลงทุน เมื่อการลงทุนขยายตัว การจ้างงานและรายได้ประชาชาติจะสูงขึ้น ในทางอ้อมเมื่อ
มีการออมลดลงขณะที่รายได้คงที่แสดงถึงประชาชนน าเงินที่มีอยู่ไปใช้จ่าย เพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นซึ่งก็มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน 
 รายได้สุทธิส่วนบุคคลที่ครัวเรือนได้รับ ซึ่งเป็นรายได้หลังจากที่ได้หักภาษีให้แก่รัฐบาลแล้ว 
เมื่อน าไปใช้จ่าย เพื่อการบริโภค จะมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับรายได้ที่มีอยู่ก็ตาม รายได้ส่วนที่เหลือ
จากรายจ่ายเพื่อการบริโภคก็คือ การออม ดังนั้น รายได้สุทธิส่วนบุคคลเป็นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการ
บริโภคและการออม 
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แนวคิดและทฤษฎีการออมกับทฤษฎีการบริโภค 
 Keynes (อ้างถึงใน ตีรณ พงศ์มฆพัฒน,์ 2548, หน้า 180-181) ได้เสนอแนวคิดพฤติกรรมของการ
บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตัวแปรเชิงมหภาคเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้ว่าส าหรับพฤติกรรมการบริโภค 
ตัวแปรราคาในทางมหภาคคือ อัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ตัวแปรรายได้ในทางมหภาคคือมูลค่าสินทรัพย์ 
(wealth หรือ asset) รายได้ตลอดช่วงอายุ (life time income) หรือรายได้ถาวรในอนาคต (permanent 
income) ในระยะเร่ิมแรก Keynes ได้พยายามชี้ถึงบทบาทของค่าตัวทวีรายจ่ายอิสระ ซึ่งการบริโภคนั้น
สามารถเข้ามามีส่วนก าหนดรายได้และผลผลิตผ่านรายจ่ายเพื่อการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บวกด้วยผล
ของค่าตัวทวี ดังนั้นส าหรับทฤษฎีของ Keynes ในระยะต้นจึงนิยมก าหนดฟังก์ชันของการบริโภคขึ้นอยู่
กับ (1) ระดับรายได้ เรียกว่า สมมติฐานรายได้สัมบูรณ์ (Keynes’s Absolute Income Hypothesis) หรือ 
(2) ระดับรายได้ในอดีตด้วยเรียกว่า สมมติฐานรายได้เปรียบเทียบ (Duesenberry’s Relative Income 
Hypothesis) จากที่กล่าวไปแล้วว่าการบริโภคและการออมเป็นของคู่กัน ดังนั้น การออมจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการบริโภค ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีสมมติฐานรายได้สัมบูรณ์ของ Keynes (Keynes’s Absolute Income Hypothesis) 
ทฤษฎีสมมติฐานรายได้สมบูรณ์ของ Keynes (อ้างถึงใน ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2548, หน้า 182-185) ซึ่ง
เป็นท่านแรกที่ได้อธิบายการบริโภคอย่างเป็นระบบ การอธิบายตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า รายจ่ายในการ
บริโภคมวลรวมของผู้บริโภคของปีใดก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้บริโภคในปีนั้นโดยสมบูรณ์ Keynes ระบุ
ว่าเมื่อรายได้ในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นการบริโภคในปีปัจจุบันก็จะเพิ่มขึ้น จึงท าให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ควรจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉลี่ยของคนในสังคมด้วย  กล่าวคือ
ครัวเรือนที่มีระดับรายได้ซึ่งเปรียบเทียบแล้วต่ ากว่าระดับรายได้โดยเฉลี่ยของคนในสังคม  มีแนวโน้มที่
ครัวเรือนเหล่านี้จะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคต่อรายได้ค่อนข้างสูง นั่นคือค่า APC (Average 
Propensity to Consume: ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค) สูง ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของครัวเรือนจะ
พยายามรักษาระดับของการบริโภคให้ใกล้เคียงกับระดับการบริโภคโดยเฉลี่ยของคนในสังคม  ส่วน
ครัวเรือนที่มีระดับรายได้ซึ่งเปรียบเทียบแล้วสูงกว่าระดับรายได้เฉลี่ยของคนในสังคม  มีแนวโน้มที่
ครัวเรือนเหล่านี้จะมีค่า APC ต่ า ทั้งนี้เพราะครัวเรือนในกลุ่มนี้จะมีระดับของการบริโภคสูงอยู่แล้ว  
ดังนั้นจึงสามารถที่จะท าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคโดยจัดสรรเงินจากรายได้เพี ยงส่วนน้อยก็พอเพียง
ส าหรับการบริโภคสินค้าและบริการให้ใกล้เคียงกับระดับการบริโภคโดยเฉลี่ยของคนในสังคมได้แล้ว  
พฤติกรรมการบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉลี่ยของคนใน
สังคมนี้จะมีลักษณะของเส้นการบริโภคระยะสั้นเช่นเดียวกับเส้นการบริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากระดับ
รายได้สัมบูรณ์ตามแนวคิดของ Keynes กล่าวคือ ในระยะสั้น เมื่อระดับรายได้เพิ่มขึ้น ค่า APC จะลดลง 
ในขณะที่ค่า APC จะมากกว่า MPC (Marginal Propensity to Consume: ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายใน
การบริโภค) ด้วย ส่วนในระยะยาวเชื่อว่าลักษณะการกระจายรายได้ของคนในสังคมน่าจะดีขึ้น กล่าวคือ
มีการกระจายรายได้ค่อนข้างคงที่  ระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้โดยเฉลี่ยของสังคมก็จะ
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ค่อนข้างคงที่ด้วย (relative distribution of income is stable) ค่า APC จึงไม่เปลี่ยนแปลงและโน้มเอียงที่
จะเท่ากับ MPC 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยคลาสสิก 
 ทฤษฎีนี้เป็นการรวมแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก ซึ่งชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ  
(2536, หน้า 33-36) อธิบายว่า อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในภาวะดุลยภาพในระยะยาวถูกก าหนดจากความ
มัธยัสถ์ของประชาชนซึ่งเป็นเคร่ืองก าหนดการออมที่แท้จริง และผลิตภาพของทุนซึ่งเป็นเคร่ือง
ก าหนดการลงทุนที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจ 
 การออมแสดงถึงการละเว้นจากการบริโภคในปัจจุบันเพื่อจะได้มีความสามารถในการบริโภค
มากขึ้นในอนาคต ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เป็นบวกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการจูงใจให้ผู้ออมท าการ
ออมจ านวนหนึ่ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงขึ้นก็จะยิ่งจูงใจให้ผู้ออมท าการออมมากขึ้น 
 ดังนั้น เราจึงได้เส้นการออมที่แท้จริงมีลักษณะเป็นเส้นที่ชันขึ้นจากซ้ายไปขวาและมีค่าความชัน
เป็นบวก แสดงการออมที่แท้จริงจะผันแปรไปในทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และเส้นการ
ลงทุนที่แท้จริงมีลักษณะเป็นเส้นที่ลาดลงจากว้ายไปขวาและมีค่าความชันเป็นลบแสดงถึงการลงทุนที่
แท้จริงผันแปรไปในทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการถือเงิน 
 ตามทฤษฎีของ Keynes ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเงินและดอกเบี้ยในหนังสือทฤษฎีว่าด้วยการจ้าง
แรงงาน ดอกเบี้ย และเงินตรา (The General Theory of Employment, Interest and Money) Keynes 
(อ้างถึงใน เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล และคณะ, 2538, หน้า 114-121) อธิบายว่าการที่บุคคลต้องการถือเงินสด
ไว้ (liquidity preference) ก็ด้วยความปรารถนา (motive) ต่าง ๆ กัน โดยพิจารณาจากอุปสงค์ของเงิน 
(demand for money) การที่ประชาชนแต่ละคนมีความต้องการถือเงินไว้เพื่อจ่ายประจ าวัน หรือเพื่อ
ประกอบธุรกิจมากน้อยเพียงใด ย่อมก่อให้เกิดอุปสงค์ที่ต่อเงินในขณะใดขณะหนึ่งมากขึ้นหรือลดลงด้วย 
ปกติประชาชนที่ถือเงินไว้จ านวนหนึ่งจะเลือกตัดสินใจว่า จะถือในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ (earning 
assets) ซึ่งท ารายได้ให้แก่ผู้ถือและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เมื่อต้องการ เพราะการถือทั้ง 2 แบบจะ
ให้ผลต่างกัน กล่าวคือ ถ้าเข้าถือในรูปแบบเงินสดอาจไม่มีการเสี่ยง (risk) เลย แต่ก็จะไม่มีผลตอบแทน
ใด ๆ แต่ถ้าถือในรูปหลักทรัพย์ เช่น ซื้อใบหุ้น พันธบัตร ฯลฯ เหล่านี้อาจต้องเสี่ยงต่อราคาที่ลดลง แต่จะ
มีผลตอบแทนเมื่อขายได้ราคาสูงขึ้น ฉะนั้น Keynes จึงแบ่งวัตถุประสงค์ของประชาชนปรารถนาที่จะถือ
เงินเป็น 3 ประการ คือ 
 1. ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจ าวัน (transaction motive) ตามปกติประชาชนจะ
ถือเงินจ านวนหนึ่ง เตรียมไว้ใช้จ่ายประจ าวันเป็นค่าอาหารค่าพาหนะ ค่าที่พักอาศัย ฯลฯ จนกว่าจะได้รับ
เงินรายได้ใหม่ซึ่งอาจเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อ
ใช้จ่ายประจ าวัน คือ 
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  1.1 ระดับรายได้ ผู้ที่มีรายได้สูงก็ย่อมมีความจ าเป็นต้องถือเงินเตรียมไว้ใช้จ่ายประจ าวัน
จ านวนมาก และเมื่อรายได้สูงขึ้น ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจ าวันก็จะสูงตามไปด้วย  
  1.2 อัตราดอกเบี้ย ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อใช้จ่ายประจ าวัน จะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางอ้อมกับอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและราคาหลักทรัพย์ตกต่ าลงเขาอาจน าเงินที่
เตรียมไว้ใช้จ่ายประจ าวันนี้ไปซื้อหลักทรัพย์เพื่อเก็งก าไร ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ปริมาณเงินที่
จะถือไว้เพื่อใช้จ่ายประจ าวันจะลดลงเพราะจะถูกน าไปซื้อหลักทรัพย์มากขึ้น 
  อัตราดอกเบี้ยอาจมีอิทธิพลต่อความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อการใช้จ่ายประจ าวัน เพราะผู้มี
รายได้สูง ๆ จะต้องเก็บเงินสดไว้จ านวนมาก อาจแบ่งเงินสดจ านวนหนึ่งไปซื้อหลักทรัพย์เก็บไว้แต่ถ้า
เป็นบุคคลที่มีรายได้ต่ า อัตราดอกเบี้ยอาจไม่มีอิทธิพลต่อจ านวนเงินที่จะถือไว้เลย นักเศรษฐศาสตร์จึงไม่
ค่อยให้ความสนใจอิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยในแง่นี้มากนัก 
 2. ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเหตุจ าเป็น (precautionary motive) เนื่องจากในอนาคตอาจเกิด
เหตุการณ์จ าเป็นที่มิได้คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้น เช่น เกิดจากเจ็บป่วยอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น ปริมาณเงินที่
จะเก็บตามความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเหตุจ าเป็นที่จะสูงขึ้นเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้สูง เพราะบุคคลผู้มี
รายได้สูงย่อมผูกพันฐานะความเป็นอยู่ในสังคมและอยู่ในฐานะที่จะเก็บเงินสดไว้ได้มาก และอิทธิพล
ของอัตราดอกเบี้ยก็ย่อม จะมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินที่เก็บไว้เพื่อการนี้ด้วย เพราะความจ าเป็นที่จะใช้
จ่ายเงิน จ านวนนี้เป็นเพียงการคาดคะเนหรือเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ 
ดังนั้น ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นและราคาหลักทรัพย์ลดลง ผู้ถือเงินสดไว้เพื่อเหตุจ าเป็นก็อาจน าไปซื้อ
หลักทรัพย์มาเสี่ยงหาผลก าไรและเมื่อเกิดความจ าเป็น ต้องใช้จ่าย เงินก็อาจขายหลักทรัพย์ออกไปได้ 
ปริมาณของเงินที่เก็บไว้ตามความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเหตุจ าเป็นน้ี จึงอาจเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้ 
 3. ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเสี่ยงก าไร (speculative motive) ความปรารถนาที่จะถือเงิน
ประเภทนี้ ประชาชนจะเตรียมเงินสดไว้เพื่อซื้อหลักทรัพย์หาประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคา
ซื้อกับราคาขายที่เรียกว่า “ก าไรส่วนทุน (capital gain)” ซึ่งนับว่ามีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ปริมาณ
เงินอยู่มาก ความปรารถนาที่จะถือเงินเพื่อเสี่ยงหาก าไรจะมีความสัมพันธ์ไปในทางตรงข้ามกับอัตรา
ดอกเบี้ย กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยสูง ปริมาณเงินที่ถือเพื่อเก็งก าไรจะมีน้อย แต่ในทางตรงข้ามอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า ปริมาณเงินที่ถือเพื่อเก็งก าไรจะมีมาก ทั้งนี้ก็เพราะเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงราคาหลักทรัพย์จะต่ า 
หากผู้เก็งก าไรคาดว่าต่อไปราคาหลักทรัพย์จะสูงขึ้นก็น าเงินสดมาซื้อหลักทรัพย์เก็บไว้ เมื่อมีการเก็ง
ก าไรโดยน าเงินไปซื้อ หลักทรัพย์มากขึ้น ปริมาณเงินที่ถือไว้จะลดจ านวนลง แต่ถ้าดอกเบี้ยมีอัตราต่ าลง
และราคาหลักทรัพย์สูงขึ้น การซื้อขายหลักทรัพย์จะมีน้อยเพราะมีผลตอบแทนต่ า ปริมาณเงินที่ถือไว้เพื่อ
เก็งก าไรก็จะสูงขึ้น 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุมาลี พุกรอด (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์
ไทย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis) ด้วยวิธีก าลังสองน้อย
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ที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2547 โดยก าหนดให้ปริมาณเงินฝากในระบบ
ธนาคารพาณิชย์ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ อัตราเงินเฟ้อและช่วงวิกฤติการณ์ทางการเงิน (dummy) โดยมี
สมมติฐานการศึกษาที่ว่า 
1. ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
2. ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินเฟ้อและช่วง
วิกฤติการณ์ทางการเงิน  
 ผลการทดสอบของตัวแปรทั้งหมดพบว่าแบบจ าลองปัจจัยที่มีผลการระดมเงินฝากของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสม ค่าสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทิศทางเดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทิศทางเดียวกัน ค่า
สัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ในทิศทาง
เดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์ของจ านวนสาขา มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ใน
ทิศทางเดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์ของการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน (dummy) ไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ อาจเนื่องจากช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นท าให้อ านาจซื้อ 
และรายได้ที่แท้จริงของประชาชนลดลง สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยสินเชื่อไม่มีการ
ลงทุนใหม่ประชาชนจึงหันมาออมเงิน 
 ธัญพร บูชิกานนท์ (2550) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย โดยใช้ข้อมูลทุติภูมิประเภทอนุกรมเวลารายปีระหว่างปี พ.ศ.2534-2548 โดยก าหนดให้ 
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น ปริมาณเงิน
ฝากในระบบของบริษัทเงินทุน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 
   จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดพบว่า แบบจ าลองปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม พบว่า แบบจ าลองนี้ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ในตัว เมื่อการพิจารณาทิศทาง
และขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยกั บผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศเบื้องต้น ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัทเงินทุน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล พบว่า ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในขณะที่ปริมาณเงินฝากในระบบบริษัท
เงินทุนและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับปริมาณเงินฝากใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
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 จากปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกันพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากมากที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากใน
ทิศทางตรงข้ามมากที่สุด คือ อัตรา ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล รองลงมา คือ ปริมาณเงินฝากใน
ระบบบริษัทเงินทุน  
 อระพิน เมฆสวี (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย 
จ ากัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series data) ระหว่างปี พ.ศ. 2531-
2550 รวม 20 ปีบัญชี โดยก าหนดให้ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)
ขึ้นอยู่กับ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน ของธนาคารนครหลวงไทยจ ากัด (มหาชน) กับ
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบัน
จ านวนสาขาของธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) อัตราเงินเฟ้อ มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของ
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ประชาชน 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด พบว่า แบบจ าลองปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารนครหลวงไทย อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ต่อตัวแปรตาม พบว่าปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทยที่มีความส าคัญมากที่สุด 
คือ อัตราเงินเฟ้อ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวง
ไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมา คือ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 
เดือน ของธนาคารนครหลวงไทย กับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จ านวนสาขาธนาคารนครหลวงไทยมีความสัมพันธ์ในทางทิศทางเดียวกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร
นครหลวงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของธนาคารนครหลวงไทยให้
ประชาชนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปัจจุบันกับปริมาณเงินฝากของธนาคาร
นครหลวงไทยไม่มีความสัมพันธ์กัน 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ (secondary data) ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2554 รวม 15 ปีโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานกิจการ งบ
ดุล งบก าไรขาดทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และข้อมูลทางสถิติที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
รวบรวมไว้ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยน า
วิธีการทางเศรษฐมิติมาช่วยในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression analysis) ด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square-OLS) 
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แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 DEP = a0 + a1ASS + a2ATM + a3BR + a4FIX + a5SFF 
 โดยก าหนดให้ 
 DEP คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ASS คือ ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ล้านบาท) 
 ATM คือ เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (เคร่ือง) 
 BR คือ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (สาขา)  
 SFF คือ มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
       ให้ประชนชน (ล้านบาท) 
 FIX คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (ร้อยละ)  
 โดยก าหนดให้ตัวแปรตาม คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งเงินออมที่มีความส าคัญ ส าหรับเงินฝากนั้นจัดเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคาร
ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ (savings account deposits) เงินฝากกระแสรายวัน (current account 
deposits) และเงินฝากประจ า (fix account deposits) โดยตัวแปรอิสระประกอบด้วย 
สรุปผลการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1 ปริมาณสินทรัพย์ (ASS) แสดงถึงผลการด าเนินงานของธนาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้น จะสร้างความมั่นคงให้กับธนาคารและสร้าง
ความน่าเชื่อถือในมุมมองของลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดความมั่นใจในธนาคาร จึงน าเงินมาออมในรูปของเงิน
ฝากประเภทต่าง ๆ ไว้กับธนาคารมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินฝากของธนาคาร กล่าว
ได้ว่า ปริมาณสินทรัพย์จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากไปในทิศทางเดียวกัน  เคร่ืองเบิก-ถอนเงิน
สดอัตโนมัติ (ATM) ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาล้ าหน้าไปมาก ประชนชนนิยมใช้เคร่ืองมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของจ านวนเคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ไปในสถานที่
ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ตั้งของธนาคารจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการท าธุรกรรมมาก
ขึ้น ท าให้หันมาใช้บริการด้านต่าง ๆ ของธนาคารมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นด้วย 
กล่าวได้ว่า จ านวนเคร่ืองเอทีเอ็มจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากไปในทิศทางเดียวกัน จ านวนสาขา 
(BR) เนื่องจากระบบของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นแบบระบบธนาคารสาขาที่มีการ
กระจายอ านาจโดยมีส านักงานใหญ่คอยควบคุมและก ากับดูแลอีกทั้งยังได้มีการปรับปรุงพัฒนาการ
บริการที่รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เมื่อมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น เป็นการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเนื่องจาก
ลูกค้าสามารถเดินทางมาใช้บริการที่ธนาคารได้สะดวก ปริมาณธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลท าให้
ปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่า จ านวนสาขาจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากไปในทิศทาง
เดียวกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (FIX) ถือเป็นแหล่งจูงใจให้ผู้น าเงินมาฝากกับธนาคารแทนที่จะเก็บไว้ 
หากธนาคารเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ก็จะสามารถระดมเงินฝากจากประชาชนในรูปเงินฝากประเภท
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ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นด้วยโดยเงินฝากที่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ (savings account 
deposits) และเงินฝากประจ า (fix account deposits) ส่วนเงินฝากกระแสรายวัน (current account 
deposits) นั้นไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย กล่าวได้ว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝาก
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี พุกรอด (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การระดมเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple 
regression analysis) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) โดยในการวิเคราะห์นี้จะ
ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีสภาพคล่องที่จะสามารถระดมเงินฝากจาก
ประชาชนได้มากขึ้น 
 สมมติฐานที่ 2 มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ประชาชน 
(SFF) หน่วยลงทุนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการฝากเงิน ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงประชาชนจึง
ให้ความสนใจซื้อหน่วยลงทุนแทนการฝากเงินเพราะมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าและมีความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนซึ่งหากประชาชนหันออมเงินจาก
การขายหน่วยลงทุนจะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารลดลง กล่าวได้ว่ามูลค่าการขายหน่วยลงทุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งมีผล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อระพิน เมฆสวี (2552) ได้ศึกษาถึงปัจจัยก าหนดปริมาณเงินฝากของธนาคาร
นครหลวงไทย จ ากัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series data) 
ผลการศึกษา 
 แบบจ าลองปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการน าข้อมูลทางสถิติ
ต่าง ๆ มาทดสอบหาค่าทางสถิติ และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ทางสถิติในรูป Multiple 
Regression และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square--OLS) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 DEP = 58309.04 + 0.302729ASS + 71.74990ATM    630.1912BR  
      (5.212706)*** (3.982019)*** (-2.757396)** 
   + 16040.54FIX + 33798.94SFF 
    (2.322016)** (2.202521)* 
 R2 = 0.994736 Adj. R2 =  0.991811 
 D.W. = 2.167785 F statistic = 340.1261 
 ค่าที่อยู่ในวงเล็บ คือ ค่า t Statistics 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
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 จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมด พบว่า ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ASS) เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) จ านวนสาขา (BR) มูลค่าการขาย
หน่วยลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ประชนชน (SFF) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 3 เดือน (FIX) สามารถที่จะอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม คือ ปริมาณเงินฝากของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 99.47 (R squared) และมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ
ปรับปรุง (Adjusted R-squared) เท่ากับร้อยละ 99.18 โดยมีค่า F statistic เท่ากับ 340.1261 และค่า D.W. 
มีค่าเท่ากับ 2.167785 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ 
 เมื่อพิจารณาทิศทางและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) กับปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ASS) เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสด
อัตโนมัติ (ATM) จ านวนสาขา (BR) มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
(SFF) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (FIX) พบว่า ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) (ASS) เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน 
(FIX) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ในขณะที่จ านวนสาขา (BR) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งรายละเอียดของความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ มีดังน้ี 
 ปริมาณสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (ASS) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว หากปริมาณสินทรัพย์
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทจะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 0.302729 ล้านบาท 
 เคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงที่แล้ว หากจ านวนเคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ
เพิ่มขึ้น 1 เคร่ือง จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 71.74990 ล้าน
บาท 
 จ านวนสาขา (BR) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องจาก
ในปัจจุบันธนาคารได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขยายช่องทางการให้บริการมากขึ้น 
ประชาชนไม่เพียงแต่ท าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ของสาขาเหมือนแต่ก่อน เช่น เคร่ืองเบิก -ถอนเงินสด
อัตโนมัติ (ATM) ถูกพัฒนาให้เป็นมาตรฐานกลางของการสื่อสารทั่วโลก อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงสามารถ
ท างานร่วมกันได้ ถึงแม้จะต่างชนิดกันโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องเป็นยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใด กล่าว 
คือ เป็นมาตรฐานกลางที่ร่วมกันก าหนดขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน  เคร่ืองรับฝากเงินอัตโนมัติ 
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Telephone Banking และ Internet Banking เป็นต้น ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการให้ความสะดวกสบายแก่
ลูกค้าเป็นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีบริการเสริมต่าง ๆ มากมาย ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างแน่นอนในอนาคตอาจจะได้เห็นเช็คของขวัญแบบอิเล็กทรอนิกส์ (gift cheque) หรือ กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ซึ่งเมืองไทยสามารถใช้งานได้จริง อาจจะท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบอ่ืน ๆ ตามมา
อีกมากมาย และจากการส ารวจพบว่า ประชาชนนิยมมาใช้บริการสาขาที่ตั้งอยู่ตามแหล่งศูนย์การค้า และ
ห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยู่นอกเหนือจากนี้ปริมาณการท าธุรกรรมลดลง ท าให้มี
การปิดสาขาในบางแห่ง ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า จ านวนสาขานั้นอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อ
การเพิ่มปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน (FIX) มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ถ้าก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงที่แล้วหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 16040.54 
ล้านบาทในทางตรงกันข้ามหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงร้อยละ 1.00 จะท าให้ปริมาณเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ลดลง 16040.54 ล้านบาท เนื่องมาจากเพราะอัตราดอกเบี้ยต่ า การ
ซื้อหน่วยลงทุนให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน ประชาชนซื้อหน่วยลงทุนมากขึ้นท าให้ปริมาณ
เงินฝากลดลง 
 มูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (SFF) มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ถ้าก าหนด ให้ปัจจัยอ่ืนคงที่แล้วหาก
มูลค่าการขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00 จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เพิ่มขึ้น 33798.94 ล้านบาท ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าการขายหน่วยลงทุนลดลง 1 ล้านบาท 
จะท าให้ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ลดลง 33798.94 ล้านบาท อาจเนื่องจาก
ในปัจจุบันประชาชนเกิดความวิตกกังวลใจในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังผันผวนอยู่และไม่
สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้  
สรุปผลการศึกษา 
 ในปัจจุบันการเติบโตของเงินฝากได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลกที่มีปัญหาทางด้าน
การเมืองภายในประเทศ จากภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์อุทกภัย ส าหรับเสถียรภาพ
ภาคสถาบันการเงินปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่ได้รับผลกระทบชั่วคราวจากภาวะอุทกภัยที่บั่นทอนความ 
สามารถในการฝากเงินของประชาชนซึ่งในขณะนี้อัตราดอกเบี้ย  ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าความส าเร็จในการลงทุน ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะคาดการณ์อนาคตในการพิจารณาเลือก
ลงทุนนั้น แน่นอนที่สุดนักลงทุนจะต้องพิจารณาถึงเร่ืองของผลตอบแทน อย่างไรก็ตามเนื่องจากธนาคาร
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พาณิชย์จ าเป็นต้องรักษาฐานลูกค้าเพื่อรองรับความต้องการใช้เงิน ทุนที่จะมีมากขึ้นหากเศรษฐกิจเร่ิมฟื้น
ตัวในระยะต่อไปนอกจากนี้ การที่ประเทศไทยมีการขยายการลงทุนออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นยัง
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 
 ในแง่ของการให้ความส าคัญทางด้านการสนับสนุนเงินออมในระบบเศรษฐกิจ นับเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญในอนาคต ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลักไว้ได้  
เพราะปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นและค่าจ้างมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าอีกหลายประเทศ 
นอกจากนี้การกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึ้นยังช่วยรักษาระดับการบริโภคของประชาชน
ในประเทศให้สม่ าเสมอมากขึ้นแม้จะเกิดวิกฤติการณ์กับเศรษฐกิจในประเทศเพราะผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่มีการกระจายอยู่ในต่างประเทศ จะช่วยให้รายได้มีเสถียรภาพและช่วยรักษาระดับการบริโภค
ของประชาชนไม่ให้ผันผวนและท้ายสุดช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพในระยะยาวมากขึ้น เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ธนาคารจึงควรให้ความส าคัญกับแผนงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง พร้อมทั้งมีแผนงานด้านการตลาดและการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ารับรู้ สัมผัสและจดจ าในการเป็นธนาคารแสนสะดวก 
 จากการศึกษาถึงปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) พบว่าปริมาณ
สินทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 จ านวนสาขามีความสัมพันธ์กับปริมาณ
เงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อาจเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารได้ขยายช่องทางการให้บริการมาก
ขึ้นอาจเนื่องจากในปัจจุบันธนาคารได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขยายช่องทางการ
ให้บริการมากขึ้น ประชาชนไม่เพียงแต่ท าธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ของสาขาดังเช่นแต่ก่อน เช่น เคร่ือง
เบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ เคร่ืองรับฝากเงินอัตโนมัติ Telephone Banking และ Internet Banking เป็นต้น  
ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ประชาชนจึงหันมาใช้
บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้มากขึ้น และจากการส ารวจพบว่า ประชาชนนิยมมาใช้บริการสาขาที่
ตั้งอยู่ตามแหล่งศูนย์กลางค้า และห้างสรรพสินค้ามากขึ้น สาขาอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกเหนือจากนี้
ปริมาณการท าธุรกรรมลดลง ท าให้มีการปิดสาขาลงในบางแห่ง ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า จ านวน
สาขานั้นไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน และเคร่ืองเบิก-ถอนเงินสดอัตโนมัติมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ 
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนมูลค่าการขายหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 อาจเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนเกิด
ความวิตกกังวลใจในเร่ืองของสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังผันผวนอยู่และไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่
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เกิดขึ้นได้กล่าวคือผลตอบแทนจากการลงทุนจะลดต่ าลงตามดอกเบี้ยปัจจุบันลดลงเป็นผลให้
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนลดลงเร่ือย ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันอีกทั้งทางเลือกในการลงทุนหลากหลายประชาชนจึงหันมาลงทุนทางเลือกอ่ืนที่ให้
ผลตอบแทนมากกว่าหน่วยลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ี สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ปริมาณเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อหรือเพื่อการลงทุนอย่างอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากธนาคารพาณิชย์ต้องการเพิ่มปริมาณเงินฝากให้มากขึ้น ธนาคารพาณิชย์สามารถท า
ได้โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ฝาก และควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการบริการ เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และรองรับการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ควรที่จะมีความปลอดภัย และน า ไปใช้งานได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ควรออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษที่ได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยปกติ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีเงินออมน าเงินมาฝากกับธนาคารมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ของธนาคารพาณิชย์ เพราะว่าธนาคารพาณิชย์หาเงินมาด าเนินงานได้จากเงินฝากประเภทต่างๆ  เช่น เงิน
ฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า เงินกู้ยืมภายในประเทศและต่างประเทศ เงินกองทุนซึ่งได้แก่ มูลค่า
หุ้น เงินส ารอง ก าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร แหล่งที่มาของเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ จะพบว่าแหล่งที่มาของ
เงินทุนมาจากเงินฝากประจ ามากที่สุด 
 ธนาคารควรวางเป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ครองใจลูกค้าในทุกกลุ่มและควรมีการดูแลลูกค้า
ให้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยมีการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการทางการเงินของแต่ละกลุ่มเพื่อ
สามารถคิดค้นและแนะน าผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ทางการเงิน นอกจากนี้ควรมี
การพัฒนาช่องทางสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์อีกระดับในการติดต่อสาขา  โดยมีการ
ส ารวจความเห็นจากลูกค้าทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสาขาในภาคธนาคาร  พบว่าลูกค้ามองว่าการติดต่อ
สาขามีความยุ่งยากอยู่ 3 ประการ ได้แก่ คิวที่ยาวเกินไป ความยุ่งยากในการกรอกฟอร์ม และการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการในขณะนั้น  โดยธนาคารควรน าความเข้าใจเหล่านี้มาปรับปรุง
เพื่อยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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