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หัวขอวทิยานพินธ การวิเคราะหปจจัยทีม่ีผลกระทบตอสินเชือ่ของธนาคารพาณิชยใน 
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ปการศึกษา   2546 

 

บทคัดยอ 

 เนื่องจากธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในการระดมเงินออม

จากประชาชน และจัดสรรเงินใหกูยืมแกภาคเศรษฐกจิ ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่

สําคัญในเศรษฐกิจของไทย โดยมีสัดสวนการจางงานถงึ 2 ใน 3 ของประเทศ แตแรงงานทีท่ําการ

ผลิตในภาคการผลิตนี้อยูในฐานะที่ยากจนกวาแรงงานที่อยูในภาคการผลิตอ่ืน ๆ ดังนัน้ ภาครัฐจึง

พยายามกระตุนและเสริมสรางการลงทนุดวยการใหธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อในภาคนี ้รวมทั้ง

กระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาค ลดการกระจุกตัวของสินเช่ือที่อยูในสวนกลาง 

 

 วัตถุประสงคหลักของการศึกษานีก้็เพื่อศึกษาถึงปจจัยทีม่ีผลกระทบตอสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชยในระดับภูมิภาค โดยมุงเนนไปที ่ 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เนื่องจากทัง้ 3 ภูมิภาคมีความแตกตางกนัทัง้ดานสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางระบบการเงนิ รวมทั้งปจจัยทางดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม โดยใช

วิธีการทางเศรษฐมิติ สรางสมการในรูปของสมการถดถอยเชิงซอน และใชวิธีกาํลังสองนอยที่สุด

มาทาํการวิเคราะหหาความสัมพันธของปริมาณสินเช่ือในแตละภูมิภาคกับตัวแปรอิสระที่ใช

อธิบาย โดยอาศัยขอมลูทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาทีร่วบรวมจากหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ี

เกี่ยวของในชวงระหวางป พ.ศ. 2530 -2544 รวม 15 ป โดยทําการศึกษาเปน 3 กลุม คือ ปริมาณ
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สินเช่ือโดยรวม (Total Loan) ปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร (Agriculture Loan) และปริมาณสินเช่ือ

นอกภาคเกษตร (Non-Agriculture Loan) 

 

 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่เหมือนกันมีผลตอสินเชือ่ตางกนัในแตละภูมิภาคตาม

ความสําคัญของแตละปจจัย ซึง่พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสาํคัญมากที่สุด คือ ปริมาณเงนิฝาก 

ซึ่งเปนแหลงเงนิทนุที่สําคัญของธนาคารพาณิชย เปนฐานสําคัญในการกระจายสินเช่ือ รองลงมา 

ไดแก ปริมาณเงินโอน อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยมื ปริมาณการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร และ

มูลคาผลผลิตหลัก ตามลําดับ 

 

 จากการที่สินเช่ือของธนาคารพาณิชยมีความสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังนั้น รัฐบาลควรมีการกาํหนดนโยบายและมาตรการการใหธนาคารพาณิชยกระจาย

สินเช่ือไปในสวนภูมิภาคมากข้ึน โดยคํานงึถึงปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่จะเปนพืน้ฐานของการพัฒนาที่

ยั่งยนืในแตละภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมคีวามเจริญเติบโตอยางทั่วถึง

มากข้ึน 
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ABSTRACT 

 Commercial banks, as financial institutions play the significant part in calling 

up savings from people and allocating loans to several economic sectors. The 

agriculture sector is also the most important part in the country’ s economic system, 

which absorbs employment up to two thirds of total labour force. Realizing the facts, The 

government itself has implemented a policy to promote and encourage investment at 

regional level through commercial banks’ loan services. 

 

 The main purpose of this research is to analyze the factors affecting loans 

issuing of commercial banks in provincial areas focusing on three regions i.e. the 

northern, the northeastern and the southern region. As the three regions are different in 

many aspects such as economic, social, financial structure and environmental factors. 

The methods used is the regression analysis using the ordinary least squares technique. 

Time series employed are gathered from government agencies and private sector 

organizations during B.E. 2530 –2544. 

 

 The findings of the analysis conclude that the same factors affect loan 

differently from region to region depending on the importance of individual factors in 

each region. But, the most important factor is the deposit volume. Others are net deposit 

transfer, interest rate, farm land holding and value of core products, respectively. 
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  As commercial banks’ loans are very important to the country’s economic 

system, the government should specify policies and measures to induce commercial 

banks into local economy to stimulate investment, employment and income generation 

in local and regional areas. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความสาํคัญของปญหา 

 ในปจจุบนัแมวาการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขยายตัวอยางรวดเร็ว แต

ภาคเกษตรซ่ึงเปนสวนหน่ึงของนโยบายสินเชื่อสูชนบท ยังเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย 

เนื่องจากเปนฐานรายไดของประชากรสวนใหญของประเทศ โดยรองรับการจางงานเกือบ 2 ใน 3 

ของการจางงานรวม ตลาดสินเช่ือในชนบทไทยการเปล่ียนแปลงในหลายดาน โดยเฉพาะบทบาท

ขององคกรและธุรกิจการเงนิในการปลอยสินเช่ือใหแกชาวชนบท โดยชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

ที่สุด คือ ต้ังแต พ.ศ. 2515-2520 ในระยะนัน้มเีหตุสําคัญ 2 เหตุการณ คือ การขยายตัวของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ซึ่งเปนองคกรที่รัฐจัดต้ังข้ึนใน พ.ศ. 2509 

แตเร่ิมขยายเครือขายสาขาอยางจริงจังในระยะดังกลาว และอีกเหตุการณหนึง่คือ นโยบายของ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ที่ใหธนาคารพาณิชยขยายสินเช่ือใหแกภาคเกษตรกรรมที่เร่ิม

ต้ังแตป พ.ศ. 2518 โดยกําหนดสวนแบงข้ันตํ่าของสินเช่ือทั้งหมดเพื่อใหกูยมืในแกภาค

เกษตรกรรม โดยที่สินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยมีการขยายตัวในเกณฑสูงมาก อันเปนผลจากมี

เงินทนุนาํเขาจากตางประเทศเปนจาํนวนมากและสงผลใหเศรษฐกจิชนบทพึง่พาการเงนิมากข้ึน 

บทบาทของเงนิใหสินเช่ือในฐานะเปนปจจัยการผลิตในภาคการเกษตรจึงมีความสําคัญเพิ่มข้ึน 

จากในอดีตเงนิใหสินเช่ือที่ธนาคารพาณิชยอํานวยแกภาคการเกษตรมีปริมาณไมมากเม่ือเทียบกบั

ความสําคัญของภาคการเกษตร ทัง้นี้เนือ่งจากภาคการเกษตรใหผลตอบแทนตํ่าและมีความเส่ียง

สูง  

 สถาบันการเงนิเปนแหลงเงนิทนุที่สําคัญของผูลงทนุ และธนาคารพาณิชยก็เปน

สถาบันการเงนิที่มีความสําคัญที่สุดแหงหนึ่งในการใหสินเช่ือ โดยหากพิจารณาสวนแบงตลาด

ดานสินเช่ือของสถาบันการเงินทั้งหมด (ตารางที่ 1) จะพบวา สถาบันการเงนิประเภทธนาคาร
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พาณิชยมีสัดสวนของสินเช่ือถึงประมาณรอยละ 75 หรือประมาณ 3 ใน 4 ของสินเช่ือของสถาบัน

การเงนิอ่ืน ๆ ในประเทศทั้งหมด 
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 หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของเงินฝากใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เปรียบเทียบระหวางป 2534 และ 2544 จะพบวา ทัง้ 3 ภาคมี

อัตราเงินฝากขยายตัวมากกวารอยละ 100 คือรอยละ 131.1 167.0 และ 155.2 ตามลําดับ สวน

การขยายตัวของเงนิใหสินเช่ือของ 3 ภูมิภาค มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอัตราการขยายตัว

สูงสุดคือ รอยละ 106.4 สวนภาคเหนอืและภาคใตมีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 48.8 และ 

64.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) แตทั้ง 3 ภูมิภาคก็มีอัตราการขยายตัวทั้งเงินฝากและเงินใหสินเช่ือใน

อัตราที่เพิม่ข้ึน 

 

ตารางที่ 2  เงินฝาก และเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและอัตราการขยายตัว  

 จําแนกเปนรายภาค ป 2534 และ 2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ภาค 2534 2544 อัตราการขยายตัว(รอยละ) 

เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ 

ภาคเหนือ 122,946.9 110,268.2 284,115.0 164,030.3 131.1 48.8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 94,914.0 84,045.7 253,439.6 173,441.8 167.0 106.4 

ภาคใต 101,580.4 90,456.1 259,220.7 149,117.5 155.2 64.9 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยในภูมิภาคมีเงินโอนสุทธิเขาสูสวนกลาง คือ สวนตางของ

เงินฝากและเงินใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภูมิภาค ที่ถือเปนเงนิสุทธิคงเหลือของสาขา

ธนาคารพาณิชย ซึง่จากสถิติการโอนเงนิจากสวนภูมภิาคเขาสูสํานกังานใหญ ระหวางป 2534 

และ 2544 พบวาป 2544 สวนภูมิภาคมเีงินโอนเขาสูสํานักงานใหญเพิ่มข้ึนจากป 2534 จาํนวนถึง 

778,459 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1055.92 (ตารางที่ 3) ขณะที่ธนาคารพาณิชยในเขต
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กรุงเทพมหานครกลับไมมีเงนิสวนตางระหวางเงนิฝากและเงนิใหสินเช่ือ แตตรงกันขาม

ความสามารถในการระดมเงนิฝากของธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพฯ กลับไมเพยีงพอตอความ

ตองการสินเช่ือของประชากรในเขตปกครอง นั่นหมายถึงวา ธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพฯ 

จะตองจัดสรรและหาแหลงเงินทุนอ่ืนทั้งจากเงนิโอนจากสวนภูมิภาคและเงินกูยืมจากแหลงอ่ืน ๆ 

 

ตารางที่ 3  อัตราการเปล่ียนแปลงเงนิโอนของธนาคารพาณิชย ป พ.ศ.2534 และ 2544 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ กรุงเทพมหานคร สวนภูมิภาค อัตราการเปล่ียนแปลง 

  2534 2544 2534 2544 จํานวนเงนิ รอยละ 

เงินฝาก 1,145,600 3,309,490 598,888 1,769,227 1,170,339 195.42 

เงินใหสินเชื่อ 1,261,310 3,373,725 525,165 917,045 391,880 74.62 

เงินโอน -115,710 -64,235 73,723 852,182 778,459 1055.92 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย   

 

 สถานการณทัง้หมดขางตนนี้ ชี้ใหเห็นวามีปจจัยหลายประการที่มผีลกระทบตอการ

ระดมเงินฝากและการใหสินเช่ือของสวนภูมิภาคที่แตกตางกนั โดยปจจัยสําคัญทีจ่ะกําหนดภาวะ

เศรษฐกิจในภูมิภาคคือ ฐานะทางเศรษฐกิจของแตละครัวเรือนในภูมิภาค ความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรในแตละทองถิ่น ซึ่งอาจสงผลใหธนาคารพาณิชยตองการกระจายปลอยสินเช่ือมากข้ึน 

ซึ่งจะกอใหมีกจิกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน ในทางตรงกันขาม ภายใตสภาพทางเศรษฐกิจที่

ฝดเคือง ประชากรมีรายไดนอย กิจกรรมทางเศรษฐกจิก็จะเกิดข้ึนนอย โอกาสที่ธนาคารพาณิชย

จะปลอยสินเชือ่ก็จะอยูในระดับตํ่าหรือไมมีความสมัพนัธโดยตรงกับสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

ตามทีก่ลาวมาแลว โดยสรุปก็คือ ในภูมภิาคที่มีพืน้ฐานทางเศรษฐกิจดี ประชากรในภูมิภาคก็จะมี

โอกาสจะสรางรายไดไดมาก และจะเปนสวนที่จะเปนเงนิออมเขาสูระบบเงนิฝากของธนาคาร

พาณิชย ซึง่นับเปนแหลงเงินทุนของธุรกจิธนาคารพาณิชยที่สําคัญที่จะสามารถกระจายสินเช่ือสู

ภูมิภาคตาง ๆ ไดมากข้ึน ในทางตรงกันขาม ในภูมิภาคที่มีพืน้ฐานทางเศรษฐกิจตํ่า ประชาชนใน
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ภูมิภาคมีรายไดตํ่า ระดับการออมหรือเงินฝากผานธนาคารพาณิชยจะตํ่า ซึง่พลอยสงผลให

สามารถปลอยสินเช่ือไดในระดับตํ่าไปดวย 

 ดังนัน้ การศึกษาถงึการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในแตละภาคของประเทศจะ

สามารถนําไปใชในการกาํหนดแนวทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในแตละภาคได ซึ่งการจัดสรร

สินเช่ือใหแกภาคตาง ๆ ของธนาคารพาณิชยนัน้จะแตกตางไปตามสภาพแวดลอม และปจจัยทาง

ทรัพยากรในแตละภาคแตกตางกนั  เชน  หากพบวาภูมิภาคใดมีการขยายตัวของสินเช่ือในเกณฑ

ตํ่า  การลงทนุในโครงการใหม ๆ มีโอกาสเกิดข้ึนนอย การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนัน้จะ

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจกจ็ะอยูในระดับตํ่าไปดวย ดังนัน้ ความแตกตางของการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในแตละภูมิภาคจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของการตอบสนองตอปจจัย

ทางเศรษฐกิจของสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ืองนี้มวีัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

 1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทและสภาวะการทางการเงินของธนาคารพาณิชยในระดับ

ภูมิภาค ซึ่งไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ของประเทศไทย 

 2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในระดับภูมิภาคที่มี

พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกตางกนั 

 3. เพื่อวิเคราะหผลกระทบของปจจัยทีก่ําหนดการใหสินเชือ่ของธนาคารพาณิชยใน

ระดับภูมิภาค 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 จากวัตถุประสงคที่กลาวขางตนนี้ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 1. ทราบถงึบทบาทและพฤติกรรมของธนาคารพาณิชยในการจัดสรรทรัพยากร

เงินทนุและเงนิออมในสวนภูมิภาค 
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 2. ทราบถงึภาวะสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในระดับภูมิภาคของประเทศไทย 

 3. ทราบถงึปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อวามีความสําคัญมากนอย

เพียงใด เพือ่เปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงนโยบายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย เพื่อให

เกิดผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

 

วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยในระดับ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตของประเทศไทย ระหวางป 2530-2544 มวีิธีการ

ศึกษาดังนี้คือ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขอมูลที่นาํมาใชในการศึกษาจะเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งขอมูล

ดังกลาวไดรวบรวมมาจากขอมูล เอกสาร บทความ บทวิจยั และทรัพยากรสารนิเทศตาง ๆ จาก

หนวยงานที่เกีย่วของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย สํานกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนตน 

2. การวิเคราะห 

  2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) จะเปนการ 

อธิบายถงึลักษณะทัว่ไป การดําเนนิงานของธนาคารพาณิชย นโยบายการใหสินเชื่อ บทบาทและ

ความสําคัญของธนาคารพาณิชยตอการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เปนตน 

  2.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เปนการศึกษาถึงปจจัย

ที่กําหนดการใหสินเช่ือในระบบธนาคารพาณิชยในระดับภูมิภาคที่มพีื้นฐานทางเศรษฐกิจที่

แตกตางกนั โดยวิธีการทางเศรษฐมิติ หรือในรูปของสมการถดถอยเชงิซอน (Multiple Regression 

Model) และใชวิธีกาํลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares) 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาเร่ืองนี้มุงประเด็นการศึกษาการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศ

ไทย โดยใชขอมูลระหวางป 2530-2544 รวม 15 ป โดยจะทําการศึกษา 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เนื่องจากทัง้ 3 ภูมิภาคมีความแตกตางกนัทัง้ดานสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางระบบการเงนิ รวมทัง้ปจจัยทางดานทรัพยากรส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ดังนี ้

 1. ภาคเหนือ มพีื้นที่ตอนบนเปนปาเขา เหมาะกับการเพาะปลูก แตมีทรัพยากร

ทางดานทองเที่ยว มีลักษณะภูมิอากาศทีส่ามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาพักผอนและพํานักอาศัย

เปนคร้ังคราวและถาวร ทําใหธุรกิจบริการ เชน โรงแรม รีสอรท และของที่ระลึก เปนสาขาเศรษฐกิจ

ที่สําคัญ อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจภาคเหนือข้ึนกับภาคเกษตรเปนสําคัญ รวมทัง้เปนแหลงผลิต

กระแสไฟฟาตลอดจนมีแรธาตุที่สมบูรณกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง และเปนประตูการคา

ชายแดนกบัประเทศพมา ลาว และจีน (ตอนใต) นอกจากนี ้ภาคเหนอืมีสาขาธนาคารพาณิชยเปด

บริการมากที่สุดรองจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกดวย ทั้งนี ้ จงัหวดัในภาคเหนือ ประกอบดวย 

17 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ลําปาง แพร ลําพนู นาน พะเยา ตาก กําแพงเพชร 

พิจิตร พษิณุโลก สุโขทยั อุตรดิตถ นครสวรรค อุทัยธานี เพชรบูรณ 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่ประชากรในภาคมีรายไดคอนขางตํ่า เมื่อ

เปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืน และเปนภูมิภาคที่ยากจนท่ีสุดในประเทศ ประชากรสวนใหญใน

ภูมิภาคนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้ังถิ่นฐานกระจายอยูทัว่ไปในพื้นที่ การดํารงชีวิตข้ันพื้นฐาน

ของประชากรมีปญหา ทัง้ดานการขาดแคลนสารอาหาร สุขภาพอนามัยและการศึกษา จนตองมี

การอพยพแรงงานไปทํางานในทองถิน่อ่ืนและตางประเทศ การลงทนุและการจางงานเปนไปตาม

ฤดูกาล ทั้งนี้ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 19 จงัหวัด คือ ขอนแกน อุดรธานี 

เลย หนองคาย มุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ นครราชสีมา ชัยภูม ิยโสธร อุบลราชธานี 

รอยเอ็ด บุรีรัมย สุรินทร มหาสารคาม ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ หนองบัวลําภู 

 3. ภาคใต เปนภาคที่มกีารคมนาคมขนสงไดทั้งทางบกและทางทะเล ชวยใหธุรกิจใน

ภาคใตขยายตัวไดอยางตอเนื่อง เดิมมผีลผลิตหลักเพียงยางพารา แตในปจจุบันมีผลผลิตหลัก

หลายประเภทเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ภาคใตมปีระชากรนอย ขาดแคลน

DPU



 8 

แรงงาน จาํเปนตองอาศัยแรงงานจากภาคอ่ืน มีความเหลื่อมลํ้าทางรายไดของประชากร ประชากร

สวนใหญประมาณรอยละ 80 ยังเปนเกษตรกรยากจน การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังกระจายไม

ทั่วถงึทั้งภาค สวนใหญกระจุกตัวเฉพาะในชุมชนและตัวเมืองทีเ่ปนศูนยกลางการคาของภาค 

อยางไรก็ตาม การคาสินคาเกษตรที่สําคัญสวนใหญข้ึนอยูกับภาวะของตลาดตางประเทศ จึงทําให

เศรษฐกิจของภาคใตข้ึนอยูกับปริมาณความตองการและระดับราคาของสินคาในตลาดโลกเปน

สําคัญ ทั้งนี้ จังหวัดในภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวดั คือ ภูเก็ต สุราษฎรธานี ระนอง พังงา 

กระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ยะลา ตรัง นราธิวาส พทัลุง ปตตาน ี

 

นิยามศัพท 

 1. ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร (Farm Holding Land) หมายถึง  

การคงสิทธิ์ของผลประโยชนบนผืนที่ดินนั้นโดยไมคํานึงถึงกรรมสิทธิ์ที่แทจริงของพื้นที่ดินนั้นๆ วา

จะเปนของใครก็ตาม ทั้งนี้สามารถแยกลักษณะการถือครองออกเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ ของ

ตนเอง เชาผูอ่ืน ไดรับการจัดสรร โดย 

 ที่ถือครองของตนเอง จะแบงยอยออกเปนตามลักษณะของเอกสารสิทธิ์ของผืนที่ดิน

นั้น เชน  โฉนด(น.ส.4)  น.ส.3/น.ส.3 ก.  สค.1  ใบจอง(น.ส 2)  ใบไตสวน (น.ส. 5)  ใบเหยียบย่ํา  

 ที่ถือครองท่ีไดรับการจัดสรร จะแบงยอยออกเปนตามลักษณะของเอกสารสิทธิ์ของผืน

ที่ดินนั้น เชน น.ค. 3  ส.ท.ก. 1  ภ.บ.ท. 5,6  ส.ป.ก. 4-01 

 ที่ถือครองเชาผูอ่ืน หมายถึง ที่ดินที่บุคคลในครัวเรือนเขาไปทําประโยชนหรือเขา

ครอบครอง โดยตองจายคาตอบแทนใหแกเจาของที่ดิน ซึ่งคาตอบแทนน้ีอาจจายเปนเงินสด เงิน

เชื่อ หรือผลผลิตอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางก็ได ตามแตจะตกลงหรือทําสัญญากับเจาของ

ที่ดิน 

 2. อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยชัน้ดีที่แทจริง (Real Interest Rate) หมายถงึ 

ผลตอบแทนหรือรายไดที่แทจริงที่ธนาคารพาณิชยไดรับจากการใหสินเช่ือแกผูยืม ซึง่เปนลูกคาราย

ยอยชั้นดี (MRR) โดยคิดอัตราเฉลี่ยรายป ปรับดวยอัตราเงินเฟอตามปฐาน 2541 
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 3. ปริมาณเงนิฝากที่แทจริงของธนาคารพาณิชย (Real Deposits) หมายถึง 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริงทัง้หมดของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย เงนิฝากออมทรพัย เงินฝาก

ประจํา เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากอ่ืน ๆ ปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคตามปฐาน 2541 

 4. ปริมาณเงนิโอนสุทธทิี่แทจริงในภูมิภาค (Real Net Transfer) หมายถึง ปริมาณ

เงินฝากคงเหลือของธนาคารพาณิชยภายหลังจากการใหสินเช่ือในภูมภิาคแลวปรับดวยดัชนีราคา

ผูบริโภคตามปฐาน 2541 

 5. ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชย (Real Commercial Bank’s 

loan) หมายถึง ปริมาณเงินใหสินเช่ือโดยรวมของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย เงินใหกูยมื เงนิ

เบิกเกนิบัญชี ต๋ัวเงนิและอ่ืน ๆ ปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคตามปฐาน 2541 

 6. ปริมาณเงนิใหสินเชื่อภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่แทจริงของธนาคาร

พาณิชย (Agriculture and Non-Agriculture of Commercial Banks’ Loan) หมายถงึ ปริมาณ

เงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภค

ตามปฐาน 2541 ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดกลุมประเภท ดังนี้  

  6.1 ภาคเกษตร หมายถงึ การกสิกรรม การประมง การเล้ียงสัตว การปา

ไม และการเกษตรอ่ืน ๆ 

  6.2 นอกภาคเกษตร หมายถึง การเหมืองแรและยอยหนิ การ

อุตสาหกรรม (ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร) การกอสราง การพาณิชย การธนาคาร

และธุรกิจการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การสาธารณูปโภค การบริการ การอุปโภคบริโภค

สวนบุคคล  

 7. มูลคาผลผลิตหลักที่แทจริง (Real Value of Core Product) หมายถึง มูลคา

ผลผลิตหลักทีแ่ทจริงในแตละภูมิภาค   โดยผลิตภัณฑหลักของภาคเหนือ  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ ขาวนาป สวนภาคใต คือ ยางพารา และปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคตาม

ปฐาน 2541 

DPU



บทที่ 2 

 

แนวคิดและรูปแบบของทฤษฎี 

 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาคได

อาศัยแนวทางทฤษฎีเร่ืองเงนิทนุสําหรับการกูยืม และทฤษฎีแหงการแสวงหากาํไรสูงสุด ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี ้

 

ทฤษฎเีรื่องเงินทุนสาํหรบัการกูยืม (พิกุล, 2533: 192-194) 

 พัฒนาแนวคิดมาจากทฤษฎีของสํานักคลาสสิค โดยนําตัวแปรที่เกี่ยวของกบัความ

เปนจริงของระบบเศรษฐกิจมาใชประกอบการวิเคราะห และเห็นวาอัตราดอกเบ้ียโดยแทจริงแลว

เปนอัตราที่สะทอนความตองการที่จะใหกูยืมมากกวาการที่จะใหเกิดการออม หรือเปนตัวสะทอน

อุปทานของเงนิใหกูยืม  

 อุปทานของเงนิใหกู หมายถึง เงนิใหกูยมืทั้งหมดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่สถาบัน

การเงนิประสงคจะใหกูยมืในระดับอัตราดอกเบ้ียตาง ๆ ซึ่งอุปทานของเงนิใหกูจะมีความสัมพนัธ

ในทางเดียวกนักับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย นั่นคือ ถาอัตราดอกเบ้ียตํ่าอุปทานของเงนิ

ใหกูก็จะมีนอย แตถาอัตราดอกเบ้ียอุปทานของเงินใหกูจะมีมาก เสนอุปทานของเงินใหกูจะมี

ลักษณะลาดข้ึนจากซายไปขวาคลายกับเสนอุปทานของสินคาและบริการ (ภาพที ่ 1) โดย

กําหนดใหแกนต้ังแสดงอัตราดอกเบ้ีย และแกนนอนแสดงปริมาณของเงนิใหกูยืม 
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ภาพที ่1 ลักษณะของเสนอุปทานของเงินใหกูยืม 

 

        SL  

 อัตราดอกเบ้ีย    

    

 

    

0 ปริมาณเงนิใหกูยืม 

 

 ทางดานอุปสงคตอเงินกูเกดิจากความตองการที่จะลงทุนและถือเงนิไว โดยทัว่ไปแลว 

ผูขอกูมักจะพอใจที่จะกูในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ดังนั้น เสนอุปสงคตอเงนิกูจะลาดลงจากซายมาขวา 

ซึ่งแสดงวา ณ ระดับอัตราดอกเบ้ียสูง ปริมาณความตองการเงินกูจะมีนอย และเม่ืออัตราดอกเบ้ีย

ลดตํ่าลงปริมาณความตองการเงินกูจะมีมาก ซึ่งความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยและปริมาณ

ความตองการเงินกูสามารถแสดงในรูปของเสนอุปสงคเงินกูดังในภาพที่ 2 

 

ภาพที ่2 ลักษณะของเสนอุปสงคตอเงินกู 

   

 อัตราดอกเบ้ีย     

    

 

 

      DL  

           0  ปริมาณเงนิใหกูยืม 
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 อุปสงคและอุปทานของเงินใหกูจะเปนตัวกําหนดระดับอัตราดอกเบ้ียดุลยภาพโดยจะ

เกิดข้ึนจากจุดตัดกันของเสนอุปสงคตอเงินกูและอุปทานของเงนิใหกู และอัตราดอกเบ้ียนี้จะเปน

อัตราที่เหมาะสมที่เกิดจากการใหกูชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ ณ จุดนี้จะแสดงถึงดุลยภาพของปริมาณ

สินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดในขณะใดขณะหน่ึง ดังในภาพท่ี 3 

ภาพที ่3 อัตราดอกเบ้ียดุลยภาพของการใหกู 

   

 อัตราดอกเบ้ีย                    SL 

         r1 

         r0  

 

      DL 

           0     q1     q0    q2   ปริมาณเงนิใหกูยืม 

 แตอยางไรก็ตาม อัตราดอกเบ้ียดุลยภาพในตลาดแตละแหงหรือในภูมภิาคหนึง่ ๆ อาจ

มีความแตกตางกนั ข้ึนอยูกับสภาวะอุปสงคและอุปทานของเงินกู และสภาวะการแขงขันของ

สถาบันการเงนิเปนสําคัญ ดังนั้น อัตราดอกเบ้ียดุลยภาพของแตละประเภทของสินเช่ืออาจ

แตกตางกนัและมีไดหลายอัตรา แตในที่สุดอัตราดอกเบ้ียเหลานัน้ก็จะปรับตัวเขาสูดุลยภาพเม่ือ

เกดิความสมดุลทางดานอุปสงคและอุปทานของเงนิกูในขณะใดขณะหนึง่ 

 สมมติวาระบบเศรษฐกิจหนึ่งแบงออกเปน n ภาค และในแตละภาคมีทรัพยสินอยู

ทั้งหมด m ชนดิ การปลอยสนิเช่ือในแตละประเภทยอมข้ึนอยูที่อัตราดอกเบ้ียที่คาดวาจะไดรับจาก

การปลอยสินเช่ือในธุรกิจประเภทน้ัน ๆ ถาผลไดของทรัพยสินทางการเงินสูงข้ึน หนวยเศรษฐกิจ

หรือธนาคารพาณิชยในภูมิภาคตาง ๆ ก็จะหันไปขยายการลงทุนในทรัพยสินทางการเงนินั้น 

ในทางตรงกันขามถาผลไดจากทรัพยสินทางการเงนิลดลง ก็จะมีการลงทนุในทรัพยสินนัน้ ๆ 

นอยลง 

 ในกรณีที่มกีารแทรกแซงตลาดการเงิน โดยการกาํหนดอัตราดอกเบ้ียไวสูงกวาอัตรา

ดุลยภาพ เชน ที่อัตรา r1 แลว กจ็ะมผีลทําใหปริมาณอุปทานเงนิใหกูมีมากกวาปริมาณอุปสงค
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เงินกู กรณีเชนนีก้็จะทําใหเกิดเงินกูสวนเกินจาํนวน q1 q2 ที่อาจจะนําไปสูการไหลออกของเงนิทุน

จากภูมิภาค หรือเกิดภาวะชะงักงันในดานการลงทุนได ในทางตรงกนัขาม หากอัตราดอกเบ้ียถกู

กําหนดไวตํ่าความตองการทีจ่ะกูยืมก็จะมมีากกวาการทีจ่ะใหกู ก็จะเกิดการขาดแคลนและเกิด

การไหลเขาของเงนิทนุจากภูมิภาคอ่ืน จนกระทั่งเกิดดุลยภาพในตลาดในท่ีสุด 

 

ทฤษฎีแหงการแสวงหากาํไรสงูสุด (วเรศ, 2535 : 160-178) 

 ทฤษฎีนี้มีความเหน็วาธนาคารพาณิชยเปนหนวยเศรษฐกิจที่มจีุดมุงหมายเพื่อ

แสวงหากาํไรสูงสุด เชนเดียวกับธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งการถือครองสินทรัพยและหนี้สินที่เหมาะสมนัน้ก็

เพื่อใหไดกําไรสูงสุดภายใตเงื่อนไขตาง ๆ เชน สินทรัพยที่ธนาคารถือครองอยู ซึ่งแบงออกไดเปน 2 

ประเภทดวยกนั ไดแก  

 1. สินทรัพยประเภทที่กอใหเกิดรายได ไดแก เงินใหกูยืมประเภทตาง ๆ และการ

ลงทนุในหลักทรัพย 

 2. สินทรัพยประเภทที่ไมกอใหเกิดรายได ไดแก เงินสดสํารองทัง้หมดของธนาคาร 

ประกอบดวย เงนิสดซึง่ตองสํารองตามกฎหมาย และเงินสดสํารองสวนเกิน โดยธนาคารพาณิชย

จะพยายามดํารงเงนิสดสํารองใหไดตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวเทานัน้ และมีเงินสดสํารองสวนเกิน

อยูเพียงเล็กนอย 

 การศึกษาพฤติกรรมในการจัดสรรสินทรัพยของธนาคาร มีขอสมมติฐานวา ระบบ

ธนาคารพาณิชยจะปรับตัวในการถือครองสินทรัพยและหนี้สินใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา เพื่อให

สอดคลองกับสภาวการณทางการเงนิทีเ่ปล่ียนแปลงไป เชน อัตราดอกเบ้ีย อุปสงคของเงนิกู และ

นโยบายการเงนิที่ใชโดยธนาคารกลาง เปนตน ในกรณีทีธ่นาคารกลางใชมาตรการทางการเงนิดวย

การซื้อหลักทรัพยในตลาด อันมีผลทาํใหธนาคารพาณิชยมีเงินสดสํารองทัง้หมดของตนเพิ่มข้ึน 

ตลอดจนมีสัดสวนของสินทรัพยประเภทที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินทรัพยทีก่อใหเกิดรายไดสูง ซึ่ง

จะมีผลทาํใหธนาคารพาณิชยขยายการใหสินเชื่อ นอกจากนีก้ารจัดสรรสินทรัพยของธนาคาร

พาณิชย ยงัข้ึนอยูกับตนทนุของการใหกูและผลตอบแทนของสินทรัพยนัน้ ๆ ซึ่งก็ถอืเปนการจัดการ

สินทรัพยใหมเพื่อใหไดมาซึง่กําไรสูงสุด 
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 สามารถพิจารณาฐานะการดําเนนิงานของธนาคารพาณิชย ไดจากบัญชีงบดุลของ

ธนาคารพาณิชย บัญชงีบดุลจะแสดงฐานะของหนี้สินอันเปนแหลงเงนิทนุเพื่อใชในการดําเนินงาน

และแสดงลักษณะของสินทรัพยอันเกิดจากการดําเนนิงานของธนาคาร ดังนี ้

 

บัญชีงบดุลของธนาคารพาณิชย 

              สินทรัพย   หนี้สินและทนุ 

เงินสดและเงนิฝากในธนาคารอ่ืน ๆ   เงินฝาก 

หลักทรัพยลงทุน     เงินกูยืม 

การใหกูยืมและใหเครดิต   หนี้สินอ่ืน ๆ 

สินทรัพยอ่ืน ๆ     บัญชีเงินกองทุน 

 

 องคประกอบของบัญชีงบดุล ประกอบดวย 2 สวน คือ 

 1. ดานสินทรัพย จะแสดงถึงชนิดและมูลคาของสินทรัพยที่ธุรกิจนั้นมีกรรมสิทธิ์แหง

ความเปนเจาของ ตลอดจนสิทธิเรียกรองที่พงึมีของธุรกจินั้น ๆ ซึง่สามารถแบงออกไดเปน 

1.1 เงินสดและเงนิฝากในธนาคารอ่ืน 

1.2 หลักทรัพยลงทุน 

1.3 การใหกูยืมและใหเครดิต 

  1.4 สินทรัพยอ่ืน ๆ  

 2. ดานหนี้สินและทุน แสดงถึงชนิดและปริมาณของสิทธเิรียกรองของเจาหนี้ทีม่ีตอ

สินทรัพยของธุรกิจ แบงออกไดเปน 

  2.1 เงินฝาก  

  2.2 เงินกูยืม  

  2.3 หนี้สินอ่ืน ๆ  
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  2.4 บัญชีเงินกองทุน  

 จากงบดุลของธนาคารพาณิชยทางดานทรัพยสินจะประกอบดวยรายการที่สําคัญ 4 

รายการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงินสดในมือและเงินฝากในธนาคารอ่ืน เปนรายการที่รวมถงึเงินสด

สํารองตามกฎหมายท่ีธนาคารกลางกํากับอยูดวย ซึง่เงินในสวนนีธ้นาคารจะไมไดรับดอกผลจาก

การฝากเงนิ  

 การใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยเปนการใหกูยืมในลักษณะของเงนิเบิกเกินบัญชี เงิน

ใหกูยืม และรับชวงซื้อลดต๋ัวเงนิ อันเปนกิจกรรมหลักของธนาคารพาณิชย เพราะเปนสินทรัพย

ชนิดที่ใหผลตอบแทนสูง แตอยางไรก็ตาม ก็เปนสินทรัพยชนิดที่มีความเส่ียงสูงดวย เพราะผูขอกู

อาจจะไมสามารถชําระดอกเบ้ียและเงนิตนคืนตามทีท่ําสัญญากันไว ดังนัน้ ธนาคารที่ใหกูจึงตอง

คํานึงถึงความปลอดภัยของการใหกูดวย 

 สําหรับดานหนี้สินนั้นมีรายการสําคัญ คือ เงนิฝาก ซึ่งประกอบดวยเงนิฝากกระแส

รายวนั เงนิฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา อันเปนแหลงที่มาของเงนิทนุที่สําคัญที่สุดแหลง

หนึง่ของธนาคารพาณิชย โดยเงินฝากแตละประเภทมีอัตราการหมุนเวียนของเงนิฝากแตกตางกนั 

ยิ่งอัตราการหมุนเวยีนของเงินฝากมากเทาใด กจ็ะทาํใหเงนิฝากนัน้มีผลตอปริมาณการใหสินเช่ือ

ในทางลบ  

 มาตรการในการกํากับการใหกูของระบบธนาคารพาณิชยใชอัตราสวนระหวางเงินให

สินเช่ือตอเงนิฝาก ถาอัตราสวนนี้ยิง่สูงข้ึนเทาใด ยอมแสดงวาความสามารถของธนาคารท่ีจะใหกู

เพิ่มข้ึนจะนอยลงเทานั้น ในกรณีสภาพคลองของธนาคารก็เปนไปในทํานองเดียวกนั กลาวคือ หาก

อัตราสวนระหวางเงนิใหสินเช่ือตอเงินฝากมีอัตราสวนสูง แสดงวาธนาคารพาณิชยสามารถ

กระจายสินเช่ือไดสูงกวาเงนิฝากที่สามารถระดมมาได แตหากอัตราสวนดังกลาวอยูในอัตราที่ตํ่า 

แสดงวาธนาคารพาณิชยยังคงมีสภาพคลองสวนเกนิที่จะใหสินเชื่อไดอีก 

 สวนรายการดานหนี้สินในดานอ่ืน ๆ ที่สําคัญคือ เงินกูยืมธนาคารพาณิชยที่สามารถ

กูยืมไดจากสถาบันการเงินอ่ืนประเทศ โดยกูยืมจากเงินสดสํารองสวนเกินของธนาคารอ่ืน 

ตลอดจนกูยืมจากธนาคารกลาง และนอกจากนี้ธนาคารพาณิชยยังติดตอขอกูยืมจากตางประเทศ 

เมื่ออัตราดอกเบ้ียในตลาดตางประเทศมีอัตราตํ่ากวาในประเทศ ธนาคารจะแสวงหาสินเช่ือจาก
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ตางประเทศเพื่อนาํเขามาขยายเครดิตในประเทศ ฉะนั้น การกูยมืจากสถาบันการเงินในประเทศ

และตางประเทศจึงมีผลทําใหการขยายตัวของการใหสินเช่ือเพิม่ข้ึน 

 สวนบัญชีเงินกองทนุ ซึ่งเปนจํานวนเงินทีป่ระกันความปลอดภัยใหแกผูฝาก ซึ่งใน 

ประเทศไทยไดมีการกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงเงนิกองทนุเปนสัดสวนกับสินทรัพยเส่ียงใน

อัตราสวนไมตํ่ากวารอยละ 5 และไมเกินรอยละ 15 ซึง่ในปจจุบนัไดกําหนดไวรอยละ 8.5 ของ

สินทรัพยเส่ียง ดังนัน้ ถาธนาคารพาณิชยมีสัดสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงสูง ธนาคาร

พาณิชยก็สามารถที่จะปลอยสินเช่ือที่เปนสินทรัพยเส่ียงไดมากข้ึน ซึง่รายการดานหนี้สินที่กลาวมา

ทั้งหมดนี ้นับเปนแหลงเงนิทนุที่สําคัญที่มผีลกระทบตอการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 

 

การตรวจเอกสาร 

 ในการสาํรวจเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษาในเร่ืองนี ้พบวามีผูทําการศึกษา

เกี่ยวกับสินเช่ือในดานตาง ๆ ดังนี ้

 1. จรัสศรี ธิติเลิศเดชา (2534) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยทีม่ีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีผลกระทบตอการให

สินเช่ือประเภทตาง ๆ เพื่อจะไดทราบวามีปจจัยอะไรบางที่เปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการ

ตัดสินใจในการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย โดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติสรางสมการในรูป

สมการถดถอยเชิงซอน และใชวิธีกาํลังสองนอยที่สุดมาทําการวิเคราะห 

  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีบทบาทสําคัญตอการเปล่ียนแปลงการใหสินเชื่อ

ไดแก ปริมาณเงินฝากอิสระของธนาคารพาณิชย ปริมาณเงนิกูยมืจากตางประเทศ ปริมาณเงนิกู

ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ ซึง่ปจจัยทัง้สามเปนแหลงเงนิทนุที่สําคัญของธนาคารพาณิชย 

และมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของสาขาเศรษฐกิจนัน้ ๆ ในปที่ผานมา ซึง่ความสัมพนัธ

ของปจจัยตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอการใหสินเชื่อแตละประเภทดังนี ้ คือ การให

สินเช่ือทกุประเภทยกเวนสินเช่ือเพื่อธุรกิจการธนาคารถกูกําหนดโดยปริมาณเงนิฝากอิสระของ

ธนาคารพาณิชยในทิศทางเดียวกนั สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยถูกกําหนดโดยมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาที่อยูอาศัยในปที่ผานมาในทิศทางตรงกันขาม สินเช่ือเพื่อการ

DPU



 17 

นําเขาและสินเช่ือการสาธารณูปโภค ถกูกําหนดโดยปริมาณเงนิกูยืมจากตางประเทศในทิศทาง

เดียวกนั สินเช่ือเพื่อการสงออกถูกกําหนดโดยปริมาณเงนิกูยมืจากสถาบันการเงินในประเทศใน

ทิศทางเดียวกนั สําหรับสินเช่ือเพื่อธุรกิจการธนาคารถูกกําหนดโดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศสาขาธุรกิจการธนาคารในปที่ผานมา และปริมาณเงนิสดสํารองสวนเกินจองธนาคาร

พาณิชยในทิศทางเดียวกัน 

 2. ยลธวรรณ ทองประสิทธิ ์ (2535) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอการให

สินเช่ือ : กรณีการแบงกลุมธนาคารพาณิชยไทย” โดยมีวตัถุประสงคเพือ่ตองการทราบถึงปจจัยทีม่ี

ผลกระทบตอการใหสินเช่ือของกลุมธนาคารพาณิชยไทย รวมทั้งเพื่อศึกษาถึงการดําเนนิงานและ

ลักษณะการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไทย โดยแบงแบบจําลองการใหสินเชื่อของธนาคาร

พาณิชยไทยเปน 3 กลุม คือ กลุมธนาคารไทยขนาดใหญ กลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดกลาง 

และกลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก แลวหาความสัมพันธของการใหสินเชื่อกบัตัวแปรตาง ๆ ที่

คาดวาจะมีผลกระทบตอการใหสินเชื่อ โดยอาศัยแบบจําลองถดถอยเชิงซอน  

  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีบทบาทสําคัญตอการเปล่ียนแปลงการใหสินเชื่อ 

ไดแก ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงนิกูยมื และผลตางของอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยมืกับอัตราดอกเบ้ีย

เงินฝาก โดยทีป่ริมาณเงนิฝากจะเปนแหลงเงินทนุที่สําคัญที่สุดของกลุมธนาคารพาณิชยไทย 

 3. บุษราคัม ไกรฤทธ์ิ (2536) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยทีม่ีผลตอการใหสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทย : กรณีศึกษาในระดับภาค” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการ

ใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยใชวธิีการทางเศรษฐมิติ สรางสมการในรูปของ

สมการถดถอยเชิงซอน และใชวิธีกาํลังสองนอยที่สุด มาทาํการวิเคราะหหาความสัมพันธของการ

ใหสินเช่ือในแตละภาคกับตัวแปรตาง ๆ ใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาระหวางป 2521-2534  

  จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่เหมือนกันมีผลตอการใหสินเชื่อตางกนัในแตละ

ภาคตามความสําคัญของแตะลปจจัย ซึ่งพบวา ตัวแปรอิสระที่มคีวามสําคัญมากที่สุด คือ 

ผลิตภัณฑภาคที่แทจริงเฉลีย่ตอหัวในปทีผ่านมา รองลงมา คือ จํานวนประชากรตอสาขาของ

ธนาคารพาณิชย ปริมาณเงินฝากที่แทจริงของธนาคารพาณิชย และอัตราดอกเบ้ียเงนิใหกูยืมที่

แทจริงแกลูกคาทัว่ไป ตามลําดับ 
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 4. นันทิกร อภิชาติบุตร (2538) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงและ

แนวโนมการกระจายตัวของการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ถึงการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงและแนวโนมการกระจายตัวของการใหสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยไทย โดยการวิเคราะหเชงิพรรณนา และอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมในชวงระหวางป 

2526-2537  

  ผลการศึกษาพบวา การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยในชวงป พ.ศ. 2526-

2537 ไดเปล่ียนแปลงโครงสรางจากสินเช่ือภาคเศรษฐกิจหลัก คือ สินเช่ือภาคอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจคาสงและคาปลีกเปนสินเช่ือภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ มากข้ึน เชน ภาคธุรกิจบริการและสินเช่ือ

เพื่อการอุปโภคและบริโภคสวนบุคคลมากขึ้น แตสัดสวนเฉล่ียของสินเช่ือที่สูงสุดยังคงอยูใน

ภาคอุตสาหกรรมและสัดสวนเฉล่ียสินเช่ือที่ตํ่าสุดจะอยูในภาคธุรกิจเหมืองแรและเหมืองหนิ สวน

ทางดานอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียของสินเช่ือที่สูงสุดก็คือสินเชื่อภาคธรุกจิอสังหาริมทรัพย และ

อัตราการเติบโตโดยเฉล่ียของสินเช่ือที่ตํ่าสุดก็คือ สินเช่ือภาคธุรกิจการนําเขา นอกจากน้ันแลวยัง

พบวาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการขยายตัวของสินเช่ือธนาคารพาณิชย

ตางก็เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน  

DPU



บทที่ 3 

 

ระบบธนาคารพาณิชยและการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 

 

การใหสินเชือ่ของธนาคารพาณิชยจาํแนกรายภาค 

 ดังที่ไดกลาวมาแลววา การใหสินเชื่อเปนธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชยที่สามารถทํา

รายไดใหแกกจิการ โดยเมื่อพิจารณาปริมาณเงินใหสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชยใน

ภาคตาง ๆ (ตารางที ่ 4) พบวา ทั้งปริมาณเงนิใหสินเช่ือและเงินฝากใน ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ในชวงป 2540 มีปริมาณเงนิใหสินเช่ือใกลเคียงกบัปริมาณเงิน

ฝาก โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืที่มีสัดสวนสินเช่ือตอเงนิฝากสูงกวารอยละ 100 ตอเนื่อง

ไปจนถึงป 2541 และ 2542 (ตารางที่ 5) แตหากพิจารณาอัตราสวนตอเนื่องถงึป 2544 พบวา ทุก

ภาคมีอัตราสวนสินเช่ือตอเงินฝากในอัตราท่ีลดลง แสดงใหเห็นถึงปริมาณเงนิฝากในภาคนัน้ ๆ 

ไมไดถูกใชเปนแหลงเงนิทนุของแตละภาคทั้งหมด กลับถูกระดมเขามาสนองตอบตอการใหสินเชื่อ

ในเขตหรือภูมิภาคที่มีการระดมเงินฝากไมเพียงพอตอการใหสินเช่ือ 
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ตารางที่ 4 ปริมาณเงนิใหสินเชื่อ และปริมาณเงนิฝาก ของธนาคารพาณิชยจําแนกตามรายภาค  

 ในระหวางป 2540-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ภาคเหนือ 

   เงนิใหสินเช่ือ 

   เงนิฝาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   เงนิใหสินเช่ือ 

   เงนิฝาก 

ภาคใต 

   เงนิใหสินเช่ือ 

   เงนิฝาก 

 

248,533.6 

256,785.9 

 

280,159.4 

227,340.5 

 

234,448.8 

216,149.8 

 

219,780.9 

264,020.2 

 

251,856.1 

232,652.8 

 

209,263.0 

230,505.7 

 

204,034.4 

255,521.7 

 

235,445.7 

223,081.1 

 

198,661.6 

232,635.1 

 

176,875.8 

271,652.0 

 

194,864.7 

241,050.3 

 

168,402.0 

249,124.6 

 

164,030.3 

284,115.0 

 

173,441.8 

253,439.6 

 

149,117.5 

259,220.7 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ตารางที่ 5  สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงนิฝากของธนาคารพาณิชย จาํแนกตามรายภาค  

 ในระหวางป 2540-2544 
(หนวย : รอยละ) 

ภาค 2540 2541 2542 2543 2544 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

96.79 

123.23 

108.47 

83.24 

108.25 

90.78 

79.85 

105.54 

85.40 

65.11 

80.84 

67.60 

57.73 

68.44 

57.53 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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 แตเดิมผูบริหารธนาคารมนีโยบายในการระดมเงินฝากเปนหลัก แตในปจจุบันการ

ดําเนนิงานเปล่ียนไป ธนาคารพาณิชยตางมุงทีจ่ะใหบริการดานอ่ืน ๆ มากข้ึน เชน บริการดาน

อิเล็กทรอนกิส รวมถึงการบริการใหสินเช่ือกับลูกคาที่เชือ่ถือได แมในชวงระยะหลังการใหบริการ

ดานสินเช่ือของธนาคารพาณิชยจะเติบโตแตก็ขยายตัวในทิศทางที่ชะลอตัว 

 โดยหากพิจารณาในดานเงนิใหสินเช่ือสูชนบทของธนาคารพาณิชย ในระหวางป 

2540-2544 (ตารางที่ 6) จะพบวา หลังจากทีธ่นาคารแหงประเทศไทยยกเลิกกําหนดเปาหมายให

ธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อสูชนบทไมตํ่ากวารอยละ 20 ของเงินฝาก มาต้ังแตป 2542 สินเช่ือสู

ชนบทไดลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยเฉพาะในป 2543 ที่เงนิใหสินเช่ือสูชนบทลดลง

ตํ่าสุดที่ระดับรอยละ 10.65 ตอมาในป 2544 สินเช่ือสูชนบทเร่ิมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอีกตามภาวะ

เศรษฐกิจทีก่ระเต้ืองข้ึน แตก็อยูในอัตราทีล่ดลง 
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ตารางที่ 6  เงินใหสินเชื่อสูชนบท 1ของธนาคารพาณิชย ระหวางป 2540-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ประเภทสินเช่ือ 2540 2541 2542 2543 2544 

กลุมเปาหมายหลกั 14% ของเงินฝาก 

   - เกษตรกร 

   - อุตสาหกรรมขนาดยอมสวนภูมิภาค 

   - สหกรณออมทรัพย 

   - การทํางานในตางประเทศ 

   - นิคมอุตสาหกรรมสวนภูมิภาค 

   - การคาสงผลิตผลการเกษตร 

   - การสงออกผลิตผลการเกษตร 

   - กลุมเปาหมายใหมสวนภูมิภาค 2 

ธุรกิจการเกษตร 6% ของเงินฝาก 

 

156,667 

105,715 

7,922 

341 

7,611 

60,472 

80,535 

275,246 

229,685 

 

148,315 

104,091 

2,853 

893 

10,394 

57,602 

71,571 

324,081 

218,402 

 

133,819 

91,157 

685 

1,333 

8,457 

54,661 

77,760 

309,004 

229,567 

 

123,470 

85,477 

450 

1,868 

4,659 

50,677 

64,580 

276,522 

202,175 

 

107,122 

82,000 

982 

2,190 

3,733 

51,692 

53,937 

297,816 

191,585 

รวมทั้งส้ิน 

อัตราการเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

924,194 

- 

938,202 

.1.52 

906,442 

-3.39 

809,878 

-10.65 

791,056 

-2.32 

หมายเหตุ  1 นโยบายสินเชื่อสูชนบทเริ่มเม่ือป 2530 

 2 ประกอบดวยการอุตสาหกรรม เหมืองแร สาธารณูปโภค โรงพยาบาลและ 

  เพื่อที่อยูอาศัยในสวนภูมิภาค เฉพาะยอดคงคางท่ีเพิ่มขึ้นจากป 2535 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ประเภทของสินเชื่อธนาคารพาณิชยภมูิภาค 

 ในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 ไดใหคํานยิามการให

สินเช่ือในมาตรา ๔ วา “การใหสินเช่ือหมายความถงึใหกูยมืเงนิ ซื้อ ซื้อลด รับชวงซ้ือลดต๋ัวเงนิ 

เปนเจาหนี้เนือ่งจากไดจาย หรือส่ังใหจายเงนิตามคําส่ังของผูเคยคา หรือเปนเจาหนี้จายเงินตาม

เล็ตเตอรออฟเครดิต” ซึ่งมคีวามหมายอยางกวางก็คือ นอกจากจะหมายถึงเงนิทีใ่หกูยืมทัง้ในรูป
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ของเงนิใหกู เงินเบิกเกนิบัญชี ต๋ัวเงนิซือ้ลดแลว ยังหมายถึงหนี้อยางอ่ืนที่ธนาคารไดจายเงนิแทน

ลูกคา เชน หนีต้ามเลตเตอรออฟเครดิต หนี้ตามการคํ้าประกัน เปนตน 

 ในการแบงประเภทสินเช่ือของธนาคารพาณิชย สามารถแบงออกไดหลายลักษณะ

ดังตอไปนี้ คือ 

 1. แบงตามรูปลักษณะของการใหกูเงนิ แบงเปน 3 ประเภท (ตารางที่ 7) คือ  

  1.1 เงินเบิกเกนิบัญชี เปนการกูยืมโดยผูขอกูทําสัญญากับธนาคารขอเบิกเงนิ

เกินบัญชีจากบัญชีกระแสรายวนั สวนที่เกนิจะเปนเงนิกูที่ธนาคารพาณิชยจะคิดดอกเบ้ียตาม

จํานวนวันที่ผูขอกูเงินเบิกถอนไปใช แตผูขอกูจะสามารถเบิกถอนเงนิไมเกินวงเงินเบิกเงนิเกนิบัญชี

ที่ธนาคารอนมุัติเทานัน้ การสั่งจายเงนิจะใชเช็คเชนเดียวกับเงนิฝากกระแสรายวัน นิยมใชใน

วงการธุรกิจเปนสวนใหญ 

  1.2 เงินใหกูยมื การใหกูยืมของธนาคารพาณิชยมีหลายประเภทตาม

วัตถุประสงคทีต่องการสินเช่ือและระยะเวลาในการผอนชําระ ผูขอกูจะตองมหีลักประกัน และ

ความสามารถในการผอนชําระ โดยธนาคารจะคิดดอกเบ้ียเปนรายป และผูกูจะตองผอนชําระเงิน

ตนและดอกเบ้ีย 

  1.3 การซื้อลดต๋ัวเงิน ธนาคารจะทําหนาที่รับซ้ือลดต๋ัวเงินประเภทตาง ๆ จาก

ลูกคา โดยหักสวนลดไวจาํนวนหนึง่จากมูลคาหนาต๋ัว แตจะหักไวมากนอยเพียงไรข้ึนกับอัตรา

สวนลดและจํานวนวันที่ตองถือต๋ัวไวจนครบกําหนด การซื้อต๋ัวเงินของธนาคารพาณิชยอาจถือวา

เปนการใหกูยมืโดยใชต๋ัวแลกเงนิเปนหลักประกัน 
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ตารางที่ 7 ประเภทสินเช่ือของธนาคารพาณิชยตามลักษณะการใหกูเงนิ จาํแนกรายภาค  

 ในระหวางป 2540-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ประเภทเงนิใหสินเชื่อ 2540 2541 2542 2543 2544 

ภาคเหนือ 

   เงนิเบิกเกินบัญชี 

   เงนิใหกูยืม 

   การซื้อลดต๋ัวเงนิและอ่ืนๆ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   เงนิเบิกเกินบัญชี 

   เงนิใหกูยืม 

   การซื้อลดต๋ัวเงนิและอ่ืนๆ 

ภาคใต 

   เงนิเบิกเกินบัญชี 

   เงนิใหกูยืม 

   การซื้อลดต๋ัวเงนิและอ่ืนๆ 

 

101,389.8 

119,188.0 

27,955.8 

 

114,606.4 

120,013.6 

45,539.4 

 

95,111.5 

112,279.7 

27,057.6 

 

85,578.0 

111,135.2 

23,067.7 

 

100,923.3 

112,542.6 

38,390.2 

 

80,466.2 

105,594.4 

23,202.4 

 

74,688.5 

110,299.7 

19,046.2 

 

88,143.1 

115,788.1 

31,512.5 

 

69,251.4 

108,515.3 

20,894.9 

 

58,009.1 

102,950.4 

15,916.3 

 

65,211.2 

109,538.2 

20,118.0 

 

51,800.5 

102,031.2 

14,570.3 

 

51,748.6 

96,089.9 

16,191.8 

 

57,477.0 

98,486.9 

17,477.9 

 

46,415.0 

91,599.4 

11,103.1 

รวม 763,141.8 680,900.0 638,139.7 540,145.2 486,589.6 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 จากตารางที ่ 7 พบวา เงินใหสินเชือ่ของ 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ทั้ง 3 ประเภทนัน้ ธนาคารพาณิชยนิยมใหสินเชื่อประเภทเงนิให

กูยืมสูงที่สุด แตทั้งนี้สัดสวนเงนิใหสินเช่ือทั้ง 3 ประเภทก็มีอัตราทีล่ดลงอยางตอเนื่อง แมจะมี

มาตรการของรัฐกระตุนใหธนาคารพาณิชยกระจายสินเช่ือสูระบบใหมากข้ึน แตนับจากหลัง

วิกฤตการณเศรษฐกิจในป 2540 เปนตนมา การระบายสินเช่ือออกจากระบบของธนาคารพาณิชย

มีขอจํากัดอยูมาก เมื่อเทียบกับปริมาณสภาพคลองที่มอียู ดวยอุปสรรคสําคัญในเร่ืองปญหาหนี้ที่
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ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ที่มีอยูในขณะนั้น ขณะเดียวกัน พฤติกรรมในการจัดหาเงินของธุรกิจก็

เปล่ียนแปลงไป โดยหันความนยิมไปในดานการระดมทุนโดยออกหุนกู ทดแทนสินเช่ือจากระบบ

สถาบันการเงนิ ประกอบกบักลวิธีตาง ๆ ในการจัดการปญหาหนีท้ี่ไมกอใหเกิดรายได เชน การตัด

หนี้สูญ การโอนสินเชื่อดอยคุณภาพบางสวนไปไวที่บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (AMC) ลวนแต

เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกดิการหดตัวในขนาดของสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยในชวง

ระยะเวลาดังกลาว 

 2. แบงตามกาํหนดชําระเงินคืน แบงเปน 2 ประเภท คือ (จรินทร, 2535 : 155-156) 

  2.1 เงินกูที่เรียกคืนไดทุกเมื่อหรือเรียกคืนไดทนัท ี เปนการกูเงนิที่ไมมกีําหนด

วันชาํระคืนไวแนนอน แตผูใหกูมีสิทธิเรียกรองใหชําระคืนไดทุกเวลาและผูกูก็มีสิทธทิี่จะชาํระคืนได

ทุกเวลาเชนเดียวกนั 

  2.2 เงินกูที่เรียกคืนไดตามกําหนดเวลา เปนการกูเงินที่มีกาํหนดวนัชําระคืนไว

แนนอน ถาผูกูชําระคืนกอนถึงกําหนดเวลาแลว ผูกูจะไดรับสวนลดโดยเสียคาดอกเบ้ียตามจํานวน

วันที่กูยมื 

 3. แบงตามหลักประกัน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

  3.1 การกูยมืโดยมปีระกัน  คือ การกูเงินโดยใชหลักทรัพยตาง ๆ มาประกัน 

หรือใชบุคคลมาคํ้าประกนัก็ได หลักทรัพยทีน่ํามาประกันนี้ ธนาคารจะพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

คือ หลักทรัพยนัน้ควรจะมคีาคงที ่ จะตองซื้อขายจายโอนกันไดโดยงาย การโอนหลักทรัพยควร

เปนไปโดยสะดวก และหลักทรัพยนั้นจะตองซื้อขายจายโอนโดยงาย เปนตน สําหรับบุคคลที่มาคํ้า

ประกัน ธนาคารจะพิจารณาในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ บุคคลนั้นจะตองเปนคนที่ธนาคารมีความเชื่อถือ 

จะตองมีฐานะการเงนิดีพอทีจ่ะคํ้าประกนัได เปนตน 

  3.2 การกูยมืโดยไมมีหลักประกนั คือ การกูเงินที่ไมมีส่ิงของหรือหลักประกัน

อ่ืนใด ในกรณีนี้ธนาคารจะตองพิจารณาแลววา ผูกูจะตองมีฐานะการเงนิดีพอสมควร มี

ความสามารถในการดําเนนิธุรกิจ และเปนผูมีนิสัยดี ไมเคยมีประวัติการไมชําระหนี้ เปนตน 
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 4. แบงตามลักษณะของผูกู แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

  4.1 เงินที่ใหลูกคากู การใหกูเงนิแบบนี้อาศัยความสัมพนัธสวนตัวระหวาง

ธนาคารกับลูกคาซ่ึงเปนผูมบีัญชีอยูที่ธนาคารนั้นเปนสําคัญ และธนาคารใหความชวยเหลือเปน

พิเศษ 

  4.2 เงินที่ใหบุคคลที่มิใชลูกคากู การกูแบบนี้ธนาคารกับลูกคาไมมี

ความสัมพันธกันเลย ธนาคารที่ซื้อหลักทรัพยในตลาด ไมไดมุงหวังที่จะมีความสัมพันธกับผูกูที่

เสนอขาย สวนผูกูเองก็ไดใชคนกลางติดตอหาผูสนใจใหกูในตลาด ดังนัน้ การกูจึงไมใชเกิดจาก

ความสัมพันธกันมากอน 

 5. แบงตามวัตถปุระสงค 

  ประเภทสินเช่ือแบงตามวัตถุประสงคของการใช หมายถงึ วัตถปุระสงคที่ผูกู

ตองการนาํเงนิสินเช่ือไปใชในธุรกิจตาง ๆ กัน อาจจาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจของการใชสินเช่ือ 

ดังนี้  (สุวรรณา, 2532 : 25-26) 

  5.1 สินเช่ือเพื่อการเกษตรและการปาไม โดยธนาคารพาณิชยจะใหสินเช่ือ

ทางการเกษตรเพื่อตองการใหเปนทนุดําเนนิงานในการปรับปรุงคุณภาพ และปริมาณผลผลิตทาง

การเกษตร ตลอดจนเพื่อซ้ืออุปกรณเคร่ืองมือที่เกี่ยวกบัการเกษตร โดยทั่วไปธนาคารพาณิชยจะให

สินเช่ือเกษตรกรตามประเภท ดังนี ้

   5.1.1 ประเภทรายบุคคล   สําหรับเกษตรกรที่มทีี่ดิน   ซึ่งประกอบ

กิจการขนาดใหญและปานกลาง ซึ่งอยูในทองถิน่ที่สาขาของธนาคารพาณิชยต้ังอยู 

   5.1.2 ประเภทสมาชิกกลุม เปนการใหสินเช่ือแกกิจการขนาดยอม 

หรือไมมีที่ดินเปนของตนเอง โดยทําการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรอยูในเขตจังหวัดที่มี

สาขาเพื่อสินเช่ือทางเกษตรอยู 

  5.2 สินเช่ือเพื่อการเหมืองแรและยอย เปนการใหสินเช่ือแกกิจการที่ดําเนนิงาน

เกี่ยวกับเหมืองแร การแปรสภาพแร เพื่อเปนเคร่ืองประดับและเคร่ืองตกแตง ตลอดจนการถลุงแร 

ยอยหนิ เพื่อใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ 
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  5.3 สินเช่ือเพื่อการอุตสาหกรรม เปนการใหสินเช่ือเพื่อขยายกิจการ ตลอดจน

การลงทุนใหมของธุรกิจที่เพิง่เปดดําเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งหมด ไมวาจะเปนการซ้ือ

วัตถุดิบ เคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิต ซึ่งรวมถึงสินทรัพยถาวรเพื่ออุตสาหกรรมทุกชนิด 

  5.4 สินเช่ือเพื่อการกอสราง เปนการใหสินเช่ือแกลูกคาที่ประกอบกิจการ

เกี่ยวกับการกอสราง และการจําหนายวัสดุกอสราง รวมถึงการใหสินเช่ือแกผูรับเหมากอสราง และ

จําหนายวัสดุ รวมถงึการใหสินเช่ือแกผูรับเหมากอสรางเปล่ียนแปลงตอเติมหรือซอมแซมอาคาร

สถานที่ตาง ๆ ตลอดจนการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ของภาคเอกชนและของทางการดวย 

  5.5 สินเช่ือเพื่อการพาณิชย เปนการใหสินเชือ่แกธุรกิจที่ดําเนินงานเก่ียวเนื่อง

กับธุรกิจการพาณิชย เชน การนําเขา การสงออก การคาสง การคาปลีก อันมีผลตอการผลิตและ

การอุปโภคบริโภคในประเทศใหเพียงพอกบัความตองการทั้งในประเทศ และตางประเทศ 

  5.6 สินเช่ือเพื่อการธนาคารและธุรกิจการเงิน เปนการใหสินเช่ือในกรณีที่

สถาบันการเงนิตาง ๆ ขาดความคลองตัวทางการเงนิในขณะใดขณะหนึง่ ก็จะทําการกูยืมจาก

สถาบันการเงนิอ่ืนที่มีความคลองตัวสูงกวา เพื่อเปนการปรับสภาพคลองระหวางสถาบันการเงนิ

ดวยกัน 

  5.7 สินเช่ือเพื่อธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เปนการใหสินเช่ือเพื่อซ้ือขาย

ที่ดิน รวมถงึการสรางอาคารสํานักงาน และอาคารทีพ่ักอาศัยดวย 

  5.8 สินเช่ือเพื่อการสาธารณูปโภค เปนการใหสินเชื่อแกหนวยงานราชการ และ

รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ทัง้นี้เพื่อความสะดวกสบายข้ันพื้นฐานและสวัสดิการทางสังคมทีป่ระชาชนทัว่ไป

พึงไดรับ 

  5.9 สินเช่ือการบริการ เปนการใหสินเช่ือแกกจิการ สถาบัน หรือบุคคลที่ทาํ

ธุรกิจเกี่ยวกับการขายบริการ ไมวาจะเปนดานการศึกษา การแพทย ทนายความ การโรงแรม 

ตลอดจนกิจการภัตตาคาร และสถานบันเทิงตาง ๆ เชน โรงภาพยนตร เปนตน 

  5.10  สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล ธนาคารพาณิชยจะสนับสนนุการ

ใหกูยืมแกบุคคลที่มีความสามารถในดานการประกอบอาชีพการงานทีดี่และม่ันคง และเปนที่

เชื่อถือไดในสังคม โดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหผูกูสามารถที่จะซื้อสินคาประเภทคงทนไดกอนที่จะ
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สามารถสะสมเงินได หรือใหเปนการใชจายที่เกีย่วกับสวนบุคคล เชน การสรางบานที่อยูอาศัย การ

ซื้อรถยนต การกูเพื่อการศึกษา เปนตน 

  ทั้งนี ้สามารถแบงประเภทสินเช่ือทัง้ 10 ประเภทเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ สินเช่ือ

ภาคเกษตร ไดแก สินเช่ือเพื่อการเกษตรและการปาไม และสินเช่ือนอกภาคเกษตร อันไดแก 

สินเช่ือประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสินเช่ือเพื่อการเกษตรและการปาไม  

  จากตารางที ่ 8 ซึ่งแสดงถึงสัดสวนการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยจําแนกตาม

วัตถุประสงคของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ต้ังแตป 2540-2544 พบวาภาค

การพาณิชยเปนภาคที่ไดรับสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยมากที่สุด ตามภาวะการขยายตัวของ

เศรษฐกิจของประเทศทีม่ีภาคการสงออกเปนภาคเศรษฐกิจนาํ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มี

มาตรการการสงเสริมการสงออกอยางตอเนื่อง  
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ตารางที่ 8 สัดสวนการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยจําแนกตามวตัถุประสงคและจําแนกรายภาค  

 ระหวางป 2540-2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประเภทสินเชื่อ 2540 2541 2542 2543 2544 

N NE S N NE S N NE S N NE S N NE S 

1. การเกษตรและ 

    การปาไม 

2. การเหมืองแร 

    และยอยหิน 

3. การอุตสาหกรรม 

4. การกอสราง 

5. การพาณิชย 

6. การธนาคาร 

   และธุรกิจ 

   การเงิน 

7. ธุรกิจเกี่ยวกับ 

   อสังหาริมทรัพย 

8. การ 

   สาธารณูปโภค 

9. การบริการ 

10. การอุปโภค 

บริโภคสวนบุคคล 

9.1 

 

0.6 

 

11.8 

7.1 

33.0 

1.0 

 

 

6.0 

 

1.0 

 

9.7 

20.8 

 

6.4 

 

0.7 

 

13.3 

8.5 

40.3 

1.5 

 

 

3.1 

 

1.1 

 

6.6 

18.8 

 

10.3 

 

0.9 

 

9.7 

4.6 

35.5 

1.0 

 

 

5.3 

 

0.9 

 

11.7 

20.1 

7.9 

 

0.6 

 

12.9 

7.33 

31.9 

0.7 

 

 

6.4 

 

1.1 

 

11.0 

20.2 

 

6.0 

 

0.7 

 

13.4 

8.9 

38.3 

2.2 

 

 

3.3 

 

1.2 

 

7.4 

18.6 

 

9.9 

 

0.9 

 

10.8 

4.8 

34.4 

0.9 

 

 

5.9 

 

1.0 

 

12.7 

18.9 

 

8.0 

 

0.6 

 

13.5 

7.4 

31.7 

0.4 

 

 

6.2 

 

1.1 

 

11.4 

19.9 

4.5 

 

0.8 

 

13.1 

9.4 

40.0 

0.9 

 

 

3.5 

 

1.3 

 

8.1 

18.6 

9.9 

 

0.9 

 

10.0 

4.8 

33.8 

1.0 

 

 

6.0 

 

1.3 

 

14.5 

18.0 

8.1 

 

0.6 

 

13.1 

7.7 

30.8 

0.6 

 

 

6.0 

 

1.2 

 

11.3 

20.8 

4.6 

 

0.7 

 

14.5 

9.0 

39.3 

0.6 

 

 

3.1 

 

1.3 

 

7.5 

19.4 

10.0 

 

0.9 

 

10.4 

4.8 

33.5 

1.1 

 

 

6.0 

 

0.9 

 

14.2 

18.3 

 

7.7 

 

0.5 

 

13.3 

9.4 

31.8 

0.7 

 

 

5.1 

 

1.3 

 

10.6 

19.7 

4.5 

 

0.7 

 

14.7 

38.3 

38.3 

0.5 

 

 

2.7 

 

1.4 

 

7.2 

20.8 

10.3 

 

0.8 

 

11.0 

4.6 

33.5 

0.1 

 

 

4.02 

 

1.0 

 

15.9 

19.0 

หมายเหตุ : N = ภาคเหนือ, NE = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, S = ภาคใต 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 9 สัดสวนการเปล่ียนแปลงการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย จาํแนกตามวัตถุประสงค  

 และจําแนกรายภาค เปรียบเทียบระหวางป 2530 และ 2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประเภทสินเช่ือ 2530 2544       เปล่ียนแปลง 

N NE S N NE S N NE S 

การเกษตรและการปาไม 

การเหมืองแรและยอยหนิ 

การอุตสาหกรรม 

การกอสราง 

การพาณิชย 

การธนาคารและธุรกิจการเงนิ 

ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

การสาธารณูปโภค 

การบริการ 

การอุปโภคบริโภคสวนบุคคล 

16.9 

0.8 

12.4 

7.0 

46.0 

0.7 

3.0 

0.6 

3.5 

9.0 

15.7 

0.0 

18.1 

6.1 

37.4 

0.8 

1.5 

1.1 

3.9 

15.4 

16.1 

2.8 

10.6 

3.8 

43.9 

0.0 

2.1 

3.7 

9.7 

7.4 

7.7 

0.5 

13.2 

9.4 

31.8 

0.7 

5.1 

1.3 

10.6 

19.7 

4.5 

0.7 

14.7 

9.2 

38.3 

0.5 

2.7 

1.4 

7.2 

20.8 

10.3 

0.7 

10.9 

4.6 

33.5 

0.1 

4.0 

1.0 

15.9 

19.0 

-54.4 

-37.5 

6.5 

34.3 

-34.9 

0.0 

70.0 

116.7 

202.9 

118.9 

-71.3 

100.0 

-18.8 

50.8 

2.4 

-37.5 

80.0 

27.3 

84.6 

35.1 

-36.0 

-75.0 

2.8 

21.1 

-23.7 

100.0 

90.5 

-73.0 

63.9 

156.8 

หมายเหตุ : N = ภาคเหนือ, NE = ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, S = ภาคใต 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

  

  ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดสวนการเปล่ียนแปลงการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย

จําแนกตามวตัถุประสงค และจําแนกรายภาค เปรียบเทียบระหวางป 2530 และ 2544  (ตารางที ่

9) พบวามีประเด็นทีน่าสนใจดังตอไปนี ้

  1. ภาคธุรกิจที่ธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาคปลอยสินเชือ่มากที่สุด ไดแก 

การพาณิชย โดยในป 2544 สัดสวนของสินเช่ือของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต ประมาณรอยละ 31.8  38.3 และ 33.5 ตามลําดับ รองลงมาไดแก สินเช่ือเพื่อการอุปโภค

บริโภคสวนบุคคล และ การอุตสาหกรรม 
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  2. ธุรกิจสวนใหญมีสัดสวนของสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ในสวนภูมิภาค

เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสินเช่ือเพือ่การบริการของภาคเหนือทีม่ีสัดสวนการปลอยสินเช่ือเพิ่มข้ึนสูงสุดถงึ

รอยละ 202.9 รองลงมา คือ การอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของภาคใต การอุปโภคบริโภคสวน

บุคคลของภาคเหนือ และการสาธารณูปโภคของภาคเหนือ ที่มีสัดสวนเพิ่มข้ึนรอยละ 156.8  

118.9 และ 116.7 ตามลําดับ 

  3. ภาคธุรกิจที่มสัีดสวนของสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาคลดลง

มากที่สุด ไดแก การเหมืองแรและยอยหนิของภาคใตที่มีสัดสวนสินเช่ือลดลงถึงรอยละ 75 

 

การพจิารณาการใหสินเชือ่ของธนาคารพาณิชยภมูภิาค 

 การใหสินเช่ือเปนหนาทีท่ี่สําคัญของธนาคารพาณิชย เพราะการใหสินเช่ือเปนแหลง

กอใหเกิดรายไดหลัก เพือ่นําไปจายเปนผลตอบแทนแกผูฝากเงิน จายเปนคาใชจายในการ

ดําเนนิการ และสวนที่เหลือจายเปนผลกาํไรตอบแทนแกผูถือหุน ดังนัน้ การพิจารณาการใหสินเช่ือ

ของธนาคารพาณิชยจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑในการประเมินความเส่ียง และปจจัยที่มีผลตอการ

กําหนดนโยบายสินเช่ือของธนาคารพาณิชยดวย ซึ่งพิจารณาไดดังนี ้

 1. หลักเกณฑในการประเมินความเส่ียงในการใหสินเชื่อ 

  กอนทีจ่ะมกีารพิจารณาใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ธนาคารจะตองรวบรวม

รายละเอียดในดานตาง ๆ เกี่ยวกบัลูกคา และนํามาวิเคราะหวาควรจะใหสินเชื่อแกลูกคาหรือไม 

ซึ่งแนวทางในการประเมนิความเส่ียงภัยในการใหกูยมืโดยอาศัยหลักเกณฑเรียกวา 6 C’s Policy 

ไดแก (วาสนา, 2527 : 84-86) 

  1.1 ประวัติของผูกู (character) ในการพิจารณาใหสินเช่ือนั้น ธนาคารจะ

พิจารณาประวัติและอุปนิสัยของผูกูเปนปจจัยสําคัญ เพราะส่ิงเหลานี้ชี้ใหเหน็ถึงความต้ังใจในการ

ชําระคืน และความรับผิดชอบตอภาวะหนี้สินที่ผูกพันของผูกู ในกรณีที่ผูกูเปนธุรกิจธนาคารจะตอง

ทราบถงึการดําเนนิงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจทั้งในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนทราบ

ลักษณะของผูบริหารกิจการ หรือผูจัดการวาเปนบุคคลที่มีความสามารถ มีชื่อเสียงและมีความซือ้

สัตยเพียงใด 
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  1.2 ความสามารถในการหารายได (capacity) ผูกูจะสามารถชําระหนี้คืนได

หรือไมนั้นข้ึนอยูกับความสามารถในการหารายไดของเขา โดยทางธนาคารจะตรวจสอบฐานะ

ทางการเงินของผูกู เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เปนตน ซึ่งจะพิจารณาจากรายรับ

จากการขายทรัพยสินหรือหลักทรัพย กาํไรของกิจการหลังหักภาษีและการกูยืมจากแหลงอื่น 

  1.3 เงินทนุ (capital) เปนการประเมินถงึเงินทนุของผูขอกูวา เงนิทนุที่เจาของ

ธุรกิจนาํมาลงทนุในกิจการมมีากนอยเพียงใด มีทรัพยสินที่ปลอดจากภาระการจํานองจาํนาํมาก

นอยเพียงใด เงินทุนของผูกูจะเปนความเขมแข็งทางการเงิน (financial strength) ที่ใชสนับสนนุใน

การชําระหนีท้ีอ่าจเปลี่ยนสภาพมาเปนความสามารถชําระหนี้ไดเมื่อมีการชําระบญัชี 

  1.4 หลักประกนั (collateral) หลักประกันเปนสิ่งที่ชวยลดอัตราความเส่ียงภัย

ของธนาคารในกรณีที่ผูกูไมสามารถชําระหนี้ได ดังนัน้ ในการพิจารณาใหกูยืมของธนาคารจะตอง

คํานึงถึงความผิดพลาดลมเหลวในการดําเนินกิจการของผูกูที่อาจจะเกิดข้ึนได ธนาคารจึงตอง

พิจารณาหลักประกันการกูยมืดวย เพื่อเปนการลดความเส่ียงของธนาคารโดยไมตองสูญเสียเงนิ

ทั้งหมด หากผูกูไมสามารถชําระหนี้ได ซึง่ตองทาํการสํารวจและตรวจสอบสภาพของหลักประกนั

อยางถี่ถวน หลักประกันทีน่าํมากูยืมตอธนาคารนั้นแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

   1.4.1 หลักประกนัที่เปนบุคคล หลักประกันประเภทนีม้ีทั้งที่เปน

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ถาเปนบุคคลธรรมดาคํ้าประกัน ธนาคารจะตองคํานึงถงึฐานะของผู

คํ้าประกันควรเปนผูทีม่ีหลกัทรัพยและงานที่มั่นคง เปนที่เชื่อถือไดในวงสังคม ในกรณีที่เปนนิติ

บุคคลที่แสดงผลการจัดการในอดีตเปนทีน่าพอใจ มีชื่อเสียงและผลการดําเนนิงานที่ผานมามีกาํไร

สม่ําเสมอ รวมทั้งมีความสามารถในการชําระหนี้ และมีเงนิกองทนุสูง มีฐานะการเงินมัน่คง 

   1.4.2 หลักประกนัที่เปนทรัพยสิน ทรัพยสินที่ธนาคารรับเปน

หลักประกนันัน้ควรเปนทรัพยสินที่ซื้อขายในทองตลาดไดทันที และไมแปรสภาพไปกอนทีห่นี้นัน้จะ

ถึงกาํหนด เชน ที่ดิน เคร่ืองจักรอุปกรณ พันธบัตรรัฐบาล เปนตน 

  1.5 ภาวะทางเศรษฐกิจ (economic conditions) ในการพิจารณาใหสินเช่ือ 

ควรพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ของ

ผูกู ดังนัน้ ธนาคารจะตองติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจและการคา ทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศ ตลอดจนส่ิงแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนตอการผลิต การบริโภค และการ

จําหนาย ซึ่งจะทําใหการชําระหนี้ของลูกหนี้เปล่ียนแปลงได ปจจัยทางเศรษฐกิจที่ควรนํามา

วิเคราะห ไดแก 

   1.5.1 ความเคล่ือนไหวของราคาสนิคาทัง้ตลาดภายในและภายนอก

ประเทศ 

   1.5.2 การแขงขันของธุรกิจ 

   1.5.3 ภาวะตลาดและแนวโนมของธุรกิจโดยทั่วไป 

   1.5.4 การเปล่ียนแปลงทางดานอุปสงคของสินคา 

   1.5.5 การเปล่ียนแปลงทางนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการ

ปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ 

   1.5.6 ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภาวะการเมือง สภาพดินฟาอากาศ และภัย

ธรรมชาติ เปนตน 

  1.6 ประเทศ (country) เปนการประเมินถึงประเทศที่เปนภูมิลําเนาของผูกูใน

กรณีที่มีสินคาระหวางประเทศ ซึ่งจะพิจารณาถึงภาวะทางการเมือง มีการปฏิวติัเปล่ียนแปลง

ผูบริหารบอยหรือไม ประวติัการชําระหนีข้องประเทศดีหรือไมอยางไร ตลอดจนศึกษาถึงสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศที่ติดตอกันดวย เพราะแนวคิดและความรับผิดชอบของแต

ละประเทศอาจแตกตางกนั โดยเฉพาะเก่ียวกับเอกสารและการปฏิบัติทางการคาจะแตกตางกัน

ดวย 

 2. ปจจัยทีม่ีผลตอการกําหนดนโยบายสินเช่ือของธนาคารพาณิชยภูมิภาค 

 ในการกาํหนดนโยบายการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยนัน้ มีปจจัยตาง ๆ ที ่

ตองนํามาพิจารณา ดังนี้ (ประยูร, 2531 : 4 - 5) 

  2.1 ฐานะดานเงนิกองทนุของธนาคาร (capital position) เงินกองทนุของ

ธนาคารเปนเสมือนหนึง่เกราะที่จะปองกนัการสูญเสีย ที่อาจเกิดข้ึนจากการใหสินเช่ือที่มี

ผลกระทบตอผูฝากเงนิ ฉะนั้น หากธนาคารมีเงนิกองทุนที่มัน่คง ยอมสามารถทีจ่ะเผชิญตอความ

เส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนไดมาก 
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  2.2 ความตองการแสวงหารายได (earning requirements) การแสวงหา

รายไดเพื่อสรางความเจริญเติบโตใหแกธนาคาร เปนวตัถุประสงคทีสํ่าคัญของการประกอบธุรกจิ

ธนาคาร ดังนัน้ ถาผูบริหารของธนาคารมีวัตถุประสงคทีต่องการจะหารายไดมาก ๆ ก็ตองกําหนด

นโยบายสินเช่ือดวยความเส่ียง แตอยางไรก็ตาม ควรจะตองคํานงึถงึสภาพคลองใหเหมาะสมดวย 

  2.3 ความมัน่คงของเงนิฝาก (stability of deposits) ความมั่นคงของเงนิฝาก

เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของการกําหนดนโยบายสินเช่ือ กลาวคือ แมวาธนาคารจะมีเงนิ

สํารองสวนหนึง่ หรือมีสภาพคลองเพื่อใหความคุมครองความเคล่ือนไหวของเงนิฝาก และความ

ตองการเงินกูไวแลว แตอาจจะมีการถอนเงินที่ไมสามารถคาดการณได ซึ่งกรณีดังกลาวยอมมี

อิทธิพลตอการวางนโยบายการใหสินเช่ือ ฉะนัน้ ธนาคารที่ประสบปญหาเงินฝากเปล่ียนแปลงอยู

เสมอ ตองมนีโยบายสินเช่ือที่ระมัดระวังกวาธนาคารที่มเีงินฝากมัน่คง 

  2.4 สถานการณทางเศรษฐกิจ (economic conditions) ภาวะเศรษฐกจิของ

ทองถิน่และของประเทศ เปนปจจัยหนึ่งในการพจิารณาวางนโยบายการใหสินเช่ือ ถาภาวะ

เศรษฐกิจโดยทั่วไปมีความมั่นคงไมเปล่ียนแปลงมากนกั ธนาคารยอมสามารถกําหนดนโยบาย

การใหสินเช่ือไดโดยเสรีมากกวาสถานการณทางเศรษฐกิจที่ไมแนนอน หรือเปล่ียนแปลงไปตาม

ฤดูกาล 

  2.5 อิทธิพลของนโยบายการเงนิและการคลัง (influence of monetary and 

fiscal policies) นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลจะมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบาย

สินเช่ือดวย กลาวคือ ถารัฐบาลดําเนินนโยบายการเงนิและการคลังแบบผอนคลาย เชน การลด

อัตราภาษีอากร หรือการกาํหนดนโยบายดานเงนิสดสํารองหรือสภาพคลองในอัตราท่ีไมสูงนกั ก็

ยอมทาํใหธนาคารสามารถวางนโยบายการใหสินเชื่อไดยืดหยุนมากกวาการดําเนนินโยบาย

การเงนิและการคลังแบบเขมงวด 

  2.6 ภาวะการแขงขันระหวางธนาคาร (competitive position of banks) การ

วางนโยบายการใหสินเชื่อตองคํานงึถงึภาวะการแขงขันระหวางธนาคาร และสถาบันการเงนิอ่ืน

ดวย เพื่อที่จะไดวางแนวทางอํานวยประโยชนใหแกธนาคารและลูกคาอยางดีที่สุด 
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  2.7 ความตองการเครดิตของทองถิ่นที่ธนาคารดําเนนิอยู (credit needs of 

the area served) ธนาคารควรกําหนดนโยบายสินเช่ือใหเหมาะสมกับความตองการเงินกูและ

ภาวะเศรษฐกจิของทองถิ่นนั้น ๆ ดวย 

 

บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในการควบคุมสินเชื่อของธนาคารพาณิชยภมูิภาค 
 ธนาคารแหงประเทศไทยใชนโยบายการเงนิเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ

เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ในฐานะทีป่ระเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา ดังนัน้ จึงมี

ความจาํเปนตองใชเงนิเพื่อการพัฒนาประเทศมาก การพัฒนาระบบการเงนิและสถาบันการเงิน

ภายในประเทศใหมีความม่ันคงและมีประสิทธิภาพนับวามีความสําคัญไมนอย ทัง้นี ้ เพื่อให

ประเทศมีความสามารถที่จะระดมเงินออมภายในประเทศไดเพียงพอ กับความตองการใชเงินทนุ 

ในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ อันมีสวนสําคัญตอการเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยปลอยสินเช่ือที่มีอัตราเส่ียงสูง อาจมีผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ

ได ดังนัน้ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงกาํกบัดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงนิ ใหเอ้ืออํานวย

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมาตรการเพื่อควบคุมการใหสินเช่ือของธนาคาร ซึ่ง

มาตรการดังกลาวแบงไดเปน 2 ประเภท คือ มาตรการการควบคุมการใหสินเช่ือทางออม และ

มาตรการการควบคุมการใหสินเชื่อทางตรง ดังนี ้

 

 1. มาตรการการควบคุมการใหสินเชื่อทางออม 

  มาตรการการควบคุมการใหสินเชื่อทางออมของธนาคารแหงประเทศไทยตอ

ธนาคารพาณิชย มีเคร่ืองมอืสําคัญ ดังนี ้

  1.1 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงตามแนวทาง BIS 

(Bank for International Settlement) เงินกองทนุ หมายถึง เงินทุนทีช่ําระแลว เงนิสํารองและกาํไร

ที่มิไดจัดสรรของธนาคารพาณิชย สวนสินทรัพยเส่ียง คือ สินทรัพยตาง ๆ ซึ่งไมรวมเงินสดที่ฝากที่

ธนาคารแหงประเทศไทย (เนื่องจากมกีารใหน้าํหนักความเส่ียงกับเงนิฝากธนาคารพาณิชย

DPU



 36 

เหมือนกนั แตไมเทากับรอยละ 100) หลักทรัพยรัฐบาลไทย   ซึง่สินทรัพยเส่ียงที่สําคัญ ไดแก 

ลูกหนี้เงนิกู  

   ทั้งนี้ เกณฑ BIS หรือที่เรียกวา Basel Capital Accord เปนเกณฑที่

กําหนดข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2530 จากการประชุมรวมกันของธนาคารกลางประเทศอุตสาหกรรม

ชั้นนาํ 10 ประเทศ (Group of Ten Central Bank Governors-G-10 ไดแก ประเทศเบลเยียม 

แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมน ี อิตาลี ญ่ีปุน เนเธอรแลนด สวเีดน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ และ

สหรัฐอเมริกา) เปนการกาํหนดมาตรฐานการตีราคามูลคาทรัพยสินของธนาคารพาณิชย ใน

ระหวางประเทศสมาชิก เพื่อใหเปนไปอยางมมีาตรฐานเดียวกันรวมทั้งเพือ่ความมัน่คงและมี

เสถียรภาพของระบบธนาคาร โดยจัดทําเปนมาตรฐานของธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวาง

ประเทศ โดยมแีนวคิดหลักดังนี ้

   1. กําหนดมาตรฐานสําหรับธนาคารพาณิชย ในการดํารงเงนิกองทนุ

เพื่อรองรับความเส่ียง (Credit Risk) ซึ่งเปนความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนนิธุรกจิ 

(Unexpected Loss) 

   2. วัดระดับความเพียงพอของเงนิกองทนุ อยูในรูปของอัตราสวนข้ันตํ่า

ของเงนิกองทนุตอสินทรัพยเส่ียง 

   3. แนวคิดของสินทรัพยเส่ียง คือ สินทรัพยแตละประเภทที่ธนาคาร

พาณิชยมีอยู จะมีความเส่ียงดาน Credit Risk ไมเทากัน ดังนัน้ ในการคํานวณสินทรัพยเส่ียงจงึ

ตองคํานงึถงึความเส่ียงที่แตกตางกนั 

   องคประกอบของเงนิทนุ  

   1. เงินกองทุนชัน้ที่ 1 : (เงินกองทนุหลัก) เชน ทนุชําระแลว ทนุสํารอง

ตามกฎหมาย เงินสํารองที่ไดจัดสรรจากกําไรสุทธิและกําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 

   2. เงินกองทุนชัน้ที ่ 2 เชน สํารองจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเพิ่ม 

สํารองสินทรัพยจัดชั้นปกติ เงินที่ไดจากการออกตราสารดอยสิทธิ หรือตราสารที่มลัีกษณะคลาย

ทุน 
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   เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงมีความสําคัญอยางมาก เพราะเปน

หลักประกนัสําหรับเจาหนี ้ บุคคล หรือนติิบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกรองทางการเงินวา จะไดรับ

การชําระมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดของเงินกองทนุตอสินทรัพยเส่ียง ถาอัตราสวนนี้สูง ก็

ยอมเปนหลักประกันในการชําระหนี ้ ไดดีกวาธนาคารพาณิชยที่มีสัดสวนของเงนิกองทุนตอ

สินทรัพยเส่ียงตํ่า โดยอัตราสวนเงินกองทนุตอสินทรัพยเส่ียงข้ันตํ่าที่ธนาคารแหงประเทศไทย

บังคับใชกับสถาบันการเงินไทยอยู  ในปจจุบัน คือ ไมตํ่ากวารอยละ 8.5 (สวนธนาคารพาณิชย

ตางประเทศใหดํารงที่รอยละ 8) และใหดํารงอัตราสวนเงนิกองทนุชัน้ที ่ 1 ตอสินทรัพยเส่ียงไมตํ่า

กวารอยละ  4.25  ทั้งนีต้ั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 เปนตนไป การกําหนดอัตราสวน

เงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียงนี้ นอกจากจะชวยสงเสริมความมั่นคงใหแกธนาคารพาณิชยแลวยัง

เปนมาตรการที่ชวยในการควบคุมสินเช่ือไดอีกดวย เพราะธนาคารพาณิชยไมสามารถขยาย

สินเช่ือซ่ึงเกนิกวาที่กาํหนด แตถาธนาคารพาณิชยตองการขยายสินเช่ือมากกวานี ้ ก็จะตองเพิม่

เงินกองทุนข้ึนดวย    อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) BIS 

ไดพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑทีก่ําหนดความเพียงพอของระดับเงนิกองทนุข้ึนมาใหม ทีเ่รียกวา 

Basel II หรือ New Capital Accord เพือ่ใชทดแทนหลักเกณฑเดิม โดยขณะนี้อยูในข้ันตอนของ

การปรับปรุงและศึกษาผลกระทบในเชิงปริมาณอยู แตคาดวาจะประกาศใชอยางเปนทางการใน

ส้ินป 2549 ทั้งนี้ความแตกตางที่สําคัญระหวางหลักเกณฑดานเงนิกองทนุของ BIS เกาและใหม

นั้นปรากฏในภาคผนวก (ตารางที่ 50) 

  1.2 การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยตอง

ดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกบัยอดเงินฝาก และยอดเงินกูยืม เพื่อเปนเงินสดสํารอง

ของธนาคาร โดยปกติธนาคารแหงประเทศไทยจะกาํหนดใหธนาคารสํารองเงนิเปนรอยละข้ันตํ่า

ของเงนิฝากทัง้หมด เรียกวา เงินสํารองตามกฎหมาย (legal reserve requirement) ซึ่งการ

กําหนดอัตราเงินสดสํารองจะมีผลกระทบโดยตรงตอการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยมาก 

กลาวคือ ถากําหนดอัตราเงินสํารองสูง ธนาคารพาณิชยก็จะนําเงนิฝากมาใหกูยมืไดนอยลง ใน

ทํานองเดียวกนั ถาเงินสดสํารองตํ่าธนาคารพาณิชยก็สามารถนําเงนิฝากออกมาใหกูยืมไดมาก ใน

ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศใหธนาคารพาณิชยดํารงสินทรัพยสภาพคลองแทนเงนิ
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สดสํารอง สําหรับสินทรัพยสภาพคลองทีต่องดํารงนัน้จะตองมีอัตราสวนไมตํ่ากวารอยละ  6   ของ

ยอดเงินฝากและเงนิกูยมืระยะส้ันจากตางประเทศที่ไมเกิน 1 ปทั้งส้ิน โดยเปนเงินสดที่ธนาคาร

พาณิชยไมเกนิรอยละ 2.5 ของยอดเงนิฝากรวมเงนิกูยมืฯ เงนิฝากทีธ่นาคารแหงประเทศไทยไมตํ่า

กวารอยละ  1  ของยอดเงินฝากรวมเงนิกูยืมฯ และสวนที่เหลือเปนหลักทรัพยรัฐบาลไทย พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองคกรของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจที่กฎหมายจัดต้ังข้ึน หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ทีธ่นาคารแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ 

ซึ่งปราศจากภาระผูกพนั 

  1.3 การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง ประกาศธนาคารแหงประเทศ

ไทยเร่ืองสินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคาหรือเรียกคืน

ไมได ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 10 และ 11 

 

ตารางที่ 10 การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารองปกติ 

สินทรัพยจัดชัน้ อัตราการกันเงินสํารอง จํานวนเดือนการคางชาํระตน

เงินหรือดอกเบี้ย * 

สูญ ตัดออกจากบัญช ี - 

สงสัยจะสูญ 100% เกินกวา 12 เดือน 

สงสัย 50% เกินกวา 6 เดือน 

ตํ่ากวามาตรฐาน 20% เกินกวา 3 เดือน 

* นอกจากเกณฑการนับระยะเวลาคางชําระแลว และยังมีเกณฑคุณภาพอื่น ๆ ของการจัดช้ันสินทรัพยแตละชั้น

ดวย 

 

ตารางที่ 11 การจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารองไมปกติ 

สินทรัพยจัดชัน้ อัตราการกันเงินสํารอง จํานวนเดือนการคางชาํระตน

เงินหรือดอกเบี้ย* 

DPU



 39 

กลาวถึงเปนพเิศษ 2% เกินกวา 1 เดือน 

ปกติ 1% ไมคางชําระ 

* นอกจากเกณฑการนับระยะเวลาคางชําระแลว ยังมีเกณฑคุณภาพอื่น ๆ ของการจัดช้ันสินทรัพยแตละชั้นดวย 

 

   ทั้งนี้ ในการกนัเงนิสํารอง สามารถนําหลักประกันทีไดประเมินราคาตาม

หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกนั

เงินสํารองได ดังนี ้

   1. หลักประกนัที่เปนสิทธิในเงินฝากที่สถาบันการเงนินัน้หักไดรอยละ 

100 

   2. Stand by L/C นาํมาหักไดรอยละ 100   

   3. หลักประกนัทีใ่กลเคียงเงินสด นํามาหกัไดไมเกินรอยละ 95 ของ

ราคาตลาด 

   4. หลักประกนัอ่ืนนอกจาก 1 และ 2 ที่ไดมกีารประเมนิราคาไวไมเกนิ 

12 เดือน หักไดรอยละ 90 ของราคาประเมิน ถาประเมนิราคาไวเกิน 12 เดือน หักไดไมเกินรอยละ 

50 

   5. หลักประกนัอ่ืนนอกจาก 1 และ 2 สําหรับลูกหนี้รายยอยที่มียอดคง

คางตํ่ากวา 5 ลานบาท ที่มกีารประเมนิราคาไวไมเกนิ 36 เดือน หักไดไมเกินรอยละ 90 ของราคา

ประเมิน ถาประเมินราคาไวเกินกวา 36 เดือน หักไดไมเกนิรอยละ 50 

   6. สินทรัพยจัดชัน้สงสัยจะสูญที่กนัสํารองครบรอยละ 100 แลวใหตัด

ออกจากบัญชเีทากับจํานวนที่กนัเงนิสํารอง ยอดหนี้สวนที่มีหลกัประกนัใหคงไวในบญัชีตอไป 

   7. จะตองมีจัดทาํรายงานการสอบทานเงินใหสินเชื่อและภาระผูกพนั 

สงไปยังธนาคารแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑ วธิีการ และแบบรายงานทีรั่ฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนด 

   การจัดชั้นสินทรัพยนี้จะชวยใหธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดขอบเขต

ในการตรวจสอบทานสินเช่ือ (Credit Review) และประเมินคุณภาพของสินเช่ือไดเปนอยางดี และ
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ลูกหนี้ในแตละช้ันจะบอกถงึคุณคาทางเครดิต (Credit Worthiness) นอกจากนี ้ ธนาคารพาณิชย

ยังตองกันเงินสํารองตามอัตราที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ซึง่ปจจุบันมีแนวโนมสูงข้ึน ก็เพือ่

เสริมสรางความมั่นคงของเงนิกองทนุ สามารถรองรับความเสยีหายทีอ่าจจะเกิดข้ึน และยังเปน

การชวยเสริมสรางความมัน่คงโดยสวนรวมใหแกระบบธนาคารพาณิชยดวย 

  1.4 การกําหนดอัตราสวนใหกูยมืแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตอเงนิกองทนุ 

ธนาคารพาณิชยจะใหกูยืมหรือใหสินเชื่อแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ไมเกนิกวาอัตราสวนของ

เงินกองทุนที่กาํหนดให ทัง้นี้ เพื่อควบคุมมิใหธนาคารพาณิชยใหกูยมืแกลูกหนี้รายใดมากเกินไป 

เพราะถาลูกหนี้นัน้เกิดลมละลาย หรือมฐีานะทางการเงินที่ไมมัน่คงแลวก็จะมีผลกระทบกระเทอืน

ตอธนาคารพาณิชยเองอยางมาก นอกจากนี ้ ยังเทากับเปนการไมสงเสริมใหธนาคารพาณิชย

กระจายเงนิกูใหแกลูกหนี้ตาง ๆ เปนจาํนวนมากรายอีกดวย อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยอาจมี

ความจาํเปนทีจ่ะตองใหลูกคากูยืมเงนิเกนิกวาอัตราสวนที่กําหนดในบางคร้ัง ซึง่ตองขอผอนผนั

จากธนาคารแหงประเทศไทยกอน สําหรับอัตราสวนใหกูยืมแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอเงินกองทนุที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด คือไมเกนิรอยละ 25 ของเงนิกองทนุ 

  1.5 การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย เคร่ืองมือนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ 

   1.5.1 การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใหธนาคารพาณิชยกูยมื ใน

ฐานะที่ธนาคารแหงประเทศไทยทาํหนาที่เปนผูใหกูยมืแหลงสุดทายแกธนาคารพาณิชย การ

เปล่ียนแปลงอัตราการกูยมืทีธ่นาคารแหงประเทศไทยใหธนาคารพาณิชยกูยืม โดยมีหลักทรัพย

เปนประกนั หรือเรียกวา อัตราดอกเบ้ียมาตรฐาน (bank rate) ซึ่งอาจใชเปนเคร่ืองมือในการ

ควบคุมสินเช่ือได ถาหากธนาคารแหงประเทศไทยตองการควบคุมการขยายตัวของสินเช่ือธนาคาร

พาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียมาตรฐานเพื่อใหธนาคารพาณิชย

ชะลอการกูเงนิจากธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งจะสงผลใหธนาคารพาณิชยปลอยสินเช่ือไดนอยลง 

เคร่ืองมือประเภทน้ีจะมีประสิทธิภาพมาก ถาธนาคารพาณิชยพึ่งพาการกูยมืเงนิจากธนาคารแหง

ประเทศไทยเปนจํานวนมาก แตปรากฏวา ธนาคารพาณิชยไทยกลับพึ่งแหลงเงินทุนจากธนาคาร

DPU



 41 

แหงประเทศไทยนอยมาก เพราะสามารถที่จะกูเงินจากแหลงอ่ืน โดยเฉพาะจากตางประเทศได

งายในอัตราดอกเบ้ียที่ตํ่า ทาํใหเคร่ืองมือชนิดนี้ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

   1.5.2 การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากและเงนิใหกูยืม ของ

ธนาคารพาณิชย ในอดีตนัน้ ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสําหรับ

เงินฝากและเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยเปนเคร่ืองมอืในการควบคุมสินเช่ือ ของธนาคาร

พาณิชยได เพราะภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่ยงัมีความผันผวนอยู แตในชวงทีภ่าวะเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยเฟองฟู ระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ทําใหธนาคาร

แหงประเทศไทยยกเลิกการกําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดสําหรับเงินฝากและเงนิใหกูยืมของธนาคาร

พาณิชย โดยใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงนิอ่ืน ๆ สามารถปรับอัตราดอกเบ้ียเงนิฝากและ

เงินใหกูยมืไดเองใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมจําเปนตองเขา

ไปกําหนดอัตราดอกเบ้ียโดยตรงทุกคร้ัง 

 2. มาตรการการควบคุมการใหสินเช่ือโดยตรง  

  มาตรการการควบคุมการใหสินเชื่อโดยตรงเปนมาตรการของธนาคารแหง

ประเทศไทยทีสํ่าคัญ มีดังนี ้

  2.1 มาตรการในการดําเนนินโยบายสินเชื่อสูชนบท การดําเนินนโยบาย

สินเช่ือเพื่อการเกษตรผานธนาคารพาณิชยมีผลในทางปฏิบัติเปนวงกวางมากกวาวิธีอ่ืน เนื่องจาก

ธนาคารพาณิชยเปนแหลงรวมเงนิทุนกวารอยละ 75 ของระบบสถาบันการเงนิ และมีสาขา

ดําเนนิการอยูทั่วประเทศ ดังนัน้ วงเงนิเปาหมายสินเช่ือเพื่อการเกษตรที่ตองดําเนินการในแตละป 

จึงมีจาํนวนสูงและเพิ่มข้ึนเปนลําดับ ทัง้นี ้นโยบายนี้มีจดุมุงหมาย 

   - เพื่อใหมีปริมาณเงินสนับสนนุภาคเกษตรอยางเพียงพอ ไมใชเพียง

เฉพาะการเพาะปลูก แตตองเปนเงินทนุหมนุเวียนระยะยาว เพือ่สามารถเก็บสต็อคพืชผลได

บางสวนดวย 

   - เพื่อใหเกษตรกรไดรับเงินกูในอัตราดอกเบ้ียพอสมควร ซึ่งจะชวยให

เกษตรกรลดการพึ่งพาตลาดเงินนอกระบบซ่ึงอัตราดอกเบี้ยสูงมาก 

   - เพื่อใหมกีารกระจายสินเช่ือไปยังเกษตรกรรายยอยใหทัว่ถึงมากที่สุด 
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   ดังนัน้ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงมนีโยบายใหธนาคารพาณิชยขยาย

สินเช่ือใหแกภาคเกษตรกรรมโดยเร่ิมประกาศใชต้ังแตป 2518 ซึ่งกําหนดเปาหมายไววา ธนาคาร

พาณิชยตองปลอยสินเช่ือเพือ่การเกษตรรอยละ 5 ของยอดเงนิใหกูยืม ในป 2517 ตอมา ในป 

2519 ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการขยายขอบเขตเปาหมายการใหสินเช่ือการเกษตร ของ

ธนาคารพาณิชยเพิ่มเติม โดยใหนับรวมถึงสินเช่ือที่ใหแกธุรกิจการเกษตรดวย ซึง่กําหนดให

ธนาคารพาณิชยใหกูยืมแกเกษตรกรโดยตรงในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 9 ของยอดเงินฝากในปที่

ผานมา และใหกูยืมแกธุรกจิการเกษตรไมตํ่ากวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากในปที่ผานมา ทั้งนี้

เพื่อใหมกีารอาํนวยสินเช่ือการเกษตรครบวงจรมากข้ึน และเปาหมายนี้ไดมีการขยายการใหสินเช่ือ

แกเกษตรกรโดยตรงเพิ่มข้ึนในป 2522 เปนรอยละ 11 และธุรกิจการเกษตรยังคงอยูในอัตราเดิม

คือรอยละ 2 ของยอดเงนิฝากในปที่ผานมา ซ่ึงอัตราดังกลาวนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดดํารง

เปาหมายการใหสินเชื่ออยูทีร่อยละ 13 ของยอดเงนิฝากของปที่ผานมาจนถึงป 2529  ตอมา ในป 

2530 ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสินเช่ือเพื่อการเกษตรเปนนโยบายสินเช่ือสูชนบท ซึง่ไดมีการ

สนับสนนุใหธนาคารพาณิชยขยายขอบเขตใหสินเช่ือแกอุตสาหกรรมขนาดยอมดวย 

นอกเหนือจากการใหสินเช่ือแกเกษตรกรโดยตรงและธุรกิจการเกษตร ทัง้นี้เพราะอุตสาหกรรม

ขนาดยอมเปนภาคเศรษฐกจิที่สามารถรองรับแรงงานสวนเกินจากภาคการเกษตร ตลอดจนชวย

ปองกันการเคล่ือนยายแรงงานจากสวนภูมิภาคมายงัเขตเมืองได นอกจากนี้ นโยบายสินเช่ือสู

ชนบทยังชวยสนับสนนุใหธนาคารพาณิชยมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค ใหมี

ความเจริญกระจายไปตามทองถิ่นตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง โดยกําหนดใหธนาคารพาณิชยปลอย

สินเช่ือสูชนบทเปนสัดสวนกับยอดเงนิฝากเมื่อส้ินปกอน การคิดสัดสวนกับสินเช่ือสูชนบทนี้จะคิด

โดยมวลรวมของทัง้ธนาคาร ดังนั้น แมสาขาธนาคารพาณิชยใดบางสาขาจะปลอยสินเช่ือสูชนบท

ไดนอย บางสาขาปลอยไดมาก แตถาโดยมวลรวมแลวสามารถกระทําตามเปาหมายไดก็ถือวา

ธนาคารไดปฏิบัติตามขอบังคับนั้นแลว ซึง่การใหสินเช่ือสูชนบทนี้ไดเพิ่มสัดสวนการใหสินเช่ือภาค

บังคับจากที่กาํหนดไวเดิมรอยละ 13 เปนรอยละ 20 ของยอดเงนิฝากเมื่อส้ินปกอนหนา โดย

จํานวนนี้ไมตํ่ากวารอยละ 14 ของเงนิฝากจะตองใหสินเชื่อแกกลุมเปาหมายเดิม คือ เกษตรกร 
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และกลุมเปาหมายใหมตาง ๆ สวนที่เหลืออีกไมเกนิรอยละ 6 กําหนดใหเปนสินเช่ือเพื่อธุรกิจ

การเกษตร ซึ่งใหนับโรงสีขาวเพิ่มเติมเปนกลุมเปาหมายดวย 

  การกําหนดเปาหมายสินเช่ือสูชนบทใหมีสัดสวนที่สูงข้ึนดังกลาวนี ้ นอกจากจะ

เปนการบังคับใหธนาคารพาณิชยสวนใหญ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย

ของรัฐมากข้ึน ซึ่งนาจะเปนที่ยอมรับของสาธารณชนโดยทั่วไปแลว สําหรับดานธนาคารพาณิชย

เองการขยายคําจํากัดความสินเช่ือสูชนบทใหครอบคุลมถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ เพิม่เติมก็เทากับ

เพิ่มความคลองตัวใหธนาคารพาณิชย สามารถตอบสนองนโยบายของทางการไดตามความถนัด

ของแตละธนาคารไดมากยิ่งข้ึน โดยกลุมเปาหมายเพิ่มเติมที่ทางการไดพิจารณากําหนดไวในสวน

รอยละ 14 ของเงนิฝากเพิม่เติมต้ังแตป 2536 คือ อุตสาหกรรมขนาดยอมในสวนภูมิภาค กิจการ

เหมืองแร สาธารณูปโภค โรงพยาบาล และสินเช่ือเพื่อทีอ่ยูอาศัยในสวนภูมิภาค 

  ในการปฏิบัติตามเปาหมายการใหสินเช่ือสูชนบทนี้ หากธนาคารพาณิชยใดไม

สามารถใหสินเชื่อตามเงื่อนไขหรือตามเปาหมายทีก่ําหนด ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดให

ธนาคารพาณิชยนัน้ดําเนินการ ดังนี ้

  - กรณีที่ธนาคารพาณิชยไมสามารถใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่กําหนด ตอง

นําเงินสวนที่ตํ่ากวาเปาหมายฝากไวที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ให

ดําเนนิการแทน ทัง้นี ้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดยกเลกิการนําสงเงินฝากดังกลาวในเดือน

สิงหาคม 2542 

  - กรณีสาขาของธนาคารพาณิชยไมสามารถดําเนนิการใหสินเช่ือ ครบถวน 

ตามเงื่อนไขทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกําหนด ใหสาขาธนาคารพาณิชยตองนาํเงนิสวนที่ตํ่ากวา

เงื่อนไขฝากไวที่ธนาคารแหงประเทศไทยโดยไมไดรับดอกเบ้ีย หรือซ้ือพันธบัตรรัฐบาล หรือ

พันธบัตรรัฐวสิาหกิจ 4.5 เทาของจาํนวนที่ตํ่ากวาเงื่อนไข  

  2.2 มาตรการวาดวยการกําหนดเงื่อนไขใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติ เมื่อเปด

สาขาในอําเภอรอบนอก นโยบายอีกดานหนึง่ของธนาคารแหงประเทศไทยทีส่งเสริมใหธนาคาร

พาณิชยอํานวยสินเช่ือการเกษตรมากข้ึนก็คือ นับต้ังแตป 2518 ธนาคารแหงประเทศไทยได

อนุญาตใหธนาคารพาณิชยเปดสาขาในอําเภอรอบนอกไดสะดวกตามความตองการ แตทัง้นี้สาขา
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ธนาคารพาณิชยมีเงื่อนไขทีจ่ะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย การกําหนด

เงื่อนไขในการขอเปดสาขาเพิ่มของธนาคารพาณิชย จะมผีลตอการดําเนินงานของธนาคาร

พาณิชยเอง โดยที่การลดลงของจํานวนเงนิทนุทีธ่นาคารพาณิชยตองใชไปตามเงื่อนไขของการเปด

สาขานัน้ ทาํใหธนาคารพาณิชยมีเงินทนุลดลงที่จะไปปลอยสินเชือ่แกธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ธนาคาร

พาณิชยจะสามารถนาํไปแสวงหากําไรได ดังนัน้ การเปดสาขาธนาคารพาณิชยจึงมีผลตอการ

พิจารณาปลอยสินเช่ือดวย 

บทบาทของภาครัฐบาลท่ีสงผลตอกิจการธนาคารพาณชิยภูมภิาค 

 รัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาตลาดสินเช่ือในชนบทไทยมาโดยตลอด ดังจะ

เห็นไดจากนโยบายรัฐบาลในชุดตาง ๆ ที่เนนทางดานการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ

รัฐบาลในชุดปจจุบัน โครงการสวนใหญเปนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของ

ประชาชน ทัง้ในดานการเพิม่รายได เชน การพักชําระหนี้เกษตรกร การจัดต้ังกองทนุหมูบาน และ

การเพิม่สิทธิประโยชนและสวัสดิการประชาชน เชน โครงการประกันสุขภาพถวนหนา การ

สนับสนนุการใหสินเช่ือแกประชาชน และการใหเงนิอุดหนนุเพื่อใหประชาชนมีที่อยูอาศัยและทํา

กิน และปลอยใหการฟนตัวในภาคเอกชนหรือระดับลางเปนไปตามกลไกตลาด มาเนนการใชจาย

ภาครัฐเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับลาง โดยผานทางการพฒันาสวัสดิการของสังคมสวนรวม 

(Welfare Economics) หรือเปนนโยบายเชิงสวัสดิการ ซึ่งเปลี่ยนจากการจัดสรรในระดับมหภาค

ไปเปนการจัดสรรสูระดับจุลภาคหรือการบริโภคระดับยอย โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) มีแนวคิดเรงรัดพัฒนา ชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสและ

ยากจนโดยเฉพาะประชากรในกลุมชนบท  

 ทั้งนี ้ การกระตุนเศรษฐกจิตามนโยบายของรัฐบาล สวนหน่ึงก็ดําเนนิการโดยใช

นโยบายการเงนิ คือ ใหธนาคารแหงประเทศไทยใชมาตรการทางเงินใหธนาคารพาณิชยปลอย

สินเช่ือใหแกประชาชนในชนบทอยางมีระบบในปริมาณที่มากข้ึนและเปนที่เพียงพอ โดยมาตรการ

ที่สําคัญ ไดแก การกาํหนดเปาหมายสินเช่ือชนบทและการกําหนดเงื่อนไขการเปดสาขาของ

ธนาคารพาณิชย ทัง้นี้ นโยบายสินเช่ือเกษตรที่เร่ิมในป 2518 และพัฒนาเปล่ียนแปลงเปนนโยบาย

สินเช่ือสูชนบทในป 2530 โดยใหธนาคารพาณิชยจดัทํารายงานจําแนกตามประเภทลูกหนี้และ
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ประเภทสินเช่ือสงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบเปนรายเดือนนัน้ เปนนโยบายทีสํ่าคัญในการ

บริหารเศรษฐกิจของประเทศดานหนึ่ง คือ นโยบายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการสนับสนุนใหมี

สินเช่ือเพียงพอในภูมิภาค ถึงแมวานโยบายเพื่อชวยเหลือเกษตรกร หรือแกไขปญหาความยากจน

ในชนบท จะเปนนโยบายทีม่กีารกลาวอางมาโดยตลอดของพรรคการเมืองทกุพรรคและของ

รัฐบาลทุกรัฐบาล แตรูปธรรมในการดําเนนิการสวนใหญจะพึ่งพาการนําเสนอโครงการของภาค

ราชการ หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนสําคัญ 

ขณะเดียวกนั รัฐบาลยงัมนีโยบายกระตุนใหราคาผลผลิตการเกษตรอยูในระดับที่เหมาะสม เพือ่

เพิ่มขีดความสามารถในการชําระคืนเงนิกูอีกดวย ทัง้นี้ ในอดีตธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนด

ทางเลือกใหแกธนาคารพาณิชยในการใหสินเช่ือสูชนบท 3 ทาง คือ 

 1. ใหกูแกเกษตรกรโดยตรง 

 2. ใหธนาคารพาณิชยฝากเงินของธนาคารไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธกส.) 

 3. ใหธนาคารพาณิชยลงทุนในพันธบัตรสินเช่ือเกษตรกร 

แตสวนใหญแลวธนาคารพาณิชยจะเลือกทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 และทางเลือกที่ 1 

เปนทางเลือกสุดทาย เนื่องจากธนาคารพาณิชยไมตองเส่ียงตอหนี้สูญและการใชจายในการ

ใหบริการสินเชื่อตอประชาชนในทองถิ่น 

 และหากพิจารณาจากกฎเกณฑการกาํหนดเปาสินเช่ือเกษตรและธุรกิจเกษตรสูชนบท

ของธนาคารแหงประเทศ ต้ังแตป 2518 เปนตนมา จะเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยมนีโยบายที่

จะกระตุนและเพิ่มเปาหมายการใหสินเช่ือสูชนบทเพิ่มข้ึนทกุป ซึ่งสามารถช้ีชัดไดวา รัฐบาลเหน็

ความสําคัญของการกระตุนเศรษฐกิจในสวนภูมิภาคอยางจริงจังมาโดยตลอด 

 ในป 2545 ที่ผานมา เศรษฐกิจไทยมกีารขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางมาก โดยผลิตภัณฑมวล

รวมในประเทศ (จีดีพ)ี ในไตรมาส 1 – 4 ขยายตัวรอยละ 3.9 , 5.1,  5.8 และ 6.2 ตามลําดับ ทาํ

ใหอัตราการขยายตัวของทัง้ป 45 อยูที่ระดับรอยละ 5.3 ซึ่งเมื่อพจิารณาเคร่ืองชี้ภาวะเศรษฐกิจ

ตาง ๆ แลวพบวา การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ผานมาไดรับแรงหนุนจากการใชจายในประเทศ

เปนสวนใหญ โดยสวนภาคเอกชนนั้น แรงกระตุนมาจากอัตราดอกเบ้ียที่อยูในระดับตํ่า ขณะที่
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รัฐบาลก็มีบทบาทสําคัญในการกระตุนการใชจายโดยผานโครงการตาง ๆ เชน มาตรการกระตุน

อสังหาริมทรัพย มาตรการกระตุนการปลอยสินเช่ือ การพักชําระหนี้เกษตรกร กองทนุหมูบาน และ

อ่ืน ๆ รวมทัง้ในชวงป 2546 รัฐบาลยังไดออกมาตรการใหม ๆ เพือ่กระตุนเศรษฐกิจและพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน เชน โครงการบานเอ้ืออาทร ตลอดจนโครงการเบิกเงนิบําเหน็จตกทอดกอน

กําหนด ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลานีอ้าจมีมูลคารวมประมาณกวา 8.5 แสนลานบาทในชวง

ปงบประมาณ 2545-2552 ทั้งนี้มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐสามารถจําแนกแตละ

โครงการไดดังนี้ (ตารางที ่12) 

ตารางที่ 12 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ในปงบประมาณ 2545-2552 

โครงการ แหลงเงินทุน 

1. กองทุนหมูบาน 1. ธนาคารออมสิน 

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

2. พักชําระหนี้เกษตรกร งบประมาณ 

3. ประกันสุขภาพถวนหนา งบประมาณ 

4. มาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย ไมมีคาใชจายโดยตรง แตจะเปนรายไดภาษีและ

คาธรรมเนียมที่สูญเสีย (ภาระทางออม) 

5. มาตรการกระตุนการปลอยสินเช่ือ 

    - ธนาคารประชาชน 

    - การขอความรวมมือจากสถาบันการเงินของรัฐใน

การปลอยสินเชื่อ 

    - การใหสินเชื่อแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดยอม (เอสเอ็มอี) 

 

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกรุงไทย 

 

1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

4. ธนาคารเพื่อการสงออกและการนําเขา  

5. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

6. มาตรการสนับสนุนการมีที่อยูอาศัยของผูมี 

    รายไดนอย 

    - โครงการบานเอื้ออาทร 

 

 

ธนาคารออมสินและงบประมาณ 
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    - โครงการบานม่ันคง 

    - โครงการบานในชนบท 

งบประมาณ 

ธนาคารออมสิน 

7. โครงการเบิกเงินบําเหน็จตกทอดกอนกําหนด 1. งบประมาณ 

2. ธนาคารออมสิน 

ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

 จากโครงการมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐขางตน พบวา โครงการสวนใหญ

เปนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชน รวมถึงการกระตุนการใชจาย

ของประชาชนในประเทศ โดยมาตรการท่ีเกี่ยวกับการปรับโครงสรางพื้นฐานของสถาบันการเงินที่

เห็นไดชัดก็จะมีเพียงการจัดต้ังบรรษัทบริหารสินทรัพยไทยเทานั้น ซึ่งการมุงเนนที่การพัฒนาทาง

สังคมดังกลาวก็นับวาเปนปจัยสะทอนถงึ การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในแนวทางนโยบายการคลัง 

จากการใชจายภาครัฐเพื่อพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางสาธารณูปโภค ในขณะที่

ปลอยใหการฟนตัวในภาคเอกชนหรือระดับลางเปนไปตามกลไกตลาด มาเปนการใชจายภาครัฐ

เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจระดับลางโดยผานทางการพัฒนาสวัสดิการของสังคมโดยสวนรวม (Welfare 

Economics) หรือเปนนโยบายเชิงสวัสดิการ ซึ่งเปล่ียนจากการจัดสรรในระดับมหภาคไปเปนการ

จัดสรรสูระดับจุลภาค   หรือการบริโภคระดับยอย   อยางไรก็ตาม  ในการดําเนนินโยบายที่มุงเนน

สวัสดิการของประชาชนนัน้ ภาครัฐยังตองมีความระมัดระวังเกีย่วกบัขอบเขตของนโยบาย เพือ่

ไมใหเปนผลเสียตอการฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะยาว เชน อาจทําใหประชาชนเพิม่การบริโภค

และลดการออม อันจะทาํใหชองวางระหวางการออมและการลงทุนในระดับมหภาคเพิ่มมากข้ึน 

หรือทําใหประชาชนเสียวนิัยทางการใชจาย อันอาจนําไปสูการมภีาระหนี้สินทีม่ากข้ึน ใน

ขณะเดียวกนัภาครัฐเองก็ควรระวังไมใหการใหเงนิอุดหนุนจากภาครัฐมากเกินไป จนทาํใหระดับ

หนี้ของรัฐเพิ่มสูงข้ึนจนเปนปญหาตอความสามารถในการชําระหนี ้ ฐานะการคลัง และระดับหนี้

สาธารณะในอนาคต 

 อยางไรก็ตาม มาตรการกระตุนเศรษฐกิจบางโครงการอาศัยความรวมมือจากสถาบัน

การเงนิของรัฐ โดยการสนับสนนุดานการปลอยสินเชือ่ รายไดบางสวนกจ็ะสะทอนกลับมาที่

รัฐบาล ซึ่งมากนอยเพยีงใดข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ระดับของความเสียหาย ฐานะ
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เงินกองทุนของสถาบันการเงินของรัฐ รวมทัง้การพิจารณาทางเลือกอ่ืน ๆ ในการชดเชยความ

เสียหายที่อาจจะไมตองใชเงนิรัฐทัง้หมด ซึ่งจากการกระจายสินเช่ือมากข้ึนตามมาตรการนโยบาย

รัฐบาล อาจสงผลตอการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยภาคเอกชน โดยเมื่อภาครัฐสนับสนนุให

ปลอยสินเชื่อแกประชาชน ปจจัยสําคัญที่ภาครัฐนํามาใชกระตุนคือ อัตราดอกเบ้ียในระดับตํ่า ซึ่ง

สงผลใหตนทนุการกูยืมของผูตองการกูก็จะตํ่า อันเปนการจูงใจใหประชาชนตองการเงินกูจาก

ธนาคารพาณิชยของรัฐมากกวา อัตราการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยภาคเอกชนก็จะลด

นอยลงตามสัดสวน (หากปริมาณความตองการเงินกูยืมคงที)่ นอกจากนีย้ังมีปจจัยอ่ืนที่เปน

สวนประกอบในการพิจารณาความตองการกูยืมของประชาชนอ่ืน ๆ อีก เชน ความสะดวก ความ

รวดเร็ว ในข้ันตอนการขออนุมัติสินเชื่อ เปนตน โดยปจจัยดังกลาวก็เปนตัวเปรียบเทียบและการ

ตัดสินใจของประชาชนผูตองการสนิเช่ืออีกดวย 

 

สถานการณการใหสินเชือ่ในชนบท 

 ตลาดสินเช่ือในชนบทไทยในปจจุบนั มคีวามหลากหลายทัง้ดาน ผูใหกู ผูกู และ

ประเภทสินเช่ือ โดยผูใหกูมีทัง้ในระบบและนอกระบบ ผูใหกูในระบบ ไดแก ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพาณิชยตาง ๆ สหกรณการเกษตร กลุม

เกษตรกร โครงการแกไขความยากจน (กข.คจ.) กองทนุเพื่อการลงทนุทางสังคม (SIF) และกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง สวนผูใหกูนอกระบบ ประกอบดวย ญาติพี่นอง เพื่อนบาน ผูมีรายได

ประจําในหมูบาน เกษตรกรที่มีฐานะดีในหมูบาน พอคาขายปจจัยการผลิตและสินคาอุปโภค

บริโภค พอคารับซ้ือผลผลิตและกลุมตาง ๆ ที่ชาวชนบทจัดต้ังข้ึน ทางดานผูกูมีทั้งที่เปนผูกูที่มี

ฐานะดี จะกูจากธนาคารพาณิชย ผูกูทีม่ีฐานะปานกลาง สวนใหญจะกูจาก ธ.ก.ส. และผูกูที่มี

ฐานะยากจน กูจากญาติพีน่อง เพื่อนบาน และนายทนุทีใ่หกูนอกระบบ 

 ทั้งนี ้ วัตถุประสงคหลักของรัฐบาลทีม่ีมานาน คือ พยายามที่จะลดบทบาทของสินเช่ือ

นอกระบบทั้งหลาย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูนอกระบบคิดกับลูกหนี้อยูในระดับที่สูงเกินควร 

สงผลใหผูกูในระบบไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียแขงขันไดอยางเสรี ดวยกฎระเบียบ ขอบังคับ

ที่ผูใหกูในระบบตองปฏิบัติตาม ตองเรียกเก็บจากผูกูตามเพดานอัตราดอกเบ้ียที่กาํหนดไว และ
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เคล่ือนไหวข้ึนลงตามเพดานดังกลาว แตสวนใหญแลวธนาคารพาณิชยก็มักไมคิดดอกเบ้ียเต็ม

ตามเพดานทีก่ําหนด แตมักคิดตํ่ากวาเพดานเล็กนอย ทั้งที่เปนทีย่อมรับวา การใหกูแกภาคเกษตร

นั้นมีความเส่ียงสูงและมีคาใชจายในการบริหารสูงกวาการใหกูโดยทัว่ไป นอกจากนี ้ นโยบายการ

ใชดอกเบ้ียที่ตํ่ากวาเพดานของธนาคารพาณิชยก็เพื่อรักษาสวนแบงตลาดเอาไว จึงตองกําหนด

อัตราดอกเบ้ียใหสอดคลองกบัคูแขงรายอ่ืนในตลาด 

 สวนผูใหกูนอกระบบไมไดถูกขอจํากัดทางกฎหมายมาบังคับวา ตองคิดอัตราดอกเบ้ีย

เทาไร ดังนัน้ ผูใหกูนอกระบบสามารถเก็บจากผูกูในอัตราเทาใดก็ได แตมีส่ิงที่กาํหนดดอกเบ้ียใน

แตละภูมิภาคตามตัวแปรหลัก 2 ตัว คือ ปริมาณเงนิกูและระยะเวลาที่กู (หากระยะเวลากูยิง่ส้ัน 

อัตราดอกเบ้ียก็ยิ่งสูง) แสดงใหเห็นวา บทบาทสําคัญในการกาํหนดระดับอัตราดอกเบ้ียนัน้อยูที่

ตนทนุทางธุรกรรม (Transactions cost) ซึ่งปกติจะอยูในระดับคงที่ตอสัญญาไมข้ึนกับปริมาณเงิน

และระยะเวลาท่ีกู ดังนัน้ เมื่อนาํมาคํานวณเปนอัตราดอกเบ้ียซึง่คิดเปนอัตราตอเดือนตอจํานวน

เงินตนแลว อัตราดอกเบ้ียจะผกผันในทิศทางตรงกนัขามกับตัวแปรทัง้สองตัว 

 จะเหน็ไดวาแหลงเงินกูนอกระบบ จงึเปนตัวแปรหรือปจจัยทางเลือกหนึง่ที่ผูกูในชนบท

สามารถที่จะเลือกเปนแหลงเงินกูได แมแหลงเงินกูนอกระบบจะมีอัตราดอกเบ้ียทีค่อนขางสูงกวา 

แตผูกูในชนบทก็มีความเต็มใจที่จะจาย เพื่อแลกกับข้ันตอน ความสะดวก รวมทัง้หลักประกันเงนิกู 

แตจากการศึกษาในชวงทศวรรษที่ผานมา สินเชื่อนอกระระบบมบีทบาทตอเกษตรกรไทยลดลง

อยางชัดเจนจากรอยละ 60 มาเหลือรอยละ 40 ของปริมาณสินเช่ือชนบทท้ังหมด ผูใหกูนอกระบบ

ที่เคยปลอยสินเช่ือสําหรับการเพาะปลูก และสินเช่ือสําหรับการยงัชพีแกเกษตรกร มีจํานวนและมี

บทบาทลดลงไปมาก ขณะเดียวกนัรานคาในเมืองทีข่ายสินคาอุปโภคที่ถาวร (consumer 

durable) แบบผอนสงกาวข้ึนมาเปนผูมีบทบาทมากที่สุดในการปลอยสินเช่ือนอกระบบ การที่

สินเช่ือในระบบมีสัดสวนเพิม่ข้ึน เกิดจากการขยายตัวของ ธกส. และสหกรณการเกษตร 

ความสําเร็จของ ธกส. ทําให ธกส.มีสวนแบงตลาดใหญที่สุดในตลาดสินเช่ือชนบท (สถาบันวิจยั

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541 : 45) 

 อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินทีน่ับเปนแหลงสินเช่ือในระบบที่ใหสินเช่ือแกทองถิน่ก็

ยังคงเปนแหลงเงนิทนุทางเลือกหนึง่ที่ผูกูในชนบทมกัจะเลือกใชเมื่อตองการกูยืม ซึง่ไดแก ธนาคาร
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พาณิชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน เปนตน 

สถาบันการเงนิที่ใหกูแกชาวชนบทมีแหลงเงินทนุแตกตางกัน สหกรณการเกษตรนั้นมีแหลงเงินทุน

เฉพาะจาก ธกส.เทานั้น สวน ธกส. มีแหลงเงินทนุทีห่ลากหลายกวา แหลงที่สําคัญที่สุดก็คือจาก

ธนาคารพาณิชย อยางไรกต็าม สถาบันการเงนิทีม่ีบทบาทในการปลอยสินเชื่อสูทองถิ่นมากที่สุด 

คือ ธนาคารพาณิชย และจากนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใหธนาคารพาณิชยกระจาย

สินเชื่อสูชนบทตามสัดสวนของเงนิฝากต้ังแตป พ.ศ.2518 เปนตนมานัน้ ยงัผลใหมีเงินกูไปสูชนบท

ในประเทศเพิม่ข้ึนในอัตราทีสู่งมาก ชาวชนบทเร่ิมมีโอกาสกูเงนิไดในอัตราดอกเบ้ียตํ่า จนกระทั่ง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542 ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีหนงัสือเวียนถึงธนาคารพาณิชยให

รายงานผลการใหสินเช่ือดังกลาวใหธนาคารทราบเปนรายเดือนและราย 6 เดือน โดยไมตอง

เปรียบเทียบกบัเปาหมายประจําปตามที่เคยปฏิบัติมา 

 สําหรับธนาคารพาณิชยนั้น แมจะมีบทบาทมากที่สุดในการใหสินเชื่อแกทองถิ่น แต

เมื่อพิจารณาสัดสวนสินเช่ือตอเงินฝากในสวนภูมิภาคเปรียบเทียบกบักรุงเทพฯ ตามตารางที ่ 13 

จะเหน็วา ธนาคารพาณิชยไมไดปลอยสินเชื่อแกทองถิน่มากเทาที่ควร แตไดโอนเงนิออมเหลานั้น

เขามาใชใหกูยืมในสวนกลาง ตารางที่ 14 แสดงการโอนเงนิของธนาคารพาณิชยระหวางป พ.ศ. 

2530-2544 จะพบวาจํานวนเงินโอนเขากรุงเทพฯ สูงกวาเงนิที่โอนออกสูภูมิภาคทุกป และมี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนโดยตลอด โดยในชวงระหวางป 2530-2532 สวนภูมิภาคมีเงินโอนเขาสู

สวนกลางทุกปในอัตราที่เพิม่สูงข้ึน ขณะที่เงนิโอนในเขตกรุงเทพมหานครไมมี แตกลับมีตัวเลขติด

ลบ นัน่หมายถึงวา ธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครมีความสามารถในการระดมเงินฝากไม

เพียงพอตอความตองการสินเช่ือ โดยธนาคารพาณิชยอาจจัดสรรและหาแหลงเงนิทุนจากทั้งเงิน

โอนจากสวนภูมิภาค และเงนิกูยมืจากแหลงอื่น ๆ เพิ่มเติม ตอมา ในป 2533-2539 อัตราการโอน

เงินจากสวนภูมิภาคเร่ิมลดลง หลังจากนัน้ระหวางป 2540-2544 สวนภูมิภาคก็ยงัคงมีเงนิโอนเขา

สูสวนกลางเพิม่ข้ึนโดยตลอด ดังนัน้ จึงทาํใหสัดสวนสินเช่ือตอเงนิฝากของธนาคารพาณิชยใน

กรุงเทพฯ ในชวงเวลาเดียวกันมีคาเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 128.08 แตสัดสวนนี้สําหรับภูมิภาคอยูใน

ระดับรอยละ 74.34 เทานั้น การโอนเงินเขาสูสวนกลางของธนาคารพาณิชยนี ้ยอมเปนผลใหความ

เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาคเพิ่มยิ่งข้ึน  
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 ทั้งนี้ในชวงป 2530-2539 สัดสวนสินเช่ือตอเงนิฝากของธนาคารพาณิชยในเขต

กรุงเทพมหานครและสวนภูมิภาคมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แตหลังจากป 2539 เปนตนมา 

อัตราสวนสินเช่ือตอเงินฝากเร่ิมมีสัดสวนทีล่ดนอยลง อันมีปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบให

ธนาคารพาณิชยไมปลอยสินเช่ือตามกลไกของตลาด เชน ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในป 2540 

ซึ่งสงผลตอรายไดของประชากรแตละครัวเรือนที่ลดลง ความสามารถในการชําระหนี้ของ

ประชาชนก็ลดลงตามไปดวย อันกระทบตอเนื่องไปถงึหนีท้ี่ไมกอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ของ

ธนาคารพาณิชยมีสัดสวนทีเ่พิ่มสูงข้ึน ทําใหธนาคารพาณิชยไมแนใจในการกระจายสินเช่ือสูระบบ

เชนเดิม 

 

ตารางที่ 13 สัดสวนสินเช่ือตอเงินฝากของธนาคารพาณิชย ระหวางป 2530-2544 

ประจําป กรุงเทพฯ สวนภูมิภาค 

เงินฝาก 

(ลานบาท) 

สินเชื่อ 

(ลานบาท) 

สินเชื่อตอเงิน

ฝาก (รอยละ) 

เงินฝาก 

(ลานบาท) 

สินเชื่อ 

(ลานบาท) 

สินเชื่อตอเงิน

ฝาก (รอยละ) 

2530 497,908 583,497 117.19 251,715 108,285 43.02 

2531 588,740 730,373 124.06 302,741 136,490 45.08 

2532 745,873 948,353 127.15 383,902 177,651 46.28 

2533 930,287 1,045,005 112.33 506,227 433,675 85.67 

2534 1,145,600 1,261,310 110.10 598,888 525,165 87.69 

2535 1,319,961 1,544,158 116.99 708,753 635,420 89.65 

2536 1,594,387 1,904,678 119.46 825,966 766,743 92.83 

2537 1,666,442 2,350,270 141.04 1,046,833 954,778 91.21 

2538 1,903,684 2,814,029 147.82 1,257,542 1,177,576 93.64 

2539 2,177,711 3,266,170 149.98 1,434,002 1,359,451 94.80 

2540 2,699,687 4,796,077 177.65 1,530,282 1,356,699 88.66 

2541 3,043,907 4,001,448 131.46 1,618,445 1,206,952 74.57 

2542 3,029,909 3,955,171 131.71 1,611,039 1,148,401 71.28 

2543 3,181,771 3571078 112.24 1,701,788 1,001,569 58.85 
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2544 3,309,490 3,373,725 101.94 1,769,227 917,045 51.83 

เฉล่ีย   128.08   74.34 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

ตารางที่ 14 การโอนเงนิของธนาคารพาณิชย ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ประจําป กรุงเทพฯ สวนภูมิภาค 

เงินฝาก สินเชื่อ เงินโอน เงินฝาก สินเชื่อ เงินโอน 

2530 497,908 583,497 -85,588 251,715 108,285 143,430 

2531 588,740 730,373 -141,633 302,741 136,490 166,251 

2532 745,873 948,353 -202,480 383,902 177,651 206,251 

2533 930,287 1,045,005 -114,718 506,227 433,675 72,552 

2534 1,145,600 1,261,310 -115,711 598,888 525,165 73,723 

2535 1,319,961 1,544,158 -310,291 708,753 635,420 73,333 

2536 1,594,387 1,904,678 -310,291 825,966 766,743 59,223 

2537 1,666,442 2,350,270 -683,828 1,046,833 954,778 92,055 

2538 1,903,684 2,814,029 -910,345 1,257,542 1,177,576 79,966 

2539 2,177,711 3,266,170 -1,088,459 1,434,002 1,359,451 74,551 

2540 2,699,687 4,796,077 -2,096,390 1,530,282 1,356,699 173,583 

2541 3,043,907 4,001,448 -957,541 1,618,445 1,206,952 411,493 

2542 3,029,909 3,955,171 -925,262 1,611,039 1,148,401 462,638 

2543 3,181,771 3,571,078 -389,307 1,701,788 1,001,569 700,219 

2544 3,309,490 3,373,725 -64,235 1,769,227 917,045 852,182 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 สําหรับสาเหตุที่ธนาคารพาณิชยใหกูยืมแกทองถิ่นนอยกวาที่ควรจะเปนนัน้ เนื่องจาก

ปจจัยหลายประการ กลาวคือ ในบางทองถิ่น ระดับความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัไม
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เอ้ืออํานวย จึงทาํใหความสามารถในการรับเงินกูยืมมจีํานวนจํากัด และเงินกูทีธ่นาคารพาณิชย

ปลอยใหไปมคีวามเส่ียงสูง เนื่องจากธนาคารพาณิชยดําเนินกจิการเพื่อมุงแสวงหาผลกําไรเปน

หลัก จึงไดมกีารโอนเงนิเขามาในสวนกลาง ซึง่มีชองทางปลอยเงินกูที่ใหผลตอบแทนสูงมากกวา 

นอกจากนัน้ การบริหารงานของสาขาธนาคารพาณิชยในทองถิน่ยังมขีีดจํากัด ทัง้ในดานอํานาจ

ของผูจัดการทีจ่ะใหกูยืมเงินและการขาดพนักงานที่ชาํนาญในการประเมินและติดตามผลการให

กูยืม โดยเฉพาะในดานสินเชื่อเกษตร ซึง่มีความเสีย่งและคาใชจายสูง 

 อยางไรก็ตาม นอกจากธนาคารพาณิชยที่เปนสถาบันการเงนิทีม่ีบทบาทสูงสุดในการ

ปลอยสินเชื่อสูชนบทแลว ยังมีสถาบันการเงินหลักอีกหนึง่แหงทีม่ีบทบาทสําคัญในระยะหลังเพิ่ม

มากข้ึน นั่นคือ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ซึง่จากขอมูลเงนิฝากและ

เงินใหสินเชื่อของ ธกส. (ตารางที่ 15) จะพบวา เงินรับฝากจากประชาชนที่ ธกส.สามารถระดมมา

ไดนั้นมีจาํนวนนอยกวาความตองการสินเช่ือของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2530 ที่มีสัดสวน

สินเช่ือตอเงนิฝากสูงถึงรอยละ 343.85 นัน่หมายถึงวา ธกส.ไมมีสภาพคลองสวนเกนิเพยีงพอที่จะ

รองรับความตองการสนิเช่ือของประชาชนได โดย ธกส.อาจจะไดรับเงินสนับสนนุจากภาครัฐบาล

ในดานความชวยเหลือทางการเงิน รวมทั้งเงินรับฝากจากธนาคารพาณิชยทีธ่นาคารแหงประเทศ

ไทยเปดชองทางใหธนาคารพาณิชยสามารถฝากเงินไวที ่ ธกส. หากธนาคารพาณิชยไมสามารถ

ปลอยสินเชื่อสูชนบทตามเปาหมายที่ธนาคารแหงประเทศไทยกาํหนดไว 
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ตารางที่ 15 เงินรับฝากและเงนิใหสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  

 ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ประจําป เงินรับฝาก เงินใหสินเชื่อ สินเช่ือตอเงนิฝาก 

2530 7,301 25,105 343.85 

2531 9,461 26,400 279.05 

2532 13,018 29,822 229.08 

2533 17,978 38,816 215.91 

2534 24,728 51,682 209.00 

2535 33,473 65,205 194.80 

2536 43,882 81,407 185.51 

2537 60,516 100,676 166.36 

2538 82,658 129,686 156.89 

2539 118,417 169,667 143.28 

2540 123,721 197,248 159.43 

2541 148,986 206,609 138.68 

2542 158,095 222,228 140.57 

2543 196,400 256,663 130.68 

2544 242,291 276,560 114.14 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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 ตอมา ธกส.ไดพยายามสรางบริการเงนิฝากใหม ๆ ข้ึนมาแขงขันกบัธนาคารพาณชิยที่

มีสวนแบงตลาดในการออมสูงสุดของสถาบันการเงนิ และเพื่อดึงดูดผูฝากเงนิ บริการเหลานี้ ไดแก 

การฝากเงนิออมทรัพยพิเศษ โครงการออมทรัพยทวีโชค โครงการออมทรัพยของกลุมที่ไดรับการ

สงเสริมตาง ๆ นอกจากนัน้ ธกส.ยงัมีการบังคับใหสมาชิกผูกูเงนิตองฝากเงนิกูบางสวนไวในบญัชี

เงินออมทรัพย (สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541 : 72) สงผลใหในชวงระยะหลัง 

ธกส.สามารถระดมเงินฝากไดเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับความตองการสินเช่ือเร่ิมลดนอยลง จงึทําให

สัดสวนสินเช่ือตอเงินฝากลดลงอยางตอเนือ่ง 

 อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคหลักของรัฐบาลเม่ือกอต้ัง ธกส.ข้ึนในป 2509 คือ ตองการ

ใหความชวยเหลือทางการเงิน สงเสริมอาชีพหรือการดําเนนิงานของเกษตรกร หรือสหกรณ

การเกษตร หรือกลุมเกษตรกร โดยการปลอยสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าใหกบับุคคลและกลุมบุคคล

ดังกลาว ในชวงเวลาที่ผานมา นับวา ธกส.บรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจตามที่ต้ังไว คือ 

สามารถใหบริการสินเช่ือแกครัวเรือนเกษตรไดถึงรอยละ 80 ของครัวเรือนเกษตรทัง้ประเทศ ทําให

สินเช่ือนอกระบบในชนบทลดความสําคัญลงอยางมาก แตระหวางสามทศวรรษกวาแหงการ

ดําเนนิงานของ ธกส. ระบบเศรษฐกิจไทยโดยทั่วไปและเศรษฐกิจชนบทมีการพฒันาและเติบโต

อยางรวดเร็ว วิถีชีวิตของเกษตรกรไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก ธกส.เองในฐานะที่เปนสถาบัน

การเงนิของคนชนบทที่สําคัญ ก็ไดพยายามปรับเปล่ียนนโยบายการใหบริการทางการเงินให

สอดคลองกับสถานการณความเปลีย่นแปลงของชนบท ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดทางกฎหมาย 

การเพิม่สินเช่ือจากสินเช่ือการเกษตรไปสูสินเชื่อชนบทเพื่อประกอบกจิการทกุประเภท ทั้งภาค

เกษตรและนอกภาคเกษตร   นอกจากจะสอดคลองกับกจิกรรมของชาวชนบทในปจจุบันแลว  ยงัมี

ขอดีอ่ืน ๆ ไดแก การชวยลดความเส่ียงใหแกครัวเรือน ที่มีความเสี่ยงสูงจากกิจกรรมการเกษตร 

และชวยใหชาวชนบทมีฐานะดีข้ึน เพราะกิจกรรมนอกภาคเกษตรใหผลตอบแทนท่ีสูงกวากิจกรรม

เกษตรอยูมาก ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลที่เกีย่วของกับการ

แกไขปญหาดานสินเช่ือชนบท จงึเกีย่วของโดยตรงตอทิศทางการดําเนินงานของ ธกส.ดวย 

 

สถานการณการเงนิของธนาคารพาณิชยในสวนภมูิภาค 
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 ตามที่ไดกลาวมาแลววาธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทหลัก สําหรับ

ประชาชนในชนบทในการประกอบธุรกรรมทางดานการเงิน ทัง้นี ้ ปจจัยและโอกาสในการให

กระจายสินเช่ือสวนภูมิภาคไปแตละทองถิน่ของธนาคารพาณิชยนัน้ มปีระเด็นที่สําคัญดังนี ้

 
1. สภาวะแรงงานและการมีงานทาํของสวนภูมิภาค 

  หากโอกาสในการจางงาน หรือผูมีงานทําในภูมิภาคมีจํานวนมาก จะ

สงผลใหรายไดของประชากรในพื้นทีน่ั้นกจ็ะมีสูงข้ึน นัน่หมายถึงเงินออมของประชาชนก็จะมมีาก

ข้ึน เงนิทุนที่จะไหลเขาสูระบบธนาคารพาณิชยก็จะมมีากข้ึนตามไปดวย ซึง่สงผลใหธนาคาร

พาณิชยมีโอกาสในการใหสินเช่ือกลับสูทองถิ่นก็จะมมีากข้ึน ทั้งนี ้ เนื่องจากเงนิออมเปนแหลง

เงินทนุที่สําคัญของธนาคารพาณิชย  

  โดยสามารถพจิารณาจากภาวะการมงีานทําและกาํลังแรงงานทั้งหมดในป 

2544 (ตารางที่ 16) จะพบวาแตละภูมิภาคมีภาวะการมีงานทาํที่ใกลเคียงกนั โดยเฉล่ียทั่ว

ราชอาณาจักรอยูที่ระดับรอยละ 51.12 แตทั้งนี้ภาคที่มีภาวะการมีงานทาํตํ่าสุดคือภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ีอัตราสวนผูมีงานทําตอประชากรของภาคที่รอยละ 47.38 และหาก

พิจารณาจากสาขาการมีงานทํา (ตารางที่ 17) จะพบวาทั้ง 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จะมีสัดสวนการมีงานทาํในภาคเกษตรกรรมมากกวาหรือ

ใกลเคียงกับนอกภาคเกษตรกรรม ซึง่ตรงขามกับประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลางที่

มีสัดสวนการมีงานทํานอกภาคเกษตรกรรมสูงกวาในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี ้ ประชากรใน 3 

ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคใตมีจํานวนผูมงีานทาํนอกภาค

เกษตรกรรมในภาคของการบริการสูงที่สุด คือ รอยละ 14.10 12.28 และ 17.01 ตามลําดับ 

เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมภิาคในป 2544 มีการขยายตัวอยางมากในภาคบริการ

และการทองเที่ยว ตามนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่สงเสริมการทองเทีย่วในประเทศไทย

โดยเฉพาะในสวนภูมิภาคตามสภาวะแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศในทองถิน่

นั้น ๆ 
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ตารางที่ 16 สภาวะการมีงานทํา และกําลังแรงงานทั้งหมด ป 2544  
 (หนวย : พันคน) 

สถานภาพแรงงาน ทั่ว

ราชอาณา

จักร 

กรุงเทพ 

มหานคร 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียง

หนือ 

ภาคใต 

ประชากรทั้งหมด 62,936 7,768  14,245 11,305 21,195 8,422 

(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

กําลังแรงงานรวม 33,920 4,393   7,888 6,327 11,033 4,279 

 (53.90) (56.55) (55.37) (55.97) (52.05) (50.81) 

การมีงานทํา 32,173 4,245    7,670 6,042 10,043 4,173 

 (51.12) (54.65) (53.84) (53.45) (47.38) (49.55) 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนรอยละ 

ที่มา  :  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พศ. 2539-2546  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

            ประมวลผลโดยสวนนโยบายประชากรและกําลังแรงงาน สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สศช. 
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ตารางที่ 17 จํานวนและสัดสวนของสภาวะการมงีานทําป 2544 จําแนกตามสาขา 

(หนวย : พันคน) 

สถานภาพแรงงาน ทั่ว

ราชอาณา

จักร 

กรุงเทพ 

มหานคร 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียง

หนือ 

ภาคใต 

การมีงานทํา 32,173 4,245    7,670 6,042 10,043 4,173 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

สาขาเกษตรกรรม 13,585 28 2,271 3,240 5,983 2,064 

 (42.22) (0.66) (29.61) (53.62) (59.57.04) (49.46) 

นอกเกษตรกรรม 18,588 4,213 5,398 2,802 4,060 2,109 

 (57.78) (99.25) (70.38) (46.38) (40.43) (50.54) 

- เหมืองแร 43 0 18 15 4 5 

 (0.13) (0.00) (0.23) (0.25) (0.04) (0.12) 

- หัตถอุตสาหกรรม 5,712 1,180 2,226 755 1,092 460 

 (17.75) (27.80) (29.02) (12.5) (10.87) (11.02) 

- การกอสราง 1,583 166 381 334 506 196 

 (4.92) (3.91) (4.97) (5.53) (5.04) (4.70) 

- สาธารณูปโภค 174 36 52 34 36 18 

 (0.54) (0.85) (0.68) (0.56) (0.36) (0.38) 

- การคาและการธนาคาร 4,493 1,050 1,084 752 1,007 600 

 (13.97) (24.73) (14.13) (12.45) (10.03) (14.38) 

- การขนสง 1,015 319 300 93 182 122 

 (3.15) (7.51) (3.91) (1.54) (1.81) (2.92) 

- การบริการ และอื่น ๆ 5,595 1,463 1,337 852 1,233 710 

 (17.39) (34.46) (17.43) (14.10) (12.28) (17.01) 
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หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนรอยละ 

ที่มา  :  การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พศ. 2539-2546  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

            ประมวลผลโดยสวนนโยบายประชากรและกําลังแรงงาน สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สศช. 

 

  โดยภาวะการมีงานทําสงผลตอรายไดของประชากรในแตละครัวเรือน 

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากรายได และคาใชจายโดยเฉลีย่ตอเดือน ในป 2544 (ตารางที ่18) จะพบวา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่าสุด คือ 8,281 บาทตอครัวเรือน หรือ 

2,129 บาทตอคน อยางไรก็ตาม ทัง้ 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคใต ก็

ยังคงเปนกลุมที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับเขตหรือภูมิภาคอ่ืน ทัง้นี้

อัตราสวนของคาใชจายตอรายไดของทัง้ 3 ภาคก็อยูในอัตราที่คอนขางสูง นัน่หมายถงึภาวะการใช

จายของทั้ง 3 ภาคไมเพียงพอหรือใกลเคียงกับรายไดทีป่ระชากรในแตละครัวเรือนไดรับ ซึ่งอาจ

สงผลใหประชากรในทองถิน่มีโอกาส หรือจําเปนตองกูยมืเงนิจากแหลงเงนิกูอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 

ตารางที่ 18 รายได และคาใชจายโดยเฉล่ียตอเดือน จาํแนกรายภาค พ.ศ. 2544 

ภาค ขนาดของ

ครัวเรือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน

(บาท) 

คาใชจายเฉล่ียตอเดือน

(บาท) 

อัตรารอยละของ 

คาใชจาย 

ตอรายได ตอครัวเรือน ตอคน ตอครัวเรือน ตอคน 

ทั่วราชอาณาจักร 3.6 12,185 3,404 10,025 2,800 82.3 

กทม. และ 3 จังหวัด

รอบ กทม. 

3.2 24,365 7,520 18,850 5,818 77.4 

ภาคกลาง 3.5 12,807 3,659 10,941 3,126 85.4 

ภาคเหนือ 3.3 8,930 2,690 7,395 2,227 82.8 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

3.9 8,281 2,129 6,888 1,771 83.2 

ภาคใต 3.8 10,914 2,895 9,597 2,546 87.9 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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  หากพิจารณาเปรียบเทียบรายการทีสั่มพนัธกัน ระหวางจํานวนประชากร 

รายไดเฉล่ียตอหัวของประชากร และปริมาณเงนิฝาก ใน 3 ภูมิภาค โดยเฉล่ียระหวางป 2530-

2544 (ตารางที่ 19) พบวา แมจํานวนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจํานวนมากที่สุด

ถึงรอยละ 51.36 ของทั้ง 3 ภูมิภาคก็ตาม แตรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรมีระดับตํ่าที่สุด คือ 

รอยละ 23.83 แสดงวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่ยากจนท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ 3 

ภูมิภาคนี้ แมความสามารถในการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยจะมีสัดสวนไมแตกตางจาก

ภาคเหนือและภาคใตเทาไรนัก คือ มีอัตราสวนรอยละ 31.64 แตก็มีสัดสวนที่ตํ่าทีสุ่ด  

 

ตารางที่ 19 จํานวนประชากร รายไดและปริมาณเงนิฝากเฉล่ีย จาํแนกรายภาค 

 ระหวางป 2530-2544 

รายการ ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียง

เหนือ 

ภาคใต รวม 

จํานวนประชากร (คน) 

 

รายไดเฉล่ียตอหัว (บาท) 

 

ปริมาณเงนิฝาก (ลานบาท) 

 

11,906,296 

(29.37) 

29,767.73 

(32.41) 

179,683 

(36.61) 

20,822,102 

(51.36) 

21,887.67 

(23.83) 

155,291 

(31.64) 

7,809,576 

(19.26) 

40,205.09 

(43.77) 

155,885 

(31.79) 

40,537,974 

(100.00) 

91,860.49 

(100.00) 

490,859 

(100.00) 

ปริมาณเงนิฝากตอจํานวน

ประชากร 

รายไดเฉล่ียตอหัวตอปริมาณ

เงินฝาก 

0.02 

 

0.17 

0.01 

 

0.14 

0.02 

 

0.26 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนรอยละ 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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  และหากเปรียบเทียบปริมาณเงินฝากตอจํานวนประชากรในภาค พบวา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอัีตราสวนเพียง 0.01 ขณะที่ภาคเหนือ และภาคใตมีอัตราสวนเทากัน 

คือ 0.02 และหากเทยีบรายไดเฉล่ียตอหัวตอปริมาณเงนิฝากก็พบวา ภาคทีม่ีอัตราสวนตํ่าสุด คือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอัตราสวนเพียง 0.14 ซึง่สอดคลองกบัระดับรายไดของประชากรใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีอ่ยูในระดับตํ่าสุด แสดงวา ระดับเงินฝากมีความสัมพนัธกับรายไดของ

ประชากร นั่นหมายถึงวา ภูมิภาคที่ยากจนเชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมทําใหธนาคาร

พาณิชยระดมเงินฝากนอยลงไปดวย อันสงผลตอเนือ่งไปถึงความตองการปลอยสินเช่ือสูภาค

ชนบทของธนาคารพาณิชยนอยลง เนือ่งจากการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยยอมคํานึงถึง

ตนทนุและคาใชจาย รวมถงึความเส่ียงทีจ่ะไดรับเงินตนกลับคืน จงึทําใหธนาคารพาณิชยตองการ

ปลอยสินเชื่อตามนโยบายของภาครัฐ หรือปลอยสินเชือ่อยางเขมขนเฉพาะในเขตเมือง โดยเฉพาะ

เมื่อเปรียบเทยีบสัดสวนของปริมาณเงินฝากของ 3 ภูมิภาคตอปริมาณเงนิฝากของทัง้ประเทศ 

(ตารางที่ 20) พบวา ปริมาณเงินฝากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอ็ยูในระดับตํ่าสุด คือรอยละ 

5.34 ขณะที่ ภาคเหนือและภาคใตอยูที่รอยละ 6.17 และ 5.36 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบปริมาณเงนิฝากของ 3 ภูมิภาคกับคาเฉลี่ยทั่วประเทศ  

 จําแนกรายภาค ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ประจําป เฉล่ียทัว่ประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 750,623.8 55275.71 47,715.0 44907.2 

2531 891,480.7 65164.96 54,178.3 55271.6 

2532 1,129,775.3 82144.52 64,446.9 68083.2 

2533 1,436,513.7 105973.79 80,344.1 85974.4 

2534 1,744,487.7 122,946.9 94,914.0 101,580.4 

2535 2,028,713.5 141,488.4 115,259.8 118,732.5 

2536 2,420,353.3 159,573.2 134,175.8 134,510.6 

2537 2,739,498.1 178,361.6 155,765.2 154,745.5 

2538 3,227,696.5 213,464.5 188,624.0 183,692.9 

2539 3,666,028.2 238,752.0 216,378.7 203,144.1 

2540 4,304,040.2 256,785.9 227,340.5 216,149.8 

2541 4,672,704.4 264,020.2 232,652.8 230,505.7 

2542 4,652,199.5 255,521.7 223,081.1 232,635.1 

2543 4,895,734.4 271,652.0 241,050.3 249,124.6 
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2544 5,088,269.4 284,115.0 253,439.6 259,220.7 

รวม 43,648,118.7 2,695,240.4 2,329,366.1 2,338,278.3 

รอยละ 100.00 6.17 5.34 5.36 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  ทั้งนี้ เมื่อประชากรในภูมิภาคมีรายได บางสวนของรายไดก็มีแนวโนมที่จะ

เปนเงนิออมเขาสูระบบเงนิฝากของธนาคารพาณิชย ซึ่งนับเปนแหลงเงนิทนุของธุรกิจธนาคาร

พาณิชยที่สําคัญ ที่จะสามารถกระจายสินเช่ือสูภูมิภาคตาง ๆ ไดมากข้ึน จากตารางที่ 21 และ 

ตารางที่ 22 ซึ่งแสดงใหเหน็ปริมาณเงินฝากและเงินใหสินเชื่อ รวมถึงสัดสวนการขยายตัวของเงิน

ฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใน 3 ภูมิภาค จะพบวาระหวางป 2530-2538 อันเปน

ชวงที่ภาวะเศรษฐกิจของไทยมีการอัตราการเจริญเติบโตที่อยูในระดับสูง ความสามารถในการ

ระดมเงินฝาก และการกระจายสินเช่ือของ 3 ภูมิภาคอยูในอัตราที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่งแมจะมีบาง

ปที่มีสัดสวนทีล่ดลงแตก็ไมมาก แตตอมา ป พ.ศ. 2539-2544 จะเห็นวา อัตราการขยายตัวของ

เงินฝากและเงินใหสินเช่ือเร่ิมลดนอยถอยลงจนกระทัง่ติดลบ เนื่องจาก ในชวงดังกลาว ประเทศ

ไทยเกิดวกิฤติทางการเงิน สงผลกระทบใหการขยายตัวของระบบสถาบันการเงนิของไทยประสบ

ภาวะชะงักงัน  
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ตารางที่ 21 เงนิฝากและเงนิใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย จาํแนกรายภาค ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ 

2530 55275.7 41154.4 47,715.0 36,395.2 44907.2 30735.0 

2531 65165.0 49779.0 54,178.3 45,726.6 55271.6 40984.1 

2532 82144.5 64560.5 64,446.9 57,430.6 68083.2 55659.6 

2533 105973.8 90569.3 80,344.1 72,193.9 85974.4 74648.6 

2534 122,946.9 110,268.2 94,914.0 84,045.7 101,580.4 90,456.1 

2535 141,488.4 132,414.1 115,259.8 103,363.9 118,732.5 109,394.2 

2536 159,573.2 157,689.3 134,175.8 132,440.4 134,510.6 131,299.6 

2537 178,361.6 188,825.3 155,765.2 176,397.0 154,745.5 166,689.1 

2538 213,464.5 227,524.5 188,624.0 228,247.1 183,692.9 206,233.4 

2539 238,752.0 253,544.7 216,378.7 274,190.3 203,144.1 236,773.9 

2540 256,785.9 248,533.6 227,340.5 280,159.4 216,149.8 234,448.8 

2541 264,020.2 219,780.9 232,652.8 251,856.1 230,505.7 209,263.0 

2542 255,521.7 204,034.4 223,081.1 235,443.7 232,635.1 198,661.6 

2543 271,652.0 176,875.8 241,050.3 194,867.4 249,124.6 168,402.0 

2544 284,115.0 164,030.3 253,439.6 173,441.8 259,220.7 149,117.5 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย  
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ตารางที่ 22 อัตราการขยายตัวของเงินฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย จําแนกรายภาค 

ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ เงินฝาก เงินใหสินเชื่อ 

2530 0.14 0.10 0.13 0.13 0.14 0.19 

2531 0.18 0.21 0.14 0.26 0.23 0.33 

2532 0.26 0.30 0.19 0.26 0.23 0.36 

2533 0.29 0.40 0.25 0.26 0.26 0.34 

2534 0.16 0.22 0.18 0.16 0.18 0.21 

2535 0.15 0.20 0.21 0.23 0.17 0.21 

2536 0.13 0.19 0.16 0.28 0.13 0.20 

2537 0.12 0.20 0.16 0.33 0.15 0.27 

2538 0.20 0.20 0.21 0.29 0.19 0.24 

2539 0.12 0.11 0.15 0.20 0.11 0.15 

2540 0.08 -0.02 0.05 0.02 0.06 -0.01 

2541 0.03 -0.12 0.02 -0.10 0.07 -0.11 

2542 -0.03 -0.07 -0.04 -0.07 0.01 -0.05 
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2543 0.06 -0.13 0.08 -0.17 0.07 -0.15 

2544 0.05 -0.07 0.05 -0.11 0.04 -0.11 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย  

 

  นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสัดสวนการใหสินเช่ือตอเงินฝากของธนาคาร

พาณิชย (ตารางที่ 23) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบการกระจายสินเช่ือ (การใชเงินทุน) ตอการระดมเงนิ

ฝาก (แหลงทีม่าของเงินทุน) ของธนาคารพาณิชย ในแตละภูมิภาค หากสัดสวนดังกลาวอยูใน

อัตราที่สูง นัน่หมายถึงวา ธนาคารพาณิชยสามารถกระจายสินเช่ือไดสูงกวาเงนิฝากที่สามารถ

ระดมมาได แตหากอยูในอัตราที่ตํ่า แสดงวา ธนาคารพาณิชยยงัมีสภาพคลองสวนเกนิทีย่ัง

สามารถปลอยสินเช่ือไดอีก ซึ่งในชวงป 2530-2539 จะพบวา ธนาคารพาณิชยทั้ง 3 ภูมิภาคมี

สัดสวนสินเช่ือตอเงินฝากทีเ่พิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในป 2539 ที่ภาคเหนือและภาคใตมี

อัตราสูงสุดที่ระดับรอยละ 126.72 และ 116.55 ตามลําดับ สวนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี

อัตราสวนสูงสุดในป 2538 ที่ระดับรอยละ 106.59 ตอมาในชวงทีป่ระเทศไทยเร่ิมประสบภาวะ

วิกฤติเศรษฐกจิ ธนาคารพาณิชยก็เร่ิมมีอัตราสวนสนิเช่ือตอเงินฝากลดลงมาโดยตลอด โดยเฉพาะ

ในป 2544 อัตราสวนในทกุภูมิภาคลดลงสูระดับตํ่าสุด คือ ที่รอยละ 68.44 57.73 และ 57.53 

สําหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคใต ตามลําดับ 
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ตารางที่ 23 อัตราสวนการใหสินเช่ือตอเงินฝากของธนาคารพาณิชย จําแนกรายภาค 

 ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 74.45 76.28 68.40 

2531 76.39 84.40 74.20 

2532 78.59 89.11 81.80 

2533 85.46 89.86 86.80 

2534 89.69 88.55 89.05 

2535 93.59 89.68 92.14 

2536 98.82 98.71 97.61 

2537 105.87 113.25 107.72 

2538 106.59 121.01 112.27 

2539 106.20 126.72 116.55 

2540 96.79 123.23 108.47 

2541 83.24 108.25 90.78 

2542 79.85 105.54 85.40 

DPU



 68 

2543 65.11 80.84 67.60 

2544 57.73 68.44 57.53 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

  และหากพิจารณาเฉพาะภาคเกษตร จากตารางที่ 24 ทีแ่สดงถึงอัตราสวน

สินเช่ือภาคเกษตรตอสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยใน 3 ภูมิภาค ระหวางป 2530-2544 พบวา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอัีตราสวนเฉล่ีย 15 ป ตํ่าสุด คือรอยละ 9.60 ขณะที่ภาคใตมีอัตราสวน

สูงสุดที่รอยละ 14.01 นั่นหมายถึงวา ธนาคารพาณิชยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอัตราสวนการ

ปลอยสินเชื่อสูภาคเกษตรตํ่ากวาภาคใต ซึ่งการพิจารณาปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยมี

ปจจัยหลายประการ เชน รายได หลักประกัน รวมถึงปริมาณเงนิฝากอันเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ

ของธนาคารพาณิชย เปนตน ทั้งนี ้หากพจิารณาถึงสัดสวนสินเช่ือภาคเกษตรตอเงนิฝาก (ตารางที่ 

25) แลวก็พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืมีอัตราสวนเฉล่ีย 15 ปตํ่าที่สุด คือ รอยละ 9.76 และ

ภาคใตเปนภาคที่อัตราสวนสูงสุด คือ รอยละ 12.37 แสดงวา ธนาคารพาณิชยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือกระจายสินเช่ือสูภาคเกษตรในสัดสวนที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ซึ่ง

ภาคเกษตรเปนภาคที่เปนฐานรายไดของประชากรสวนใหญของประเทศ แตบทบาทของเงนิให

สินเช่ือในฐานะเปนปจจัยการผลิตในการลงทนุภาคเกษตรกลับไมไดรับความสําคัญมากนัก ซึ่ง

เปนผลมาจากภาคเกษตรใหผลตอบแทนตํ่าและมีความเสี่ยงสูง แตทัง้นี้ ภาคเกษตรก็ยังตองพึง่พา

สินเช่ือจากสถาบันการเงนิทัง้ในระบบและนอกระบบ เพื่อเปนแหลงเงินทนุในการสนับสนุนการ

ผลิตตอไปอยูนั่นเอง 
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ตารางที่ 24 อัตราสวนสินเช่ือภาคเกษตรตอสินเชื่อรวม จําแนกรายภาค ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 16.92 15.68 16.05 

2531 16.78 15.25 18.00 

2532 15.70 14.75 17.02 

2533 16.51 14.49 18.34 

2534 16.96 15.00 18.58 

2535 16.07 14.61 18.05 

2536 14.78 13.58 16.61 

2537 12.09 10.48 13.76 

2538 8.35 6.32 12.40 

2539 7.42 5.08 11.09 

2540 7.20 5.21 10.32 

2541 5.90 4.67 9.88 

2542 5.58 3.23 9.85 
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2543 5.24 3.16 9.96 

2544 4.12 2.52 10.28 

เฉล่ีย 11.31 9.60 14.01 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 25 อัตราสวนสินเช่ือภาคเกษตรตอปริมาณเงนิฝากของภูมภิาคนั้น จําแนกรายภาค  

 ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 12.60 11.96 10.99 

2531 12.82 12.87 12.57 

2532 12.34 13.14 13.91 

2533 14.11 13.02 15.31 

2534 15.21 13.29 16.55 

2535 15.04 13.10 16.63 

2536 14.61 13.41 16.21 

2537 12.80 11.86 14.82 

2538 11.03 9.47 13.92 

2539 9.98 8.02 12.92 

2540 8.82 7.92 11.19 

2541 6.56 6.53 8.97 
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2542 6.39 4.69 8.41 

2543 5.26 3.93 6.99 

2544 4.44 3.21 6.10 

เฉล่ีย 10.80 9.76 12.37 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 

 2. เงินโอนสุทธิของธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาค 

  เมื่อธนาคารพาณิชยในภูมิภาคมีเงนิโอนสุทธิเขาสูสวนกลาง นัน่คือ สวน

ตางของเงินฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาค ที่ถือเปนเงินสุทธิคงเหลือ

ของสาขาธนาคารพาณิชย หรือที่เรียกวาเปนผลกาํไรจากการบริหารงาน หากโอนออกจากภูมิภาค

นั้น ๆ ก็นบัวาเปนเงนิทนุไหลออก ไมไดกระจายสูสวนภูมิภาคที่แทจริง สงผลใหเปนปฏิภาคสวน

กลับกับเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยสามารถระดมเงนิฝากมาได นั่นหมายถึงวา ทรัพยากรของ

ประชากรในชนบท (เงินออม) ถูกดูดซับไปสูสวนกลาง สะทอนถึงการใหสินเชื่อของธนาคาร

พาณิชยในสวนภูมิภาความไีมเพียงพอ หรือโอกาสในการลงทนุของธนาคารพาณิชยในภูมิภาคตํ่า 

จึงแสวงหาชองทางการลงทนุที่ใหผลตอบแทนสูงกวา ซึง่อาจเนื่องมาจากเงื่อนไขการขอสินเช่ือจาก

ธนาคารพาณิชย ตองมกีารหาหลักประกนัเงนิกู หรือ อัตราดอกเบ้ียทีอ่ยูในระดับสูง หรือแมกระทัง่

วงเงินที่ธนาคารพาณิชยแตละสาขามีอํานาจที่จะสามารถปลอยสนิเช่ือไดเอง โดยไมตองผาน

กระบวนการทีซ่ับซอน ทั้งนี ้ หากพิจารณาจากตารางเงนิโอนของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค 

(ตารางที ่26) จะพบวา ทั้ง 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ในชวง

ระหวางป 2530-2536 มีเงินโอนเขาสูสวนกลางทุกป แมจะมีอัตราสวนในการโอนเงนิลดลงบาง 

แสดงใหเหน็วา เงนิทนุของแตละภูมิภาคมีปริมาณเกนิความตองการสินเช่ือของทองถิน่นั้น ซึ่ง

ผูบริหารธนาคารพาณิชยเองก็มีความประสงคที่จะโอนเงินสวนตางไปยังภูมิภาคอ่ืน ตามนัยของ

พฤติกรรมการบริหารงานของธนาคารพาณิชยที่มุงแสวงหากําไรสูงสุด หรือเพื่อใหไดผลตอบแทน

สูงสุด ธนาคารพาณิชยจึงตองโอนเงินไปยังแหลงที่ใหผลตอบแทนท่ีดีกวา ทัง้นี ้ จากมาตรการ

กระตุนสินเช่ือเกษตรของธนาคารแหงประเทศไทยที่เปล่ียนแปลงเปนนโยบายสินเช่ือสูชนบท ในป 
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2530 สงผลใหในชวงป 2537-2540 ธนาคารพาณิชยใน 3 ภูมิภาคไมมีเงินโอนเขาสูสวนกลาง

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปริมาณเงนิฝากทีธ่นาคารพาณิชยสามารถระดมมาได ไม

เพียงพอตอความตองการสินเช่ือในภูมิภาคจนถึงป 2542 อันเปนชวงระยะเวลาที่ธนาคารแหง

ประเทศไทยประกาศยกเลิกเปาหมายการใหสินเช่ือสูชนบทตามสัดสวนของเงินฝาก นั่นหมายถึง

วา ธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาคไดมีการกระจายสินเชื่อสูชนบทในภูมิภาคนั้น ๆ เพิ่มข้ึน ทําให

ประชากรชาวชนบทไดใชทรัพยากรทางการเงิน ตามปริมาณเงนิทนุของแตละทองถิ่นอยางเต็มที่ 

แตตอมาเมื่อธนาคารแหงประเทศไทยประกาศผอนคลายเปาหมายการใหสินเช่ือสูชนบท ธนาคาร

พาณิชยในแตละภูมิภาคก็ไมมีเปาหมายวา จะตองกระจายสินเช่ือสูทองถิน่ตามสัดสวนของเงนิ

ฝาก ณ ส้ินปกอนเปนอัตราสวนเทาใด ดังนั้น ในป 2543-2544 ธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาคจึง

กลับมีเงนิโอนเขาสูสวนกลางเพื่อกระจายใหกลับภูมิภาคที่ตองการสินเช่ืออยางแทจริง ดังนั้น 

ภาครัฐจึงตองสรางโอกาสใหมีการลงทุนสูงข้ึน เพื่อดูดซับเงินออมในระบบเศรษฐกิจใหไปสูการ

ลงทนุหรือการจางงานหรือการใหสินเชื่อสูงข้ึน 

ตารางที่ 26 ปริมาณเงนิอัตราการเปล่ียนแปลงของเงนิโอนของธนาคารพาณิชย จาํแนกรายภาค 

ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : ลานบาท) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

ปริมาณเงิน %การ 

เปล่ียนแปลง 

ปริมาณเงิน %การ 

เปล่ียนแปลง 

ปริมาณเงิน %การ 

เปล่ียนแปลง 

2530 14,121.3 - 11,319.8 - 14,172.2 - 

2531 15,386.0 9.0 8,451.7 -25.3 14,287.5 0.8 

2532 17,584.0 14.3 7,016.3 -17.0 12,423.6 -13.1 

2533 15,404.5 -12.4 8,150.2 16.2 11,325.8 -8.8 

2534 12,678.7 -17.7 10,868.3 33.4 1,124.3 -90.11 

2535 9,074.3 -28.4 11,895.9 9.5 9,338.3 730.6 

2536 1,883.9 -79.2 1,735.4 -85.4 3,211.0 65.6 
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2537 -10,463.7 -655.4 -20,631.8 -1,288.9 -11,943.6 -472.0 

2538 -14,060.0 34.4 -39,623.1 92.1 -22,540.5 88.7 

2539 -14,792.7 5.2 -57,811.6 45.9 -33,629.8 49.2 

2540 8,252.3 155.8 -52,818.9 -8.6 -18,299.0 -45.6 

2541 44,239.3 436.1 -19,203.3 -63.6 21,242.7 216.1 

2542 51,487.3 16.4 -12,362.6 -35.6 33,973.5 59.9 

2543 94,776.2 84.1 46,182.9 473.6 80,722.6 137.6 

2544 120,084.7 26.7 79,997.8 73.2 110,103.2 36.4 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 3. ความแตกตางของสภาพแวดลอมและปจจัยตาง ๆ ของแตละภูมิภาค 

  สภาพแวดลอมและปจจัยแวดลอมของแตละภูมิภาคไมเหมือนกนั หาก

ภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดี มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ มีประชากรในพื้นที่ทีม่ี

รายได และคาครองชีพทีสู่ง ระดับการศึกษาที่สูง ความสามารถในการระดมเงนิฝากของแตละ

ทองถิน่ เหลานี้ก็เปนปจจัยหนึง่ทีธ่นาคารพาณิชยนํามาวิเคราะหแนวโนมในการใหสินเช่ือแกแตละ

ภูมิภาคมากข้ึน  

  โดยหากพิจารณาจากอัตราขยายตัวผลิตภัณฑภาคทั่วราชอาณาจักร 

(ตารางที ่ 27) จะพบวาการผลิตในภูมิภาคในป 2544 ทุกภาคมีการปรับตัวชะลอลงจากป 2543 

เชนเดียวกับภาวะการผลิตโดยรวมของประเทศ ผลิตภัณฑภาค (Gross Regional Product-GRP) 

ในราคาคงที ่ (ป 2531) ของภาคตาง ๆ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาก โดยมีภาคตะวันตก ภาค

กลาง ภาคตะวันออก และ กรุงเทพฯและปริมณฑล ขยายตัวรอยละ 3.6  3.3  2.3  และ 2.2 

ตามลําดับ เปนภาคทีม่ีอัตราการเติบโตสงูกวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product –GDP) ของประเทศ (โดยในป 2544 GDP ขยายตัวเพียงรอยละ 1.9) ทั้งนี้ เนื่องจาก

ภาคเหลานี้มกีารผลิตจากสาขาอุตสาหกรรมในสัดสวนที่สูง ซึ่งในป 2544 การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมแมวาจะชะลอลงแตยังอยูในอัตราที่สูง ประกอบกับภาคเหลานี้ยงัมีการผลิตในภาค

บริการที่ขยายตัวไดดี จึงทาํใหการผลิตโดยรวมของภาคดังกลาวชะลอลงไมมากนัก แตสําหรับ

DPU



 74 

ภาคที่ขยายตัวในอัตราตํ่ากวา GDP ของประเทศ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ

ภาคใต โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่มีอัตราเติบโตใกล 0 เนื่องจากการ

ผลิตนอกภาคเกษตรชะลอลงมากท้ังในสาขาอุตสาหกรรม สาขาการคา และสาขาบริการ สวน

ภาคใตขยายตัวรอยละ 1.3 เนื่องจากภาคเกษตรชะลอตัวลงมาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 27 อัตราขยายตัวผลิตภัณฑภาคทั่วราชอาณาจักร ป พ.ศ. 2543-2544 
(หนวย : รอยละ) 

ภาค อัตราการขยายตัว 

2543 2544 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 4.1 2.2 

ภาคตะวันออก 7.5 2.3 

ภาคตะวันตก 4.8 3.6 

ภาคกลาง 6.2 3.3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 0.8 

ภาคเหนือ 2.4 0.7 

ภาคใต 5 1.3 

รวมทัง้ประเทศ 4.6 1.9 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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บทที่ 4 

 

แบบจําลองของการศึกษา 

 

 ในการศึกษาปจจัยทีม่ีผลกระทบตอการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในสวนภูมิภาค 

โดยวิธีการทางเศรษฐมิติ หรือในรูปของสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Model) 

และใชวิธีกาํลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา (Ordinary Least Squares) โดยกําหนดรูปแบบจําลอง

และตัวแปรออกเปน 3 ระดับ ดังนี ้

 

แบบจําลอง 

 1. แบบจําลองการวิเคราะหปริมาณเงินใหสินเชื่อท่ีแทจริงรายภูมภิาค 

  แบบจําลองตามสมการที่ (1) เปนการวเิคราะหการใหสินเชื่อในภาพรวมในแต

ละภูมิภาคเพือ่ใหทราบถึงปจจัยทีม่ีผลกระทบตอการใหสินเชื่อตามปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจใน

แตละภูมิภาคที่แตกตางกัน โดยกําหนดใหปริมาณสนิเช่ือรวมของภูมภิาคหนึง่ ๆ ข้ึนอยูกับตัวแปร

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนัน้ ๆ ดังตอไปนี ้

  LNit =  ƒ (FH it, Rit, Dit-1, NTi t)…………….……………..………..(1) 

กําหนดให  

  i = 1,….,3 สําหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

    ตามลําดับ 

  LNit = ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในภูมภิาค i 

ในปที ่t 

  FHi t = ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตรในภูมิภาค i  ในปที่ t 

  Ri t = อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยชัน้ดีที่แทจริงในภูมิภาค  

    ในปที ่t 
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  Dit-1 = ปริมาณเงนิฝากที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในภูมิภาค i  

    ในปที ่t-1 

  NT it = ปริมาณเงนิโอนสุทธทิี่แทจริงในภูมิภาค i ในปที ่t 

  t = 1,.............,15 โดยปที ่1 คือ พ.ศ. 2530 

 

 2. แบบจําลองการวิเคราะหปริมาณเงินใหสินเชื่อภาคเกษตร 

  แบบจําลองในสมการที ่ (2) การวเิคราะหการใหสินเช่ือภาคเกษตรในแตละ

ภูมิภาค 3 ภูมิภาค เพื่อใหทราบวาการใหสินเช่ือภาคเกษตรมีสวนสัมพันธกับปจจัยพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น ๆ มากนอยแตกตางกนัอยางไร  โดยกาํหนดใหปริมาณสนิเช่ือที่ใหกับภาค

เกษตรในภูมิภาคหนึง่ ๆ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ข้ึนอยูกับตัวแปรทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น ๆ ดังนี ้

  ALNit =  ƒ (VCP it, Rit, Dit-1, NTi t)…………….……………..………..(2) 

กําหนดให  

  i = 1,….,3 สําหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

    ตามลําดับ 

  ALNit = ปริมาณเงนิใหสินเชื่อภาคเกษตรที่แทจริงของธนาคารพาณิชย 

ในภูมิภาค I ในปที ่t 

  VCPi t = มูลคาผลผลิตหลักที่แทจริงในภูมิภาค i ในปที่ t 

  R i t = อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยชัน้ดีที่แทจริงในภูมิภาค i  

    ในปที ่t 

  D it-1 = ปริมาณเงนิฝากที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในภูมิภาค i  

    ในปที ่t-1 

  NT it = ปริมาณเงนิโอนสุทธทิี่แทจริงในภูมิภาค i ในปที ่t 

  t = 1,.............,15 โดยปที ่1 คือ พ.ศ. 2530 
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 3. แบบจําลองการวิเคราะหปริมาณเงินใหสินเชื่อนอกภาคเกษตร 

  แบบจําลองในสมการที ่ (3) การวิเคราะหการใหสินเช่ือนอกภาคเกษตรในแตละ

ภูมิภาค 3 ภูมิภาค เพื่อใหทราบวาการใหสินเช่ือนอกภาคเกษตรมสีวนสัมพนัธกบัปจจัยพืน้ฐาน

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนัน้ ๆ มากนอยแตกตางกนัอยางไร โดยกําหนดใหปริมาณสินเช่ือที่ใหกับ

นอกภาคเกษตรในภูมิภาคหนึง่ ๆ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ข้ึนอยูกับ

ตัวแปรทางเศรษฐกิจในภูมภิาคนั้น ๆ ดังนี ้

  NALNit =   ƒ (FH it, Rit, Dit-1, NTi t)…………….……………..………..(3) 

กําหนดให  

  i = 1,….,3 สําหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

    ตามลําดับ 

  NALNit = ปริมาณเงนิใหสินเชื่อนอกภาคเกษตรที่แทจริงของธนาคารพาณิชย 

    ในภูมิภาค I ในปที ่t 

  FHi t = ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตรในภูมิภาค i  ในปที่ t 

  Ri t = อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยชัน้ดีที่แทจริงในภูมิภาค i ในปที่ t 

  Dit-1 = ปริมาณเงนิฝากที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในภูมิภาค i ในปที่ t-1 

  NT it = ปริมาณเงนิโอนสุทธทิี่แทจริงในภูมิภาค i ในปที ่t 

  t = 1,.............,15 โดยปที ่1 คือ พ.ศ. 2530 

 

 ทั้งนี ้ทัง้สมการที่ (1) (2) และ (3) สามารถที่จะสรางในรูปความสัมพนัธในเชิงล็อกการิ

ทึม หรือล็อกการิทึมเพียงบางสวนได ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของขอมูลที่ใชวเิคราะห 

 

สมมติฐาน 

 ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ทั้งราย

ภูมิภาค ภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรนัน้ ไดมีการกําหนดสมมติฐานของตัวแปรในฟงกชัน่ โดย

คาดวาจะมีความสัมพันธกันดังนี ้
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 1. ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค ภาคเกษตร 

และนอกภาคเกษตร จะมีความสัมพนัธไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการถือครองที่ดินเพื่อ

การเกษตรของแตละภาค กลาวคือ ถาปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตรของแตละภาค

สูงข้ึน โดยกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที ่จะทําใหปริมาณเงินใหสินเชือ่ที่แทจริงของธนาคารพาณิชย

เพิ่มข้ึนดวย เนื่องจากจํานวนการถือครองท่ีดินเปนหลักประกันสําคัญที่ธนาคารพาณิชยจะนาํมา

พิจารณาประกอบการใหกู หากมีหลักประกันที่มีมูลคาสูง ธนาคารพาณิชยก็จะปลอยเงนิสินเช่ือให

มาก หรืออีกนัยหนึง่ธนาคารพาณิชยจะมองถึงความสามารถในการชําระหนี้ของผูกูนัน่เอง ทัง้นีม้ี

สมมติฐานวา ราคาที่ดินในแตละภูมิภาคมีมูลคาเทากนั 

2. ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค ภาคเกษตร 

และนอกภาคเกษตร จะมคีวามสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนักับอัตราดอกเบ้ียเงนิใหกูลูกคาราย

ยอยชั้นดีที่แทจริงเฉลี่ยรายป กลาวคือ ถาอัตราดอกเบี้ยเงนิใหกูลูกคารายยอยช้ันดีที่แทจริงสูงข้ึน  

โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ จะมผีลตอปริมาณเงินใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชย

เพิ่มข้ึน เมื่อธนาคารพาณิชยมองวาผลตอบแทนที่ไดรับจากการใหสินเช่ือสูงข้ึน ยอมตองการปลอย

สินเช่ือมากข้ึน เพื่อรับผลตอบแทนมากข้ึน ซึ่งจะสงผลตอกําไรของธนาคารพาณิชยมากข้ึนดวย 

3. ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค ภาคเกษตร  

และนอกภาคเกษตร จะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินฝากที่แทจริงของแตละ

ภาคในปกอน กลาวคือ ถาปริมาณเงนิฝากที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในแตละภาคเพิ่มข้ึน โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่จะทําใหปริมาณเงินใหสินเชือ่ที่แทจริงของธนาคารพาณิชยเพิ่มข้ึนดวย 

เนื่องจากเงินฝากเปนแหลงทีม่าของเงินทุนที่สําคัญทีธ่นาคารพาณิชยจะนําไปใหสินเชื่อ หาก

ธนาคารพาณิชยมีความสามารถในการระดมเงนิฝากไดมาก ยอมมีความตองการปลอยสินเช่ือ

มากข้ึน เพราะการถือเงินฝากไวเฉย ๆ จะมีคาใชจายในเร่ืองดอกเบ้ียจาย ขณะท่ีการปลอยสินเชื่อ

จะทําใหธนาคารพาณิชยมีรายไดเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียที่ไดรับ 

4. ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค ภาคเกษตร  

และนอกภาคเกษตร จะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงนิโอนสุทธิที่แทจริงใน

แตละภาค กลาวคือ เมือ่ปริมาณเงนิโอนสุทธิคงเหลือในแตละภาคมีจํานวนสูง นั่นหมายถึง 
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ปริมาณเงนิฝากในแตละภูมภิาคที่ธนาคารพาณิชยสามารถระดมมาไดไมไดปลอยสินเชื่อในแตละ

ภูมิภาคทั้งหมด หรือไมไดถูกใชเปนแหลงเงินทนุแตละภาค กลาวคือ หากปริมาณเงินโอนสุทธิมี

มาก แสดงวาปริมาณเงนิใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยลดลง 

5. ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค ภาคเกษตร  

และนอกภาคเกษตร จะมคีวามสัมพันธไปในทิศทางเดียวกนักับมลูคาผลผลิตหลักที่แทจริง 

กลาวคือ เมื่อมูลคาผลผลิตหลักในแตละภูมิภาคมีปริมาณมาก โดยกาํหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ จะ

ทําใหปริมาณเงินใหสินเชื่อทีแ่ทจริงของธนาคารพาณิชยเพิ่มข้ึนดวย เนื่องจากเมื่อเกษตรกรมี

ความสามารถในการผลิตผลผลิตหลักไดมาก ก็สามารถกอใหเกิดรายไดแกเกษตรกรของภูมิภาค

นั้นมมีากข้ึน ความสามารถในการชาํระหนี้ก็สูงข้ึน ทัง้นี ้มีสมมติฐานวาราคาผลผลิตหลักเปนราคา

ที่มีเสถยีรภาพ ดังนัน้ ธนาคารพาณิชยจึงตองการปลอยสินเช่ือมากข้ึนตามไปดวย 
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บทที่ 5 

 

ผลการวิเคราะห 

 

 การศึกษาในบทน้ีแสดงใหเห็นถึงผลการวเิคราะหในเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหถงึปจจัย

ที่มีผลกระทบตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในสวนภูมภิาค       ซึง่อาศัยแบบจาํลองของสมการ

ถดถอยเชงิซอน (Multiple Regression Equation) และใชวิธีกาํลังสองนอยทีสุ่ดแบบธรรมดา 

(Ordinary Least Squares) มาใชในการประมาณคา ผลการศึกษาแบบจําลองตามสมมติฐานที่

กําหนดข้ึน สามารถแสดงใหเห็นดังตอไปนี ้

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอสนิเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

1. ภาคเหนือ 

จากตารางที่ 28 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มีตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือพบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดรวมกนัสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณสนิเช่ือ (R2) ไดถึงรอยละ 99 โดยมีคา F-statistics เทากบั 

242.508 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และจากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนกุรมเวลา 

(serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือ ซึง่เปนตัวแปรตามพบวา Durbin-Watson 

statistics ที่คํานวณได มีคาเทากับ 1.641 ซึ่งสรุปไมไดวาเกิดปญหาสหสัมพนัธหรือไม 

  จากการประมาณคาทางสถติิของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่1 พบวา ปริมาณ

เงินฝากมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือ ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิฝากที่แทจริง

เปล่ียนแปลงไป 1 พนัลานบาท จะทําใหปริมาณสินเช่ือเปล่ียนแปลงไป 0.922 พันลานบาท โดยที่

ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่
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ตารางที่ 28 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย : ภาคเหนอื 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

การถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร (FHNt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(RNt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (DNt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (NTNt) 

0.172 

1.676 

 

0.922 

-1.100 

2.665 

1.193 

 

22.445 

-14.708 

0.024 

0.260 

 

0.000 

0.000 

 Constant Term = -32.765 

 R2  = 0.990 

 F-statistics = 242.508 

 Durbin-Watson statistics = 1.641 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 LNNt  = -32.765 + 0.172FHNt + 1.676RNt + 0.922DNt – 1.-1.100NTNt..(1)

                    (2.665)**        (1.193)ns     (22.445)***  (-14.708)*** 

 โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

  ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  ปจจัยทีม่ีความสําคัญและทีก่ําหนดสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ก็คือ ปริมาณ

เงินโอน ซึ่งมีความสัมพนัธในทิศทางตรงกนัขามกบัปริมาณสินเช่ือ ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว โดย

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิโอนเปล่ียนแปลงไป 

1 พันลานบาท จะทาํใหปริมาณสินเช่ือลดลง 1.1 พันลานบาท โดยทีป่จจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตรกเ็ปนปจจัยหนึง่ที่มีความสัมพันธกับ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชย โดยมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือตาม
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สมมติฐานทีก่าํหนดไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95 กลาวคือ เมื่อ

ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตรเปล่ียนแปลงไป 1 แสนไร จะทําใหปริมาณสนิเช่ือ

เปล่ียนแปลงไป 0.172 พันลานบาท โดยทีป่จจัยอ่ืน ๆ คงที ่ 

  อยางไรก็ดี ตัวแปรอัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอยแมจะมีความสัมพนัธใน

ทิศทางเดียวกนักับปริมาณสินเช่ือตามสมมติฐานที่กาํหนดไว แตก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย จงึไมมี

ผลกระทบโดยตรงตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ทัง้นี้เพราะถึงแมอัตราดอกเบ้ียซึ่งเปน

ผลตอบแทนท่ีธนาคารพาณิชยจะไดรับจากการปลอยสินเช่ือแตในทางปฏิบัติอัตราดอกเบ้ียที่

กําหนดไวจะเปนไปตามนโยบายของภาครัฐ ดังนัน้ การตัดสินใจปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

สวนใหญจึงมุงไปที่ความสามารถของการที่จะไดรับชําระคืนเงนิกูและความสามารถของการระดม

เงินฝากของธนาคารเปนสําคัญ 

 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากตารางที่ 29 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มีตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด

รวมกันสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณสนิเช่ือ (R2) ไดถึงรอยละ 99.50 โดยมีคา F-

statistics เทากับ 198.377 ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 และจากการทดสอบคาสหสัมพนัธเชิง

อนุกรมเวลา (serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือ ซึง่เปนตัวแปรตามพบวา Durbin-

Watson statistics  ที่คํานวณได    มีคาเทากับ  2.322   ซึง่สรุปไดวาอยูในชวงที่ไมเกิดปญหา

สหสัมพนัธ 

  จากการประมาณคาทางสถติิของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่2 พบวา ปริมาณ

เงินฝากมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือ ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิฝากเปล่ียนแปลงไป

รอยละ 1 จะทาํใหปริมาณสินเช่ือเปล่ียนแปลงไป 96.209 พันลานบาท โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

 

DPU



 83 

ตารางที่ 29 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย :  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธ์ิ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

การถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร (lnFHNEt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(lnRNEt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (lnDNEt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (lnNTNEt) 

82.345 

-14.443 

 

96.209 

-19.278 

3.401 

-1.172 

 

10.827 

-7.156 

0.027 

0.306 

 

0.000 

0.002 

 Constant Term = -774.63 

 R2  = 0.995 

 F-statistics = 198.377 

 Durbin-Watson statistics = 2.322 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 LNNEt  = -774.63 + 82.345lnFHNEt – 14.443lnRNEt + 96.209lnDNEt – 1. 

                        (3.401)**              (-1.172)ns         (10.827)***   

    - 19.278lnNTNEt………………………………………………...(2) 

     (-7.156)*** 

 โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

  ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  ปจจัยทีม่ีความสําคัญที่กาํหนดปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยอีกตัวแปร

หนึง่ คือ ปริมาณเงนิโอน ซึง่มีความสัมพนัธในทศิทางตรงกันขามกับปริมาณสินเช่ือ ตาม

สมมติฐานทีก่าํหนดไวโดยมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมือ่
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ปริมาณเงนิโอนเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสินเช่ือลดลง 19.278 พันลานบาท โดยที่

ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่ 

  นอกจากนี ้ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตรก็เปนปจจัยหนึ่งที่มี

ความสัมพันธกับสินเช่ือของธนาคารพาณิชย โดยมคีวามสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ

สินเช่ือตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

กลาวคือ เมื่อปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตรเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณ

สินเช่ือเปล่ียนแปลงไป 82.345 พันลานบาท โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  สวนอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยกลับมีความสัมพนัธในทิศทางตรงกัน

ขามกับปริมาณสินเช่ือ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว และไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงนิกูลูกคารายยอยจงึไมมี

ผลกระทบโดยตรงตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย. ทั้งนี้เพราะถึงแมอัตราดอกเบ้ียซึ่งเปน

ผลตอบแทนท่ีธนาคารพาณิชยจะไดรับจากการปลอยสินเช่ือ แตในทางปฏิบัติอัตราดอกเบ้ียที่

กําหนดไวจะเปนไปตามนโยบายของภาครัฐ ดังนัน้ การตัดสินใจปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

สวนใหญจึงมุงไปที่ความสามารถของการที่จะไดรับชําระคืนเงนิกูและความสามารถของการระดม

เงินฝากของธนาคารเปนสําคัญ 

 

3. ภาคใต 

จากตารางที่ 03 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มีตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคใตพบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดรวมกนัสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณสนิเช่ือ (R2) ไดถึงรอยละ 98.70 โดยมีคา F-statistics เทากบั 

197.098 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และจากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนกุรมเวลา 

(serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือซ่ึงเปนตัวแปรตามพบวา คา Durbin-Watson 

statistics มีคาเทากับ 1.701 ซึ่งสรุปไมไดวาเกิดปญหาสหสัมพนัธหรือไม 
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ตารางที่ 30 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย : ภาคใต 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

การถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร (FHSt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(RSt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (DSt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (NTSt) 

0.032 

1.746 

 

0.975 

-0.992 

0.106 

0.760 

 

10.865 

-12.065 

0.918 

0.465 

 

0.000 

0.000 

 Constant Term = -5.911 

 R2  = 0.987 

 F-statistics = 197.098 

 Durbin-Watson statistics = 1.701 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 LNSt  = -5.911 + 0.032FHSt + 1.746RSt + 0.975DNt – 1.- 0.992NTSt….(3) 

                  (0.106) ns       (0.760)ns    (10.865)***   (-12.065)*** 

 โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  จากการประมาณคาทางสถติิของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่3 พบวา ปริมาณ

เงินฝากมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือ ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิฝากเปล่ียนแปลงไป 

1 พันลานบาท จะทาํใหปริมาณสินเช่ือเปล่ียนแปลงไป 0.975 พันลานบาท โดยทีป่จจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  ปจจัยที่สําคัญและที่กําหนดปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ก็คือ ปริมาณ

เงินโอนซ่ึงมีความสัมพนัธในทิศทางตรงกนัขามกบัปริมาณสินเช่ือ ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว โดย

DPU



 86 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิโอนเปล่ียนแปลงไป 

1 พันลานบาท จะทาํใหปริมาณสินเช่ือลดลง 0.992 พนัลานบาท โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  สําหรับตัวแปรปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร และอัตราดอกเบ้ียเงนิกู

ลูกคารายยอย แมจะมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือตามสมมติฐานที่กําหนด

ไว แตก็ไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมัน่รอยละ 95.แสดงใหเหน็วาปริมาณการถือครอง

ที่ดินเพื่อการเกษตร และอัตราดอกเบ้ียลูกคารายยอยไมสามารถสะทอนถึงปริมาณสินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยได เนื่องจากถูกบดบงัจากอิทธพิลของตัวแปรอ่ืนในสมการ 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอสนิเชื่อภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

1. ภาคเหนือ 

จากตารางที่ 31 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มีตอปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือพบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด

รวมกันสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณสนิเช่ือ (R2) ไดรอยละ 75.80 โดยมีคา F-

statistics เทากับ 5.473 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และจากการทดสอบคาสหสัมพนัธเชิง

อนุกรมเวลา (serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรซึ่งเปนตัวแปรตามพบวา

Durbin-Watson statistics มีคาเทากับ 1.080 ซึ่งสรุปไมไดวาเกิดปญหาสหสัมพันธหรือไม จากคา 

R2 ที่อยูในระดับตํ่านัน้แสดงวาบทบาทของตัวแปรอิสระที่คาดวาจะเกี่ยวของและนาํมาใสใน

สมการนี้ไมเพยีงพอที่จะอธบิายได โดยอาจมีตัวแปรในเชิงคุณภาพอ่ืนที่สามารถสะทอนไดชัดเจน

กวา โดยเฉพาะนโยบายการกํากับดูแลธนาคารพาณิชยของธนาคารกลาง 

  จากการประมาณคาสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที่ 4 พบวาปริมาณเงนิ

โอนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่กําหนดไว

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กลาวคือ เมือ่ปริมาณเงนิโอน

เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรลดลงรอยละ 0.254 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ 

คงที ่
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ตารางที่ 31 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของ 

 ธนาคารพาณิชย : ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

มูลคาผลผลิตหลัก (lnVCPNt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(lnRNt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (lnDNt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (lnNTNt) 

0.104 

0.272 

 

0.387 

-0.254 

0.392 

0.930 

 

2.042 

-3.424 

0.707 

0.384 

 

0.080 

0.011 

 Constant Term = 0.816 

 R2  = 0.758 

 F-statistics = 5.473 

 Durbin-Watson statistics = 1.080 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 lnALNNt  = 0.816 + 0.104lnVCPNt + 0.272lnRNt + 0.387lnDNt – 1 

                    (0.392)ns            (0.930)ns        (2.042)* 

    .-0.254lnNTNt..…………………………………………………….(4)

     (-3.424)** 

 โดยที ่ ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  * แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  ปริมาณเงนิฝากก็เปนปจจัยหนึง่ทีม่ีความสัมพันธกับสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชย โดยมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกนักับปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่
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กําหนดไวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิ

ฝากเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.387 

โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่ ทัง้นี ้ การปลอยสินเช่ือสูภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยอยูภายใต

ขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งสินเช่ือสูชนบทจะตองไมตํ่ากวารอยละ 20 ของยอดเงิน

ฝากเมื่อส้ินปกอนหนา โดยจํานวนนี้ไมตํ่ากวารอยละ 14 ของเงนิฝากจะตองใหสินเชื่อแก

กลุมเปาหมายเดิม คือ เกษตรกร และกลุมเปาหมายใหมตาง ๆ สวนที่เหลืออีกไมเกินรอยละ 6 

กําหนดใหเปนสินเช่ือเพื่อธุรกิจการเกษตร ซึ่งหากธนาคารพาณิชยสามารถระดมเงินฝากไดมาก 

ปริมาณสินเช่ือก็จะสูงตามไปดวย ซึง่สอดคลองกับการประมาณคาสถิติขางตน 

  สวนตัวแปรมลูคาผลผลิตหลักและอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย แมจะมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวแตก็ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95. แสดงใหเหน็วามูลคาผลผลิตหลักและอัตรา

ดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอยเปนตัวแปรอิสระท่ีไมเพยีงพอจะอธิบายปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของ

ภาคเหนือได โดยอาจมีตัวแปรอ่ืนที่สามารถสะทอนสินเช่ือไดชัดเจนกวา 

 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากตารางที่ 32 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัย 

ที่มีตอปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา ตัวแปร

อิสระทั้งหมดรวมกนัสามารถอธิบายความสัมพนัธของขอมูล (R2) ไดรอยละ 73.90 โดยมีคา F-

statistics เทากับ 2.833 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 83 และจากการทดสอบคาสหสัมพนัธเชิง

อนุกรมเวลา (serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ซึ่งเปนตัวแปรตามพบวา 

Durbin-Watson statistics ที่คํานวณได มีคาเทากับ 1.200 ซึ่งสรุปไมไดวาเกิดปญหาสหสัมพนัธ

หรือไม จากคา R2 ที่อยูในระดับตํ่านั้นแสดงวาบทบาทของตัวแปรอิสระที่คาดวาจะเกี่ยวของและ

นํามาใสในสมการนี้ไมเพียงพอที่จะอธิบายได โดยอาจมีตัวแปรเชิงคุณภาพอ่ืนทีส่ามารถสะทอน

ไดชัดเจนกวา โดยเฉพาะนโยบายการกาํกบัดูแลธนาคารพาณิชยของธนาคารกลาง 
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ตารางที่ 32 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของ 

 ธนาคารพาณิชย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

มูลคาผลผลิตหลัก (lnVCPNEt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(lnRNEt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (lnDNEt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (lnNTNEt) 

0.437 

0.043 

 

0.183 

-0.373 

0.761 

0.060 

 

0.425 

-2.986 

0.489 

0.955 

 

0.693 

0.040 

 Constant Term = 1.073 

 R2  = 0.739 

 F-statistics = 2.833 

 Durbin-Watson statistics = 1.200 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 lnALNNEt = 1.073+ 0.437lnVCPNEt + 0.043lnRNEt + 0.183lnDNEt – 1 

                    (0.761)ns              (0.060)ns          (0.425) ns 

    .-0.373lnNTNEt.…………………………………………….……..(5)

     (-2.986)** 

 โดยที ่ ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  จากการประมาณคาสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่ 5 พบวา ปริมาณเงนิ

โอนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่กําหนดไว

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 กลาวคือ เมือ่ปริมาณเงนิโอน
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เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรลดลงรอยละ 0.373 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ 

คงที ่

  สําหรับตัวแปรมูลคาผลผลิตหลัก อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย และ

ปริมาณเงนิฝาก แมจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรตาม

สมมติฐานทีก่าํหนดไว แตก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95. แสดงใหเห็นวา

การปลอยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยไมไดพิจารณาถึงตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร แตเปนไปตาม

นโยบายของรัฐบาล อยางไรก็ตาม ปริมาณเงนิโอนกลับมีความสัมพันธกับปริมาณสินเช่ือเพยีง

ปจจัยเดียว (หากมีปริมาณเงนิโอนมาก (เงนิฝากมากกวาสินเช่ือ) ปริมาณสินเช่ือก็จะนอย) ซึง่มีผล

ในทางลบตอภาคเกษตรของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในป 2543 ธนาคารพาณิชยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมปีริมาณเงนิโอนสูงกวาปกอนถึงรอยละ 473.6  

 

3. ภาคใต 

จากตารางที่ 33 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มีตอปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคใต พบวาตัวแปรอิสระทั้งหมดรวมกนั

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร (R2) ไดรอยละ 84.20 โดย 

มีคา F-statistics เทากับ 7.983 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และจากการทดสอบคา

สหสัมพนัธเชิงอนุกรมเวลา (serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรซึ่งเปนตัว

แปรตามพบวา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 2.302 ซึ่งสรุปไดวาอยูในชวงที่

ไมเกิดปญหาสหสัมพนัธ 

  จากการประมาณคาสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่ 6 พบวา ปริมาณเงนิ

โอนมีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่กําหนดไว

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 กลาวคือ เมือ่ปริมาณเงนิโอน

เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรลดลง 3.612 พันลานบาท โดยที่

ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่
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ตารางที่ 33 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของ 

 ธนาคารพาณิชย : ภาคใต 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

มูลคาผลผลิตหลัก (lnVCPSt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(lnRSt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (lnDSt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (lnNTSt) 

-9.937 

3.814 

 

10.791 

-3.612 

-1.326 

0.746 

 

2.880 

-3.645 

0.233 

0.484 

 

0.028 

0.011 

 Constant Term = 5.055 

 R2  = 0.842 

 F-statistics = 7.983 

 Durbin-Watson statistics = 2.302 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 ALNSt  = 5.055 – 9.937lnVCPSt + 3.814lnRSt + 10.791lnDSt – 1  

                  (-1.326)ns             (0.746)ns        (2.880) ** 

    .-3.612lnNTSt…………………………………………….………..(6)

     (-3.645)** 

 โดยที ่ ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  ปริมาณเงนิฝากก็เปนปจจัยหนึง่ ทีม่ีความสมัพนัธกับสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชย โดยมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกนักับปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่
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กําหนดไวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิ

ฝากเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรเปล่ียนแปลงไป 10.791 พันลาน

บาท โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยแมจะมคีวามสัมพันธในทิศทาง

เดียวกนักับปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่กําหนดไว แตก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 ดังนัน้ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงนิกูลูกคารายยอย จึงไม

มีผลกระทบโดยตรงตอสินเชื่อภาคเกษตรของธนาคารพาณิชย ทัง้นีเ้พราะถงึแมอัตราดอกเบ้ียซ่ึง

เปนผลตอบแทนที่ธนาคารพาณิชยจะไดรับจากการปลอยสินเชื่อ แตในทางปฏิบติัอัตราดอกเบ้ียที่

กําหนดไวจะเปนไปตามนโยบายของภาครัฐ ดังนัน้ การตัดสินใจปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

สวนใหญ จึงมุงไปที่ความสามารถของการที่จะไดรับชําระคืนเงนิกูและความสามารถของการระดม

เงินฝากของธนาคารเปนสําคัญ 

  สวนตัวแปรมลูคาผลผลิตหลักกลับมีความสัมพนัธในทศิทางตรงกันขามกับ

ปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว และไมมนีัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95.ทั้งนี ้ เนื่องจากมลูคาของผลผลิตหลักของภาคใตไมมีมูลคาที่สูง

พอที่จะทาํใหธนาคารพาณิชยมั่นใจสามารถใชเปนหลักประกันในการปลอยสินเช่ือได รวมทัง้

รายไดจากการขายผลผลิตพืชหลักของครอบครัวเกษตร อาจไมไดตกอยูกับเกษตรกรผูเพาะปลูก

พืช แตอาจเปนของนายทุนที่เปนเจาของที่ดิน ดังนัน้มลูคาผลผลิตหลักที่มีจาํนวนมากไมสามารถ

สะทอนวาธนาคารพาณิชยตองการปลอยสินเช่ือใหมากขึ้นตาม 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอสนิเชื่อนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

 1. ภาคเหนือ 

จากตารางที่ 34 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มตีอปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ พบวาตัวแปรอิสระทั้งหมด

รวมกันสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณสนิเช่ือนอกภาคเกษตร (R2) ไดรอยละ 97.70 

โดยมีคา F-statistics เทากบั 74.383 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และจากการทดสอบคา
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สหสัมพนัธเชิงอนุกรมเวลา (serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ซึ่งเปน

ตัวแปรตามพบวา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดมีคาเทากับ  1.449  ซึง่สรุปไมไดวาเกิด

ปญหาสหสัมพันธหรือไม 

 

ตารางที่ 34 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร 

 ของธนาคารพาณิชย : ภาคเหนือ 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

การถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร (lnFHNt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(lnRNt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (lnDNt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (lnNTNt) 

0.124 

0.147 

 

1.044 

-0.118 

0.565 

1.089 

 

11.102 

-3.562 

0.590 

0.312 

 

0.000 

0.009 

 Constant Term = -1.134 

 R2  = 0.977 

 F-statistics = 74.383 

 Durbin-Watson statistics = 1.449 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 lnNALNNt = -1.134 + 0.124lnFHNt + 0.147lnRNt + 1.044lnDNt – 1 

                     (0.565)ns          (1.089)ns         (11.102)*** 

         -0.118lnNTNt.…………………………………………..........(7)

     (-3.562)*** 

 โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  จากการประมาณคาทางสถติิของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่7 พบวา ปริมาณ

เงินฝากมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่

กําหนดไวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิ

ฝากเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทาํใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรเปล่ียนแปลงไปรอยละ 

1.044 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  ปริมาณเงนิโอนก็เปนปจจัยหนึง่ทีม่ีความสัมพันธกับสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชย โดยมีความสัมพนัธในทิศทางตรงกันขามปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ตามสมมติฐาน

ที่กําหนดไวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงิน

โอนเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทาํใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 0.118 โดยที่

ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  อยางไรก็ตาม ตัวแปรปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร และอัตรา

ดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย แมจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับปริมาณสินเช่ือนอกภาค

เกษตรตามสมมติฐานที่กาํหนดไว  แตก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95.

แสดงใหเหน็วาปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร และอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย ไม

สามารถสะทอนถึงปริมาณสนิเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยได เนื่องจากถูกบดบังจาก

อิทธิพลของตัวแปรอ่ืนในสมการ 

 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากตารางที่ 35 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มีตอปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พบวาตัว

แปรอิสระทั้งหมดรวมกนัสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร (R2) 

ไดถึงรอยละ 99.60 โดยมีคา F-statistics เทากับ 236.117 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และ

จากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือนอก

ภาคเกษตร ซึง่เปนตัวแปรตามพบวา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 2.305 

ซึ่งสรุปไดวาอยูในชวงที่ไมเกิดปญหาสหสัมพันธ 
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ตารางที่ 35 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของ 

 ธนาคารพาณิชย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

การถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร (lnFHNEt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(lnRNEt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (lnDNEt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (lnNTNEt) 

0.808 

0.029 

 

0.941 

-0.125 

3.670 

0.269 

 

10.064 

-6.027 

0.021 

0.801 

 

0.001 

0.004 

 Constant Term = -4.746 

 R2  = 0.996 

 F-statistics = 236.117 

 Durbin-Watson statistics = 2.305 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 lnNALNNEt =    -4.746 + 0.808lnFHNEt + 0.029lnRNEt + 0.941lnDNEt – 1 

                         (3.670)**           (0.269)ns          (10.064)*** 

             .-0.125lnNTNEt.….…………………………………………....(8)

          (-6.027)*** 

 โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

  ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  จากการประมาณคาทางสถติิของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่8 พบวา ปริมาณ

เงินฝากมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่

กําหนดไวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิ
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ฝากเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 จะทาํใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรที่แทจริงเปล่ียนแปลงไปรอย

ละ 0.941 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  ปจจัยทีม่ีความสําคัญและกาํหนดปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ก็คือ 

ปริมาณเงนิโอนซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ตาม

สมมติฐานทีก่าํหนดไวโดยมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมือ่

ปริมาณเงนิโอนเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะทําใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 

0.125 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร ก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพนัธกับ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชย โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับปริมาณสินเช่ือนอกภาค

เกษตรตามสมมติฐานที่กาํหนดไวอยางมนียัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95 

กลาวคือ เมื่อการถือการครองที่ดินเพื่อการเกษตรเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะทาํใหปริมาณสินเช่ือ

นอกภาคเกษตรเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.808 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  สวนตัวแปรอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย แมจะมีความสัมพนัธในทิศทาง

เดียวกนักับปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ตามสมมติฐานทีก่ําหนดไว แตก็ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดังนัน้ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย จึง

ไมมีผลกระทบโดยตรงตอสินเชื่อนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ทั้งนี้เพราะถงึแมอัตราดอกเบ้ียซ่ึงเปนผลตอบแทนทีธ่นาคารพาณิชยจะไดรับจากการปลอยสินเชือ่ 

แตในทางปฏิบัติอัตราดอกเบ้ียที่กาํหนดไวจะเปนไปตามนโยบายของภาครัฐ ดังนัน้ การตัดสินใจ

ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยสวนใหญจึงมุงไปที่ความสามารถของการที่จะไดรับชําระคืน

เงินกูและความสามารถของการระดมเงนิฝากของธนาคารเปนสําคัญ 

 

 3. ภาคใต 

จากตารางที่ 36 การวิเคราะหสมการแบบจําลองที่แสดงผลกระทบของปจจัยที ่

มีตอปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคใต พบวาตัวแปรอิสระทั้งหมด

รวมกันสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณสนิเช่ือนอกภาคเกษตร (R2) ไดรอยละ 96.80 
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โดยมีคา F-statistics เทากบั 76.076 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และจากการทดสอบคา

สหสัมพนัธเชิงอนุกรมเวลา (serial correlation) ของตัวแปรปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ซึ่งเปน

ตัวแปรตามพบวา Durbin-Watson statistics ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 1.133 ซึ่งสรุปไมไดวาเกิด

ปญหาสหสัมพันธหรือไม 

 

ตารางที่ 36 สมการแสดงผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของ 

 ธนาคารพาณิชย : ภาคใต 

ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ t-statistics ระดับนัยสําคัญ 

การถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร (FHSt) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

(RSt) 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง (DSt-1) 

ปริมาณเงนิโอนที่แทจริง (NTSt) 

0.008 

-0.025 

 

0.006 

-0.005 

1.821 

-0.810 

 

4.554 

-4.527 

0.099 

0.437 

 

0.001 

0.001 

 Constant Term = 2.837 

 R2  = 0.968 

 F-statistics = 76.076 

 Durbin-Watson statistics = 1.133 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงตามสมการไดดังนี ้

 LnNALNSt = 2.837 + 0.008FHSt - 0.025RSt + 0.006DSt – 1 – 0.005NTSt…(9) 

                    (1.821)*       (-0.810)ns   (4.554)***      (-4.527)*** 

 โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

  * แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  จากการประมาณคาทางสถติิของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่9 พบวา ปริมาณ

เงินฝากมีความสัมพนัธในทศิทางเดียวกันกับปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ตามสมมติฐานที่

กําหนดไวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อปริมาณเงนิ

ฝากเปลี่ยนแปลงไป 1 พันลานบาท จะทาํใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรเปล่ียนแปลงไปรอยละ 

0.006 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  ปจจัยทีม่ีความสําคัญและกาํหนดปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ก็คือ 

ปริมาณเงนิโอนซ่ึงมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ตาม

สมมติฐานทีก่าํหนดไวโดยมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมือ่

ปริมาณเงนิโอนเปล่ียนแปลงไป 1 พันลานบาท จะทาํใหปริมาณสนิเช่ือนอกภาคเกษตรลดลงรอย

ละ 0.005 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร ก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพนัธกับ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชย โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับปริมาณสินเช่ือนอกภาค

เกษตรตามสมมติฐานที่กาํหนดไว ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 กลาวคือ เมื่อปริมาณการถือ

ครองที่ดินเพื่อการเกษตรเปลี่ยนแปลง 1 แสนไร จะทาํใหปริมาณสนิเช่ือนอกภาคเกษตรเปล่ียนไป

รอยละ 1.821 โดยที่ปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่

  สําหรับตัวแปรอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยกลับมีความสัมพนัธในทิศทาง

ตรงกันขามกบัปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กาํหนดไว และไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนัน้ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียเงินกู

ลูกคารายยอยจึงไมมีผลกระทบโดยตรงตอสินเช่ือของธนาคารพาณิชย. ทัง้นีเ้พราะถงึแมอัตรา

ดอกเบ้ียซึ่งเปนผลตอบแทนที่ธนาคารพาณิชยจะไดรับจากการปลอยสินเช่ือ แตในทางปฏิบติัอัตรา

ดอกเบ้ียทีก่ําหนดไวจะเปนไปตามนโยบายของภาครัฐ ดังนัน้ การตัดสินใจปลอยสินเช่ือของ

ธนาคารพาณิชยสวนใหญจงึมุงไปที่ความสามารถของการที่จะไดรับชําระคืนเงินกู และ

ความสามารถของการระดมเงินฝากของธนาคารเปนสําคัญ 
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ผลการวิเคราะหความยืดหยุนของสินเชื่อ 

 จากการวิเคราะหแบบจําลองระหวางตัวแปรอิสระตาง ๆ ทีม่ีอิทธิพลตอสินเชือ่ของ

ธนาคารพาณิชยที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ทีม่ีอิทธพิลตอ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชยโดยเรียงจากปจจัยทีม่ีอิทธพิลมากที่สุดไปยังปจจัยทีม่อิีทธิพลนอย

ที่สุดตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาจากคาความยืดหยุนของสินเช่ือเมื่อคํานึงถึงตัวแปรอิสระแตละตัว 

จะสามารถแสดงไดดังนี ้

 

1. สินเช่ือโดยรวม  

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมากที่สุด 

คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา ไดแก ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร ปริมาณเงนิโอน 

และอัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํให

ปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.924  0.219  0.137  

และ 0.127 ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ (ตารางที่ 37) 

ตารางที่ 37 คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชย 

 ในแตละภูมิภาค จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

(หนวย : รอยละ) 

 คาความยืดหยุน 

FH R D NT 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

0.219ns 

0.797* 

0.571ns 

0.127ns 

0.013ns 

0.126ns 

0.924*** 

0.802*** 

0.938*** 

0.137*** 

0.162** 

0.092* 

โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

 ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 * แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา ไดแก ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพื่อ

การเกษตร ปริมาณเงนิโอน และอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย โดยเมื่อปจจัยเหลานี้

เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมผีลทําใหปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.802  0.797  0.162  และ 0.013 ตามลําดับ โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ (ตารางที่ 37) 

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคใตมากที่สุด คือ 

ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา ไดแก ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร อัตราดอกเบ้ียเงินกู

ลูกคารายยอย และปริมาณเงินโอน โดยเม่ือปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํให

ปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคใตเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.938  0.571  0.126  และ 

0.092 ตามลําดับ โดยกาํหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่(ตารางท่ี 37) 

 

2. สินเช่ือภาคเกษตร 

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชย ใน

ภาคเหนือมากที่สุด คือ ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา ไดแก  อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย 

ปริมาณเงนิโอน และมูลคาผลผลิตหลัก โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํ

ใหปริมาณสนิเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.387  

0.272  0.254  และ 0.104 ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ (ตารางที่ 38) 

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชย ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ มูลคาผลผลิตหลัก รองลงมา ไดแก ปริมาณเงนิโอน ปริมาณเงิน

ฝาก และอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปลีย่นแปลงไปรอยละ 1 จะมีผล

ทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปล่ียนแปลงไป

รอยละ 0.437  0.373  0.183  และ 0.043 ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ (ตารางที่ 

38) 
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ตารางที่ 38 คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชย 

 ในแตละภูมิภาค จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

(หนวย : รอยละ) 

 คาความยืดหยุน 

VCP R D NT 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

0.104ns 

0.437ns 

0.167ns 

0.272ns 

0.043ns 

0.370ns 

0.387* 

0.183ns 

0.767*** 

0.254** 

0.373** 

0.198*** 

โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

 ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 * แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชย ในภาคใต

มากที่สุด คือ ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย ปริมาณเงนิโอน 

และมูลคาผลผลิตหลัก โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํใหปริมาณสนิเช่ือ

ของธนาคารพาณิชยในภาคใตเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.767  0.370  0.198  และ 0.167 

ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ (ตารางที่ 38) 

 

3. สินเช่ือนอกภาคเกษตร  

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยใน

ภาคเหนือมากที่สุด คือ ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา ไดแก อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย 

ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร และปริมาณเงนิโอน  โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลง

ไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ
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เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1.044  0.147  0.124  และ 0.118 ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ 

คงที่ (ตารางที ่39) 

 

ตารางที่ 39 คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของ 

 ธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

(หนวย : รอยละ) 

 คาความยืดหยุน 

FH R D NT 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต 

0.124ns 

0.808** 

1.139ns 

0.147ns 

0.029ns 

0.143ns 

1.044*** 

0.941*** 

0.839* 

0.118*** 

0.125*** 

0.070*** 

โดยที ่ *** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 

 ** แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 * แสดงนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

  NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา ไดแก ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพื่อ

การเกษตร ปริมาณเงนิโอน และอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย โดยเมื่อปจจัยเหลานี้

เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.941  0.808  0.125  และ 0.029 ตามลําดับ โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ (ตารางที่ 39) 

  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยใน

ภาคใตมากทีสุ่ด คือ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร รองลงมา ไดแก ปริมาณเงนิฝาก 
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อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย และปริมาณเงนิโอน และ โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไป

รอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคใตเปล่ียนแปลง

ไปรอยละ 1.139  0.839  0.143  และ 0.070 ตามลําดับ โดยกาํหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่(ตารางท่ี 

39) 
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บทที่ 6 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

สรุป 

 ในระบบเศรษฐกิจทนุนยิม เศรษฐกิจของประเทศจะเจริญเติบโตไดก็จะตองมีการเพิม่

ผลิตภัณฑประชาชาติ นัน่ก็คือจะตองมกีารลงทุน มกีารซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาและบริการมาก

ข้ึน โดยเงนิจะเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางออม ในขณะเดียวกนัสถาบัน

การเงนิก็จะทาํหนาที่ระดมเงินออมจากประชาชน และจัดสรรเงินใหกูแกภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งใน

การนี้จะทาํใหสถาบันการเงนิตองเขามีบทบาทและอิทธพิลตอเศรษฐกิจของประเทศมากข้ึนเร่ือย ๆ 

โดยธนาคารพาณิชยเปนภาคธุรกิจสําคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะปจจุบันที่ภาครัฐ

พยายามอยางมากในการฟนฟกูลไกการทาํงานเพื่อหวังขับเคลื่อนภาคธุรกิจอ่ืนใหขยายตัวอยางมี

เสถียรภาพ 

 ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดในเศรษฐกิจของไทย เพราะแมวาจะ

เปนภาคที่สัดสวนมูลคาเพิม่ในการผลิตลดลงตลอดมา แตสินคาที่ผลิตในภาคนี้เปนวัตถุดิบที่

กอใหเกิดการผลิตในข้ันตอนอ่ืน ๆ ในภาคอุตสาหกรรมตอเนื่องไป รวมทัง้เปนสินคาออกทีน่ํา

เงินตราตางประเทศเขาประเทศที่สําคัญอีกดวย นอกจากนี้ ภาคเกษตรกรรมยังเปนภาคทีม่ีการ

จางงานสูงที่สุด แตแรงงานที่ทาํการผลิตในภาคการผลิตนี้อยูในฐานะที่ยากจนกวาแรงงานที่อยูใน

ภาคการผลิตอ่ืน ๆ มาก  

 เมื่อไรก็ตามทีม่ีการกลาวถึงปญหาของภาคเกษตร ขอเสนอแนะวิธีแกปญหาของ

ภาครัฐคือ ใหเพิ่มสินเช่ือ เนือ่งจากธนาคารพาณิชยตาง ๆ ยังไมใหความสนใจในการปลอยสินเช่ือ

ในภาคนี้เทาทีค่วร โดยสวนใหญธนาคารพาณิชยจะใหสินเชื่อกระจุกตัวอยูในสวนกลาง ซึ่งไม

เปนไปตามนโยบายขอรัฐบาลที่ตองการกระจายความเจริญไปสูชนบท 

 ดังนัน้ จึงไดทาํการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชย

ไทย ในระหวางป 2530-2544 เปนเวลา 15 ป ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคใต 
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ซึ่งเปนภาคทีม่ีความแตกตางในดานเศรษฐกิจทองถิน่แตละภูมิภาค โดยวิเคราะหทัง้ดานปริมาณ

สินเช่ือโดยรวม ปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร และปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร ทั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ

ที่นาํมาใช ดังนี ้

 1. ปริมาณสินเช่ือโดยรวม มตัีวแปรอิสระ คือ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อ

การเกษตร ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง และปริมาณเงนิ

โอนที่แทจริง 

 2. ปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร มีตัวแปรอิสระ คือ มูลคาผลผลิตหลักที่แทจริง 

ปริมาณเงนิฝากที่แทจริง อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอยที่แทจริง และปริมาณเงนิโอนที่แทจริง 

 3. ปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร มีตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณการถอืครองท่ีดิน

เพื่อการเกษตร ปริมาณเงินฝากที่แทจริง อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง และปริมาณ

เงินโอนที่แทจริง 

 ผลจากการวิเคราะหทางสถติิของแบบจําลอง ปจจัยที่มีผลตอสินเช่ือของธนาคาร

พาณิชยในประเทศไทยในแตละภาค พบวา สวนใหญมีความเหมาะสมสามารถอธิบาย

ความสัมพันธของขอมูลไดในอัตราที่สูงมาก โดยมีคา F-statistics ณ ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 99 

ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ (ตารางท่ี 40) 

 

 ปริมาณสินเชื่อโดยรวม 

 1. ภาคเหนือ จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวมากที่สุด คือ ปริมาณเงนิโอน 

รองลงมา ไดแก ปริมาณเงินฝาก และปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร โดยเมื่อปจจัย

เหลานี้เปล่ียนแปลงไป 1 หนวย จะมีผลทําใหปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ

เปล่ียนแปลงไป 1.100 พันลานบาท 0.922 พันลานบาท และ 0.172 แสนไร ตามลําดับ โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงทีสํ่าหรับปจจัยที่ไมมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

คือ อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย 
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ตารางที่ 40 สรุปสมการแสดงผลการวเิคราะหปจจัยทีม่ีผลตอปริมาณสินเช่ือโดยรวม  

 สินเช่ือภาคเกษตร และสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในแตละภูมิภาค  

 จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรอิสระ FH VCP R D NT 

ปริมาณสินเช่ือโดยรวม 

- ภาคเหนือ 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Semi-Log) 

- ภาคใต 

ปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร 

- ภาคเหนือ (Log) 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Log) 

- ภาคใต (Semi-Log) 

ปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร 

- ภาคเหนือ (Log) 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Log) 

- ภาคใต (Semi-Log) 

 

0.172 

82.345 

0.032 

 

- 

- 

- 

 

0.124 

0.808 

0.008 

 

- 

- 

- 

 

0.104 

0.437 

-9.937 

 

- 

- 

- 

 

1.676 

-14.443 

1.746 

 

0.272 

0.043 

3.814 

 

0.147 

0.029 

-0.025 

 

0.922 

96.209 

0.975 

 

0.387 

0.183 

10.791 

 

1.044 

0.941 

0.006 

 

-1.100 

-19.278 

-0.992 

 

-0.254 

-0.373 

-3.612 

 

-0.118 

-0.125 

-0.005 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิล

ตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวมากทีสุ่ด คือ 

ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา ไดแก ปริมาณเงิน และปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร โดย

เมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนแปลงไป 96.209 พันลานบาท 19.278 พันลานบาท และ 82.345 

แสนไร ตามลําดับ โดยกาํหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่ สําหรับปจจัยที่ไมเปนไปตามสมมติฐานที่

กําหนดไวและไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู

ลูกคารายยอย 

 3. ภาคใต จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอปริมาณสินเช่ือ

ของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานที่กาํหนดไวมากที่สุด คือ ปริมาณเงนิโอน รองลงมา 

คือ ปริมาณเงินฝาก โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไป 1 พนัลานบาท จะมีผลทําใหปริมาณ

สินเช่ือของธนาคารพาณิชยในภาคใตเปล่ียนแปลงไป 0.992 และ 0.975 พันลานบาทตามลําดับ 

โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ สําหรับปจจัยที่ไมมนียัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่รอย

ละ 95 คือ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร และอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยที่แทจริง 

 

 ปริมาณสินเชื่อภาคเกษตร 

 1. ภาคเหนือ จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณ

สินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวมากทีสุ่ด คือ 

ปริมาณเงนิโอน รองลงมา คือ ปริมาณเงินฝาก โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมี

ผลทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.254 

และ 0.387 ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่ สําหรับปจจัยที่ไมมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ 

ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 คือ มูลคาผลผลิตหลัก และอัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิล

มากตอปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานทีก่าํหนดไวมาก

ที่สุด คือ ปริมาณเงนิโอน โดยเมื่อปริมาณเงินโอนเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณ

สินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.373 

โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ สําหรับปจจัยที่ไมมนียัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่รอย

ละ 95 คือ มูลคาผลผลิตหลัก ปริมาณเงนิฝาก และอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย 
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 3. ภาคใต จากผลการวเิคราะหพบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิลมากตอปริมาณ

สินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวมากทีสุ่ด คือ 

ปริมาณเงนิโอน รองลงมา คือ ปริมาณเงินฝาก โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมี

ผลทําใหปริมาณสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคใต เปล่ียนแปลงไปรอยละ 3.612 

และ 10.791 ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ สําหรับปจจัยที่ไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ ณ 

ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 คือ มูลคาผลผลิตหลัก ทีไ่มเปนไปตามสมมติฐานทีก่าํหนดไว และ

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย 

 

 ปริมาณสินเชื่อนอกภาคเกษตร 

 1. ภาคเหนือ จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิลมากตอปริมาณ

สินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวมากที่สุด คือ 

ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา คือ ปริมาณเงินโอน โดยเมื่อปจจัยเหลานีเ้ปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมี

ผลทําใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ เปล่ียนแปลงไปรอยละ 

1.044 และ 0.118 ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่ สําหรับปจจัยที่ไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คือ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร และอัตรา

ดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิล

มากตอปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานที่กาํหนดไว

มากที่สุด คือ ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา ไดแก ปริมาณเงินโอน และปริมาณการถือครองที่ดินเพื่อ

การเกษตร โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณสินเช่ือนอกภาค

เกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ เปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.941 0.125 และ 0.808 

ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่ สําหรับปจจัยที่ไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ ณ ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 คือ อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย 
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 3. ภาคใต จากผลการวเิคราะหพบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิลมากตอปริมาณ

สินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยและเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวมากที่สุด คือ 

ปริมาณเงนิฝาก รองลงมา ไดแก ปริมาณเงินโอน และ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร 

โดยเมื่อปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไป 1 หนวย จะมีผลทําใหปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตรของ

ธนาคารพาณิชยในภาคใต เปล่ียนแปลงไป 0.006 พันลานบาท 0.005 พันลานบาท และ 0.008 

แสนไร ตามลําดับ โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที ่สําหรับปจจัยที่ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ ณ ระดับ

ความเชื่อมัน่รอยละ 95 คือ สําหรับปจจัยที่ไมเปนไปตามสมมติฐานทีก่ําหนดไวและไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คือ อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย 

 

 หากวิเคราะหจากผลความยืดหยุนถงึความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามพบ

ดังนี้ (ตารางที ่41) 

 ปริมาณเงินใหสินเชื่อโดยรวม 

 1. ภาคเหนือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากทีสุ่ด คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา คือ 

ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร ปริมาณเงินโอน และอัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย 

โดยเมื่อตัวแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมผีลทําใหปริมาณเงินใหสินเชือ่โดยรวมของ

ธนาคารพาณิชยในภาคเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ  0.924  0.219  0.137 และ 0.127 ตามลําดับ 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิลมากที่สุด คือ ปริมาณเงนิ

ฝาก รองลงมา คือ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร ปริมาณเงินโอน และอัตราดอกเบ้ีย

เงินกูลูกคารายยอย โดยเมื่อตัวแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณเงินให

สินเช่ือโดยรวมของธนาคารพาณิชยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.802  

0.797   0.162 และ 0.013 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 41 สรุปคาสัมประสิทธิ์ความยดืหยุนของปริมาณสินเช่ือโดยรวม สินเช่ือภาคเกษตร และ 

 สินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในแตละภูมภิาค จําแนกตามตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรอิสระ FH VCP R D NT 

ปริมาณสินเช่ือโดยรวม 

- ภาคเหนือ 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ภาคใต 

ปริมาณสินเช่ือภาคเกษตร 

- ภาคเหนือ  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ภาคใต  

ปริมาณสินเช่ือนอกภาคเกษตร 

- ภาคเหนือ  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

- ภาคใต  

 

0.219 

0.797 

0.571 

 

- 

- 

- 

 

0.124 

0.808 

1.139 

 

- 

- 

- 

 

0.104 

0.437 

0.167 

 

- 

- 

- 

 

0.127 

0.013 

0.126 

 

0.272 

0.043 

0.370 

 

0.147 

0.029 

0.143 

 

0.924 

0.802 

0.938 

 

0.387 

0.183 

0.767 

 

1.044 

0.941 

0.839 

 

0.137 

0.162 

0.092 

 

0.254 

0.373 

0.198 

 

0.118 

0.125 

0.070 

ที่มา : จากการคํานวณ 

 

 3. ภาคใต ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา คือ 

ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร อัตราดอกเบี้ยเงนิกูลูกคารายยอย และปริมาณเงนิโอน 

โดยเมื่อตัวแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมผีลทําใหปริมาณเงินใหสินเชือ่โดยรวมของ

ธนาคารพาณิชยในภาคใตเปล่ียนแปลงไปรอยละ  0.938  0.571 0.126 และ 0.092 ตามลําดับ 
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 ปริมาณเงินใหสินเชื่อภาคเกษตร  

 1. ภาคเหนือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากทีสุ่ด คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา คือ 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย ปริมาณเงินโอน และมูลคาผลผลิตหลัก โดยเมื่อตัวแปรอิสระ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํใหปริมาณเงินใหสินเชื่อภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยใน

ภาคเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ  0.387  0.272  0.254 และ 0.104 ตามลําดับ 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิลมากที่สุด คือ มูลคาผลผลิต

หลัก รองลงมา คือ ปริมาณเงินโอน ปริมาณเงินฝาก อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย  โดยเมื่อตัว

แปรอิสระเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํใหปริมาณเงนิใหสินเช่ือภาคเกษตรของธนาคาร

พาณิชยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ  0.437  0.373  0.183 และ 0.043 

ตามลําดับ 

 3. ภาคใต ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา คือ 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย ปริมาณเงินโอน และมูลคาผลผลิตหลัก โดยเมื่อตัวแปรอิสระ

เปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทาํใหปริมาณเงินใหสินเชื่อภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยใน

ภาคใตเปล่ียนแปลงไปรอยละ  0.767  0.370  0.198 และ 0.167 ตามลําดับ 

 

 ปริมาณเงินใหสินเชื่อนอกภาคเกษตร 

 1. ภาคเหนือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากทีสุ่ด คือ ปริมาณเงินฝาก รองลงมา คือ 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอย ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร และปริมาณเงนิโอน 

โดยเมื่อตัวแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณเงินใหสินเชื่อนอกภาคเกษตร

ของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1.044  0.147  0.124 และ 0.118

ตามลําดับ 

 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแปรอิสระที่มีอิทธพิลมากที่สุด คือ ปริมาณเงนิ

ฝาก รองลงมา คือ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตร ปริมาณเงินโอน และอัตราดอกเบ้ีย

เงินกูลูกคารายยอย โดยเมื่อตัวแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณเงินให
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สินเช่ือนอกภาคเกษตรของธนาคารพาณิชยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเปล่ียนแปลงไปรอยละ 

0.941  0.808  0.125 และ 0.029 ตามลําดับ 

 3. ภาคใต ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ปริมาณการถือครองท่ีดินเพื่อ

การเกษตร รองลงมา คือ ปริมาณเงนิฝาก อัตราดอกเบ้ียเงนิกูลูกคารายยอย และปริมาณเงนิโอน 

โดยเมื่อตัวแปรอิสระเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณเงินใหสินเชื่อนอกภาคเกษตร

ของธนาคารพาณิชยในภาคใตเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1.139 0.839  0.143 และ 0.070 ตามลําดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาที่ไดดําเนนิการต้ังแตตนและใหผลตามที่กลาวแลวนั้น มีขอสังเกตที่

นํามาสูขอเสนอแนะดังตอไปนี้ คือ 

1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1.1 จากการศึกษาพบวา ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชยเปนปจจัยที่ม ี

ความสําคัญและมีอิทธพิลตอสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมากที่สุด ซึ่งเงินรับฝากจากประชาชน

เปนการระดมเงินออมจากระบบเศรษฐกิจ เปนฐานเงินทนุในการดําเนนิธุรกิจของธนาคารพาณิชย 

รวมทัง้เปนเคร่ืองวัดขนาดหรือปริมาณธุรกจิของธนาคารพาณิชยในระบบ โดยบทบาทหนาที่หลัก

ของธนาคารพาณิชยดังที่กลาวมาแลวคือ นําเงนิฝากสวนที่เกนิสํารองไปใหสินเชื่อในระบบ

เศรษฐกิจอีกตอหนึง่ ทัง้นี ้ ประชาชนผูนาํเงินมาฝากก็จะคํานงึถงึปจจัยตาง ๆ เชน ผลตอบแทน

หรืออัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก ความมัน่คงปลอดภัย ความมีเสถียรภาพของธนาคาร เปนตน ดังนัน้ 

การเพิม่ความสามารถในการสรางเงนิฝากของธนาคารพาณิชยจงึตองจูงใจผูฝากดวยกลยทุธตาง 

ๆ ขางตน เพื่อใหธนาคารพาณิชยมีแหลงเงนิทนุรองรับในการปลอยสินเช่ือกลับสูระบบเศรษฐกิจ

ไดมากข้ึน 

  1.2 ปจจัยทีม่ีความสําคัญและมอิีทธิพลตอสินเช่ือ ของธนาคารพาณิชยรอง

จากปริมาณเงนิฝาก คือ ปริมาณเงนิโอน ที่เปนสวนตางของเงนิฝากและเงนิใหสินเช่ือในสวน

ทองถิน่ โดยสถิติปริมาณเงนิโอนทัง้ 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
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ในชวงปพ.ศ. 2541-2544 มีอัตราเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะป 2544 ที่มีอัตราเพิ่มข้ึนทัง้ 3 

ภาคโดยเฉล่ียรอยละ 37.53 ทัง้นี้ ปริมาณเงินโอนที่ออกจากสวนภูมิภาคไปสูสวนกลางเพิ่มข้ึนเปน

ปจจัยที่สะทอนวา ธนาคารพาณิชยในภูมิภาคไมสามารถปลอยสินเช่ือในภูมิภาคตามปริมาณเงิน

ฝากทีน่ับเปนแหลงเงินทุนของภูมิภาคตามที่ระดมมาได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ธนาคารพาณิชยใน

ภูมิภาคมีโอกาสในการลงทนุตํ่า จงึแสวงหาชองทางการลงทุนที่สูงกวา โดยการโอนเงินเขาสู

สวนกลางที่สามารถไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนทัง้ทางตรงและทางออมมากกวา ดังนัน้ 

ภาครัฐจึงควรจะใชนโยบายและมาตรการสงเสริมการสรางโอกาสการลงทนุในภูมิภาคใหมากข้ึน 

เพื่อดูดซับเงนิออมในระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคใหไปสูการลงทุนหรือการการกระจายสินเช่ือสู

ทองถิน่ใหมากข้ึน 

  1.3 สินเช่ือของธนาคารพาณิชยหากแบงตามลักษณะของการใหกูยมืเงนิ 

สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ เงนิใหกูยืม เงินเบิกเกนิบัญช ี และการซ้ือลดต๋ัวเงิน โดยมี

อัตราสวนของเงินใหกูยืมสูงเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ เงินเบิกเกนิบัญชี แตทั้งนี้ สัดสวนของ

สินเช่ือทัง้ 2 ประเภทอยูในระดับที่ใกลเคียงกนั โดยเงินเบิกเกนิบัญชีหรือ Overdrafts นัน้เปน

วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนที่ใหวงเงินแกลูกคาในยามฉุกเฉิน เหมาะสําหรับการดําเนนิธุรกิจหรือบุคคล

ที่ตองการสํารองวงเงนิสินเช่ือไวในยามจําเปน ซึง่สวนใหญจะเปนกลุมที่มีธุรกิจเปนของตนเอง แต

เงินใหกูยืม เปนสินเช่ือเงินกอนหรือสินเชื่อเงินสดที่ปลอยใหลูกคาในคราวเดียว โดยมีกาํหนด

ระยะเวลาและจํานวนเงนิทีต่องผอนชําระที่แนนอน สวนใหญจะถกูกาํหนดเพื่อจุดประสงคที่

เฉพาะเจาะจง หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เงินเบิกเกนิบัญชีเปนสินเช่ือของธนาคารพาณิชยสําหรับ

กลุมผูเปนเจาของธุรกิจของกลุมนายทุนเปนสวนใหญ สวนเงนิใหกูยืมนั้นกลุมผูไดรับสินเช่ือจาก

ธนาคารพาณิชยจะเปนเกษตรกรผูทํากนิ แตการศึกษาวิเคราะหในคร้ังนี้เปนการนํายอดรวมของ

ปริมาณสินเช่ือในสวนภูมิภาคทั้งหมด ไมไดแยกศึกษาเฉพาะเงินใหกูยืมประเภทเดียวเทานั้น ซึ่ง

หากแยกศึกษาปริมาณสนิเช่ือเปนแตละประเภท ก็อาจสะทอนถงึปจจัยที่สงผลกระทบตอสินเชื่อ

ในสวนภูมิภาคอยางแทจริง 
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  1.4 จากการศึกษาพบวา พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคสามารถ

สะทอนปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณสินเช่ือของธนาคารพาณิชยแตกตางกัน ปจจัยตัวเดียวกนัมี

ผลกระทบตอสินเช่ือตางกนัในแตละภูมิภาค ดังนัน้ การดําเนนินโยบายเพื่อสนับสนุนการกระจาย

สินเช่ือสูสวนภูมิภาคของภาครัฐ ทั้งทางดานธนาคารกลางหรือกระทรวงการคลัง ควรจะใช

นโยบายในการกระจายสินเช่ือในภาคตาง ๆ โดยคํานงึถึงความเหมาะสมของแตละปจจัยในแตละ

ภูมิภาคดวย เชน ภาคเหนือควรเนนที่ปริมาณเงนิฝาก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือควรเนนที่ปริมาณ

เงินฝากและมูลคาผลผลิตหลัก สวนภาคใตควรเนนที่ปริมาณเงนิฝากและปริมาณการถือครอง

ที่ดินเพื่อการเกษตร เปนตน 

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต 

2.1 การศึกษาวทิยานพินธฉบับนี้ไดศึกษาเพียง 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ทั้งนี้เนือ่งดวยขอจํากดัทางดานขอมูล หากมีพฒันาระบบการ

จัดเก็บขอมูลมากข้ึน ควรศึกษากรณีรวมทั้งประเทศ และเปนรายอนุภูมิภาค เพือ่ใหเหน็ถงึความ

แตกตางของปจจัยแตละปจจัยที่มีผลกระทบในแตละภูมิภาคอยางชัดเจน 

  2.2 ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะปจจัยทางดานอุปทานทีม่ีผลตอ 

สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ซึ่งในความเปนจริงสินเช่ือของธนาคารพาณิชยยงัข้ึนอยูกับความ

ตองการเงินกูของผูกูอีกดวย ดังนัน้ ควรจะมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอความตองการ

สินเช่ือจากธนาคารพาณิชยของประชาชนในภูมิภาค ซึ่งเปนการศึกษาทางดานอุปสงคของสินเช่ือ

ประกอบดวย 

  2.3 จากการศึกษาในคร้ังนี้ใชขอมูลต้ังแตป พ.ศ.2530-2544 รวม 15 ป  โดย

รวบรวมขอมูลตัวเลขจากเอกสารหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนตน ทั้งนี ้ขอมลู

ดังกลาวเปนตัวเลขรายป อันสงผลใหคา Durbin Watson อยูในระดับตํ่า ดังนัน้ หากหนวยงานที่
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เกี่ยวของสามารถพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเปนรายไตรมาส หรือรายเดือน ก็จะสนับสนุนให

การศึกษาวิจยัในอนาคตไดผลการวิเคราะหทื่สมบูรณยิ่งข้ึน 
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นภพร เรืองสกลุ  เสนทางธนาคารพาณชิย. กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529 

ประโชค ชุมพล. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสถาบันการเงิน. ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

 คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2525 

ประดิษฐ ชาสมบัติ. ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจยั 

 เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533 
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พรนพ พกุกะพันธุ. การบรหิารธนาคารพาณชิย. กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพจามจุรีโปรดักท,  

 2544 

พิกุล โควสุวรรณ. ทฤษฎีและนโยบายการเงินเลม 1,2. เชียงใหม : โครงการตําราคณะ 

 สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533 

เพลิศพิศ สัตยสงวน. บทบาทของธนาคารพาณิชยในการใหสินเชือ่เกษตร.  

 เอกสารประกอบการสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2531 

ยุวัฒน วุฒิเมธี. องคกรออมและสนิเชื่อเพ่ือประชาชนผูยากจน. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัย 

 ปองกันราชอาณาจักร, 2532-2533 

เริงชัย มะระกานนท. การเงนิและการธนาคารในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : มูลนธิ ิ

 โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

 2521 

วิรัช สงวนวงศวาน. การเงินและการธนาคาร. กรุงเทพมหานคร : รุงศิลปการพิมพ, 2526 

วาสนา สิงหโกวินท. การจดัการธนาคารพาณิชย.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํานกัพิมพ 

 ไทยวัฒนาพานิช จาํกัด, 2527 

วเรศ อุปปาติก. เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร. ฉบับพิมพคร้ังที ่2 (แกไขเพิ่มเติม).  

 กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535 

อํานวย ลียาทพิยกุล. การธนาคารพาณชิย : การดําเนินงานและเทคโนโลยี.  

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531 

อัมมาร สยามวาลา  สินเชือ่ในชนบทประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัย 

 เพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2534 

สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการตลาดการเงิน 

 ในชนบทไทย 2539. กรุงเทพมหานคร : 2541 
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วารสาร 

ธนาคารกสิกรไทย. “ธนาคารอิเลคทรอนิคส : มิติใหมของธนาคาร” สรปุขาวธุรกิจ. ปที่ 14,  

 ตุลาคม 2526 

ธนาคารแหงประเทศไทย. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ธนัวาคม 2542 

ธนาคารแหงประเทศไทย. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ธันวาคม 2543 

ธนาคารแหงประเทศไทย. สํานักงานภาคใต. รายงานเศรษฐกิจภาคใตรายเดือน. 

 ธันวาคม 2543 

ธนาคารแหงประเทศไทย. สํานักงานภาคใต. รายงานเศรษฐกิจภาคใตรายเดือน. 

 ธันวาคม 2544 

ธนาคารแหงประเทศไทย. สํานักงานภาคเหนือ. รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ.  

 ธันวาคม 2542 

ธนาคารแหงประเทศไทย. สํานักงานภาคเหนือ. รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ.  

 ธันวาคม 2543 

นวลนอย ตรีรัตน. “พักการชําระหนี้เกษตรกร:ทางออกของเกษตรกรจริงหรือ?” 

 จุฬาลงกรณรีวิว. มกราคม-มีนาคม 2544 

ประยงค เนตยารักษ. “การเขาถึงแหลงสินเช่ือของคนจนในชนบทไทย : ภาพจากการสํารวจ 

 ภาคสนาม”. ชีพจรเศรษฐกิจ. กนัยายน.-ตุลาคม 2544 

รชตพงศ สุขสงวน. “กาวใหมของธนาคารไทยในยุคไอท”ี. รายงานเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทย. 

 มีนาคม, 2544 

ศูนยวิจยักสิกรไทย. “มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ : จุดหักเหของปรัชญานโยบายการคลัง”  

 กระแสทรรศน. 27 กุมภาพันธ 2546 

ศูนยวิจยักสิกรไทย.“สินเช่ือระบบธนาคาร : สถานการณส้ินป ’43 และแนวโนม”  

 กระแสทรรศน. 9 พฤศจิกายน 2543 
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ศูนยวิจยักสิกรไทย.“Basel II: หลักเกณฑใหม มิติใหมดานเงนิกองทนุของแบงกไทย”  

 กระแสทรรศน. 18 กันยายน 2546 

อินฟอรเมชัน่เทคโนโลยี. “eBanking ในแบงกพาณิชยไทย” อีคอนนิวส. กันยายน 2545 

 

วิทยานิพนธ 

จรัสศรี ธิติเลิศเดชา.  “ปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศ 

 ไทย” วิทยานพินธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534 

ยลวรรณ ทองประสิทธิ.์  “การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเช่ือ : กรณีการแบงกลุม 

 ธนาคารพาณิชยไทย”  วิทยานพินธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535 

บุษราคัม ไกรฤทธ์ิ.  “ปจจัยที่มีผลตอการใหสินเช่ือของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย :  

 กรณีศึกษาในระดับภาค” วทิยานพินธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2536 

นันทิกร อภิชาติบุตร.  “การวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมการกระจายตัวของการให 

 สินเช่ือของธนาคารพาณิชยไทย” วิทยานพินธปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2538 

 

เว็บไซต 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. http://doa.go.th 

กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. http://doae.go.th 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. http://nesdb.go.th 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. http://oae.go.th 

สํานักงานสถติิแหงชาติ. http://nso.go.th 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

 คา Durbin-Watson เปนคาที่ใชตรวจสอบวาเกิดปญหาสหสัมพนัธ (Autocorrelation) 

หรือไม ซึง่คาที่ไดตรวจสอบสามารถนําไปเปดตาราง Durbin-Watson โดยเลือกใหตรงคอลัมภกับ

ขนาดตัวอยาง (n) จํานวนตัวแปรอิสระ (k) และระดับนัยสําคัญหรือ degree of freedom (α) ใน

ตาราง ซึ่งจะสามารถบอกคา dL คือ คาตํ่า และ du คือคาสูงและตัดสิน ดังนี ้

 

 dL < และ d > 4- dL   เกิดปญหาสหสัมพันธ 

 du < d <4- du   ไมเกิดปญหาสหสัมพนัธ 

 dL < d < du และ 4- du < d < 4- dL สรุปไมไดวาเกดิปญหาสหสัมพันธหรือไม 

 

 และจากการวเิคราะหสมการในคร้ังนี้ n = 15, k = 4 และ α = .05 สามารถคํานวณ

คาสถิติทดสอบ d จากตารางไดดังนี ้

 dL = 0.69   ,    du = 1.97    ,    4- dL = 3.31    ,   4- du = 2.03 

 

ดังนัน้ หากคา 

 d < 0.69   และ  d > 3.31  เกิดปญหาสหสัมพันธ 

 d อยูระหวาง 1.97 – 2.03  ไมเกิดปญหาสัมพันธ 

 d อยูระหวาง 0.69 – 1.97 และ 2.03 - 3.31  สรุปไมไดวาเกิดปญหาสหสัมพนัธหรือไม 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางที่ 42 ปริมาณเงนิใหสินเชื่อที่แทจริงของธนาคารพาณิชย จําแนกรายภาค 

 ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : พันลานบาท) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 69.4 64.53 54.59 

2531 80.43 77.9 70.18 

2532 100.25 95.08 92.15 

2533 135.99 114.41 116.58 

2534 156.63 125.82 131.67 

2535 177.5 145.17 153.64 

2536 207.21 181.43 178.88 

2537 238.12 233.02 217.33 

2538 272.16 283.19 252.74 

2539 289.1 320.32 273.41 

2540 268.39 303.53 254.56 

2541 219.78 251.86 209.26 

2542 202.62 235.21 199.06 

2543 172.39 192.18 165.91 

2544 156.97 169.05 143.8 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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ตารางที่ 43 ปริมาณการถอืครองท่ีดินเพือ่การเกษตร จาํแนกรายภาค ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : แสนไร) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 215.79 487.42 145.12 

2531 224.62 494.26 139.73 

2532 298.32 567.43 165.34 

2533 297.05 582.5 169.74 

2534 293.94 577.19 173.34 

2535 291.11 576.96 172.33 

2536 250.42 533.21 162.71 

2537 290.44 577.37 176.54 

2538 292.17 578.59 181.65 

2539 288.93 577.51 185.68 

2540 286.02 576.24 185.68 

2541 232.23 512.55 158.57 

2542 283.13 579.47 191.4 

2543 375.71 757.22 172.11 

2544 287.82 632.47 151.23 
ที่มา : สํานักงานสถิติการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ตารางที่ 44 มูลคาผลผลิตหลักที่แทจริง จําแนกรายภาค ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : พันลานบาท) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 15.64 28.44 35.93 

2531 36.05 43.95 48.55 

2532 34.27 53.18 45.91 

2533 21.8 47.22 42.03 

2534 26.69 43.35 43.14 

2535 22.96 44.65 32.61 

2536 18.72 33.64 30.09 

2537 23.24 41.44 44.91 

2538 25.22 41.83 62.81 

2539 29 47.42 56.19 

2540 29.8 53.46 54.23 

2541 35.36 53.13 49.51 

2542 24.88 49.15 38.78 

2543 24.69 44.22 44.29 

2544 25.74 42.22 44.17 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ตารางที่ 45 อัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคารายยอยชัน้ดีที่แทจริง ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : รอยละ) 

 

ประจําป 

 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูที่แทจริง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

2530 11.5 10.2 10.5 10.3 

2531 12 9.4 9.7 9.9 

2532 12.5 10 10.8 10.5 

2533 16.25 14.05 13.55 12.65 

2534 14 10.2 10.3 9.3 

2535 11.5 7.3 7.1 9 

2536 12.5 11 10.7 10.3 

2537 12.125 8.93 9.43 8.83 

2538 14.25 9.95 9.35 9.35 

2539 13.25 9.15 8.25 8.25 

2540 15.75 10.85 9.05 10.25 

2541 12.625 5.23 4.93 4.73 

2542 8.75 8.05 8.65 8.95 

2543 8.375 6.49 7.08 6.68 

2544 7.75 5.85 6.55 5.55 

2545 6.75 6.15 5.25 5.25 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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ตารางที ่46 ปริมาณเงนิฝากที่แทจริงของธนาคารพาณิชย จาํแนกรายภาค  

 ระหวางป 2529-2544 

 (หนวย : พันลานบาท) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2529 83.75 76.38 71.39 

2530 93.21 84.6 79.76 

2531 105.27 92.3 94.64 

2532 127.55 106.7 112.72 

2533 159.12 127.33 134.34 

2534 174.64 142.09 147.86 

2535 189.66 161.88 166.8 

2536 209.69 183.8 183.26 

2537 224.92 205.77 201.75 

2538 255.34 234.02 225.11 

2539 272.24 252.78 234.58 

2540 277.31 246.31 234.69 

2541 264.02 232.65 230.51 

2542 253.75 222.86 233.1 

2543 264.77 237.72 245.44 

2544 271.88 247.02 249.97 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 128

ตารางที่ 47 ปริมาณเงนิโอนที่แทจริงของธนาคารพาณิชย จาํแนกรายภาคระหวางป 2530-2544 

(หนวย : พันลานบาท) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 23.81 20.07 25.17 

2531 24.86 14.4 24.46 

2532 27.3 11.62 20.57 

2533 23.13 12.92 17.7 

2534 18.01 16.27 1.64 

2535 12.16 16.71 13.12 

2536 2.48 2.38 4.37 

2537 -13.2 -27.25 -15.57 

2538 -16.82 -49.16 -27.62 

2539 -16.87 -67.54 -38.83 

2540 8.91 -57.23 -19.87 

2541 44.24 -19.2 21.24 

2542 51.13 -12.35 34.04 

2543 92.37 45.55 79.53 

2544 114.91 77.97 106.17 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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ตารางที่ 48 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป จาํแนกรายภาค ระหวางป 2529-2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2529 58.0 55.4 55.1 

2530 59.3 56.4 56.3 

2531 61.9 58.7 58.4 

2532 64.4 60.4 60.4 

2533 66.6 63.1 64.0 

2534 70.4 66.8 68.7 

2535 74.6 71.2 71.2 

2536 76.1 73.0 73.4 

2537 79.3 75.7 76.7 

2538 83.6 80.6 81.6 

2539 87.7 85.6 86.6 

2540 92.6 92.3 92.1 

2541 100.0 100.0 100.0 

2542 100.7 100.1 99.8 

2543 102.6 101.4 101.5 

2544 104.5 102.6 103.7 
หมายเหตุ ป 2541 เปนปฐาน 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 49 อัตราเงินเฟอ จําแนกรายภาค ระหวางป 2530-2544 

(หนวย : รอยละ) 

ประจําป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

2530 1.3 1.0 1.2 

2531 2.6 2.3 2.1 

2532 2.5 1.7 2.0 

2533 2.2 2.7 3.6 

2534 3.8 3.7 4.7 

2535 4.2 4.4 2.5 

2536 1.5 1.8 2.2 

2537 3.2 2.7 3.3 

2538 4.3 4.9 4.9 

2539 4.1 5.0 5.0 

2540 4.9 6.7 5.5 

2541 7.4 7.7 7.9 

2542 0.7 0.1 -0.2 

2543 1.9 1.3 1.7 

2544 1.9 1.2 2.2 
หมายเหตุ ป 2541 เปนปฐาน 
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 50 ความแตกตางที่สําคัญระหวางหลักเกณฑดานเงินกองทนุของ BIS Capital Accord  

 ป 1988 และ Basel II ป 2001 

ประเด็นสําคัญ Basel Capital Accord ป 1988 Basel II ป 2001 

โครงสรางของเนื้อหา

หลัก 

ประกอบดวยเน้ือหาที่กลาวถึงการ

ดํารงฐานเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

และวิธีการวัดความเส่ียง 

ประกอบดวยเน้ือหา 3 สวน โดยเพิ่มเติม

เน้ือหา 2 สวนหลังเขามา คือ 

1. ขอกําหนดในการดํารงเงินกองทุนขั้นตํ่า 

2. การตรวจสอบการกํากับเงินกองทุน 

3. วินัยทางการตลาด 

อัตราสวนเงินกองทุนตอ

สินทรัพยเส่ียง และ

องคประกอบของ

เงินกองทุน 

8% ขั้นตํ่า 8% ขั้นตํ่า และไมมีการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดที่เก่ียวของกับนิยาม

เงินกองทุน 

การคํานวณสินทรัพย

เส่ียง 

เนนไปที่การพิจารณา credit risk และ 

market risk  

ปรับปรุงวิธีการวัด credit risk โดย

แบงเปน 3 รูปแบบ พรอมทั้งเพิ่มการวัด 

Operational risk ขึ้น โดยแบงวิธีวัด

ออกเปน 3 รูปแบบเชนกัน 

วิธีการวัด Credit risk ใชวิธีการถวงน้ําหนักความเส่ียงตาม

ประเภทสินทรัพยในงบดุล (สูงสุดคือ 

100%) และกําหนดคาแปลงสภาพ

สําหรับสินทรัพยนอกงบดุล โดยไมได

พิจารณาถึงความเส่ียงของลูกคาหรือ

คูธุรกรรมแตละรายที่ตางกัน 

ปรับปรุงวิธีการวัดความเส่ียงเครดิตให

สามารถสะทอนความเส่ียงเครดิตของ

ลูกคาแตละประเภท และแตละรายที่ดีขึ้น 

โดยมีวิธีการวัด  3 แบบ คือ  

1. Standardised Approach ยึดหลักการ

แยกประเภทสินทรัพยตามเดิม แตน้ําหนัก

ความเส่ียงที่ใหจะอางอิงการจัดอันดับ

เครดิตจากภายนอก โดยมีน้ําหนักความ

เส่ียงสูงสุดท่ี 150% 

2. Foundation Internal ratings-based 

(IRB) Approach และ 
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ตารางที่ 50 ความแตกตางที่สําคัญระหวางหลักเกณฑดานเงินกองทนุของ BIS Capital Accord  

 ป 1988 และ Basel II ป 2001 (ตอ) 

ประเด็นสําคัญ Basel Capital Accord ป 1988 Basel II ป 2001 

  3. Advanced IRB Approach โดย

ธนาคารจะรวมประเมินตัวแปรเชิงปริมาณ 

4 ประเภท เพื่อผสมกับสูตรการคํานวณท่ี

คณะกรรมการ BIS กําหนดขึ้น 

การถวงน้ําหนักสําหรับ

สินเชื่อคางชําระ 

เดิมไมมี โดยมีแตการถวงนํ้าหนัก

ความเส่ียงแบงตามประเภทสินทรัพย

เทานั้น ซึ่งจะมีคาความเส่ียงสูงสุดท่ี 

100% 

สําหรับสินเช่ือที่คางชําระนานกวา 90 วัน 

จะตองนํามูลคาทางบัญชีหลังจากหัก

สํารองมาถวงน้ําหนัก ดังนี้ 

1. 150% ถาสํารองตํ่ากวา 20% ของยอด

สินเชื่อ 

2. 100% ถาสํารองไมนอยกวา 20% ของ

ยอดสินเชื่อ และ 

3. 100% ถาสํารองไมนอยกวา 50% ของ

ยอดสินเชื่อ แตผูกํากับดูแลอาจพิจารณา

ใหลดน้ําหนักความเส่ียงมาที่ 50% ได 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและศูนยวิจัยกสิกรไทย 
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สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบัญช ี 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	Chap_6
	App-bip
	App
	Vita



