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แบบสอบถามท าให้สามารถน ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ได้เป็น
อย่างดี 

ขอกราบขอบพระคุณ นายสนิท และนางจันทร์ดี ปัญญาแวว บิดาและมารดาที่ให้ความ
รัก แรงใจและแรงผลักดันที่ท าให้ผู้เขียนสามารถประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งทางด้านการเรียน 
การท างานและการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง
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ก าลังใจที่ดีตลอดมาจนท าให้การศึกษาครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 

วัชรีภรณ์  ปัญญาแวว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ช 

สารบัญ  

  

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย.................................................................................................................. 
........................................................ 

ฆ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ............................................................................................................. ง 
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. จ 
สารบัญตาราง.......................................................................................................................... ซ 
สารบัญภาพ............................................................................................................................. ฌ 
บทที่  
        1.  บทน า......................................................................................................................... 1 
             1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา.......................................................................... 1 
             1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา................................................................................. 5 
             1.3  ขอบเขตการศึกษา............................................................................................... 5 
             1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.................................................................................   5 
             1.5  ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง............................................................................................... 6 
        2.  ทฤษฎีและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................. 7 
             2.1  ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย....................................................................... 7 
             2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.............................................................................................. 15 
        3.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันประกันเงินฝาก............................................................. 22 
            3.1  หลักการส าคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล.................................... 23 
            3.2  สมาคม องค์กรระหว่างประเทศ .......................................................................... 26 
            3.3  สถาบันคุ้มครองเงินฝากของไทย  ....................................................................... 33 
            3.4  ผลกระทบจากการประกันเงินฝาก....................................................................... 39 
            3.5  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันเงินฝาก....................................................... 41 
  
  
  
  
  

DPU



ซ 

สารบัญ (ต่อ)  
  

บทท่ี หน้า 
        4.  ระเบียบวิธีวิจัย........................................................................................................... 43 
             4.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย..................................................................................... 43 
             4.2  สมมติฐานของการศึกษา..................................................................................... 47 
             4.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..................................................................................   50 
             4.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา.................................................................................. 51 
             4.5  ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย................................................................. 52 
             4.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย............................................................................................ 53 
        5.  ผลการวิจัย.................................................................................................................. 55 
             5.1  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการวางแผนการลงทุน  
                    ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคาร................................................. 55 
             5.2  ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 58 
             5.3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.......................................................................   61 
             5.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน................................................................................... 63 
             5.5  ข้อวิจารณ์............................................................................................................ 68 
        6.  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ............................................................................. 72 
             6.1  ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า.............................................................. 72 
             6.2  ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก..... 72 
             6.3  ผลการศึกษาจากปริมาณการออมของลูกค้า........................................................   73 
             6.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน................................................................................... 73 
             6.5  ข้อเสนอแนะ....................................................................................................... 73 
             6.6  ข้อจ ากัดการวิจัย.................................................................................................. 
 

74 
บรรณานุกรม.......................................................................................................................... 75 
ภาคผนวก................................................................................................................................ 77 
ประวัติผู้เขียน.......................................................................................................................... 89 

   

  

DPU



ฌ 

สารบัญตาราง  

  

ตารางท่ี หน้า 
            1.1  วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก   
                    พ.ศ. 2551............................................................................................................ 

........................................... 

2 
            1.2  วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองเปรียบเทียบระหว่างประเทศ................................... 3 
            1.3  วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก   
                    พ.ศ. 2555............................................................................................................ 

........................................... 

4 
            2.1  เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................ 20 
            3.1  คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ละประเทศ........................... 28 
            3.2  ตารางวงเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ....................................... 35 
            4.1  ทิศทางความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่คาดว่าจะมีผล   
                   ต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย.................................................... 49 
            5.1  จ าแนกข้อมูลส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน และพฤติกรรมการฝากเงิน   
                   ในธนาคาร โดยแสดงเป็นจ านวนและร้อยละ...................................................... 56 
            5.2  จ าแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 58  
            5.3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน........................................................................ 61 
            5.4  รายละเอียดของตัวแปรและผลการประมาณการสมการถดถอย........................... 63 

 

 

            5.5  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานกับผลการวิจัย........................................... 
 

68 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ญ 

สารบัญภาพ  

  

ภาพท่ี หน้า 

         2.1  เส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ( Efficient Frontier ).............................. 8 

         2.2  เส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ( Efficient Frontier )   

                และเส้น Capital Market Line................................................................................. 10 

         3.1  ขั้นตอนวิธีการขอรับเงินฝากคืน.............................................................................. 38 

         4.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย......................................................................................... 44 

 
 

 

 

 

 

 

     

   

    

 

DPU



ค 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากและปัจจัยที่มีผลต่อ  
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย                                          

ชื่อผู้เขียน  วัชรีภรณ์  ปัญญาแวว 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ อนุวัฒน์  ชลไพศาล 
สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2555 
 

บทคัดย่อ 
 

ภายหลังวิกฤติการณ์การเงินเอเชียที่เร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2540 ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค
อาเซียนมีการปรับนโยบายเพื่อคุ้มครองเงินฝากในภาคธนาคารเพิ่มขึ้น  เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและ
ป้องกันการตื่นตระหนกของนักลงทุน แม้ในด้านหนึ่ง ผู้ก าหนดนโยบายมีแนวโน้มสนับสนุนการ
คุ้มครองเงินฝาก แต่ประโยชน์และต้นทุนของการคุ้มครองเงินฝากยังเป็นที่ถกเถียงกันในระหว่าง
นักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พยากรณ์ว่า การคุ้มครองเงินฝากที่มากเกินควรจะ
น าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาในตลาดการเงิน กล่าวคือ ผู้ฝากเงินจะขาดแรงจูงใจติดตาม
ความเสี่ยงในตลาดเงิน ส่วนสถาบันการเงินก็จะมีแรงจูงใจในการสนับสนุนโครงการที่มีความเสี่ยง
สูงเกินไป 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากที่มีผล
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2551 และปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของผู้ฝากเงิน ผู้วิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
จ านวน 400 ตัวอย่างจากผู้ฝากเงินของธนาคารกรุงไทยในการวิเคราะห์  ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการเลือก
ลงทุนในตลาดทุนในการสร้างสมมติฐานที่ว่า ก าหนดให้สิ่งอ่ืนคงที่ เมื่อลูกค้าของธนาคารมีความ
เข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองเงินฝากมากขึ้น จะมีผลท าให้สัดส่วนการออมในตะกร้าการ
ลงทุนของลูกค้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

ผลการศึกษายืนยันสมมติฐานข้างต้นในเชิงประจักษ์ กล่าวคือเมื่อควบคุมความแตกต่าง
ด้านสังคมและเศรษฐกิจของตัวอย่าง เมื่อลูกค้าของธนาคารมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นต่อการคุ้มครอง
เงินฝากเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลท าให้สัดส่วนการออมเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ผลการศึกษาจากการ
วิเคราะห์นี้สามารถใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการออมและการ
คุ้มครองเงินฝากในอนาคต นอกจากนี้ ผลการศึกษายังเป็นจุดเร่ิมต้นในการวิเคราะห์ประโยชน์และ
ต้นทุนของการคุ้มครองเงินฝากในบริบทของตลาดการเงินในประเทศไทย 
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ABSTRACT 

 

After the Asian financial crisis in 1997, most ASEAN countries adopting some form 

of depositor protection. Despite its increased favor among policy-makers, the cost-benefit of 

deposit protection remains a matter of controversy among economists. Economic theory predicts 

that excessive deposit protection is a source of moral hazard: as their ability to attract deposits no 

longer reflects the risk of their investment portfolio and banks are encouraged to finance high-risk 

projects. 

This thesis aims to analyze Thailand’s Deposit Protection Act (B.E. 2551) and 

investigate the determinants influencing the saving share of depositor. Primary data was collected 

by survey with 400 representatives of Krungthai Bank customer. Using capital market theory, the 

study hypothesizes that if the bank customers have strong knowledge and confidence on deposit 

protection, then the saving share of their investment portfolio should be increased.  

The main result shows that, after control for socio-economic background of the bank 

customers, one unit increase in deposit protection index is associated with 8% increase of the 

saving share. This result confirms the hypothesis and serves as a guideline for those seeking to 

understand the relationship between saving share of depositor and deposit protection. Moreover, 

the result can be used as a starting point to illuminate the debate on cost-benefit of the Deposit 

Protection Act in context of Thai financial market. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เป็นสาเหตุให้หลายประเทศมีการ
ปรับระดับความคุ้มครองเงินฝากเพิ่มขึ้น เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาการปรับตัวของระบบประกันเงิน
ฝากในต่างประเทศเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ซับไพร์มในสหรัฐอเมริกา พบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2550 ที่เกิดวิกฤตดังกล่าวนั้น การขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝากถือว่าเป็นมาตรการส าคัญของ
ระบบประกันเงินฝากในหลายๆ ประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝากเงิน รวมถึงบาง
ประเทศได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองให้ครอบคลุมประเภทเงินฝากที่หลากหลายโดยจากข้อมูล
เผยแพร่ของ The International Association of Deposit Insurers (IADI) ร่วมกับ The International 
Monetary Fund (IMF) ณ เดือนมิถุนายน 2553 พบว่า ประเทศที่เป็นสมาชิกของ IADI มีทั้งหมดรวม 
51 ประเทศ  ซึ่งประเทศสมาชิกที่เพิ่มความคุ้มครองเงินฝาก มี 48 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 

1.  เพิ่มวงเงินคุ้มครองเงินฝากเป็นเต็มจ านวน (Full Guarantee) จ านวน 19 ประเทศ ซึ่ง
มีทั้งแบบคุ้มครองตามกฎหมาย (Explicit) และแบบประกาศอย่างไม่เป็นทางการ (Implicit/Political  
Commitment)    

2.  เพิ่มวงเงินคุ้มครองเงินฝากเป็นการถาวร จ านวน 22 ประเทศ 
3.  ขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝากเป็นการชั่วคราว  จ านวน 7 ประเทศ  

และเมื่อพ้นวิกฤตการณ์แล้ว จึงมีการทยอยลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากลง  (ฐานเศรษฐกิจ, 2555) 
ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีการปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองเงินฝากหลายคร้ังด้วยกัน  
ดังสรปุในตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551  
 
ปีที่ ระยะเวลา วงเงินเดิม วงเงินใหม่

ตามพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติ
1 11 ส.ค.51 - 10 ส.ค.52 เต็มจ ำนวน เต็มจ ำนวน
2 11 ส.ค.52 - 10 ส.ค.53 100  ล้ำนบำท เต็มจ ำนวน
3 11 ส.ค.53 - 10 ส.ค.54 50  ล้ำนบำท เต็มจ ำนวน
4 11 ส.ค.54 - 10 ส.ค.55 10  ล้ำนบำท ไม่เกิน 50  ล้ำนบำท
5 11 ส.ค.55  เป็นต้นไป 1  ล้ำนบำท ไม่เกิน 1  ล้ำนบำท  

 
ท่ีมา:  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
 

เห็นได้ว่า พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเร่ืองวงเงินคุ้มครองใหม่นั้น มีการปรับเปลี่ยนคือ  
ในช่วง 11 ส.ค.51 – 10 ส.ค.54 มีการคุ้มครองเงินฝากเต็มจ านวน ส่วนในช่วง 11 ส.ค.54–10 ส.ค 55 
มีการคุ้มครองเงินฝาก ไม่เกิน 50 ล้านบาท และตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป มีการ คุ้มครอง
เงินฝากไม่เกิน 1 บาทเท่านั้น 

วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท เป็นวงเงินที่สามารถคุ้มครองเงินฝากเกือบทั้งประเทศได้ 
เนื่องจากจ านวนบัญชีที่มีเงินฝากต่ ากว่า 1 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 98.5% ของจ านวนบัญชี
เงินฝากทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผู้ฝากเกือบทั้งประเทศยังได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจ านวนอยู่ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศ เช่น อเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศในแถบ
อาเซียนด้วยกัน การคุ้มครองเงินฝากของไทยก็อยู่ในระดับที่สูง กล่าวคือ ประมาณ 7 เท่าของรายได้
ประชาชาติถัวเฉลี่ย (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, 2555) จะเห็นได้ดังตารางต่อไปนี้                                 
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ตารางท่ี 1.2  วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองเปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
 

เท่า ต่อ 
ตามกฎหมายก าหนด เทียบเป็นสกุลเงินบาท GDP Per capita

สิงคโปร์ 20,000 ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 463,000                        0.35
ฮ่องกง 500,000 ดอลล่ำร์ฮ่องกง 1,953,000                     2.05
อเมริกำ 250,000 ดอลล่ำ สรอ. 7,568,000                     5.24
แคนำดำ 100,000 ดอลล่ำร์ แคนำดำ 3,027,000                     2.11
ญ่ีปุ่น 10   ล้ำนเยน 3,615,000                     2.68

เกำหลีใต้ 50   ล้ำนวอน 1,310,000                     2.14
ฟิลิปปินส์ 500,000   เปโซ 348,000                        5.64
มำเลเซีย 250,000   ริงกิต 2,432,000                     9.74
เวียดนำม 50   ล้ำนดอง 80,000                          2.25
อินโดนีเซีย 100   ล้ำนรุเปีย 355,000                        3.75

ไทย 1   ล้ำนบำท 1,000,000                     6.90

วงเงินคุ้มครอง
ประเทศ

 
 
ท่ีมา:  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  (ข้อมูล ณ มกราคม 2554) 
 

เห็นได้ว่าวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ โดยวงเงินคุ้มครองต่อรายได้ต่อหัวของไทยอยู่ที่ประมาณ 7 เท่าซึ่งนับสูงกว่าทุกประเทศ
สมาชิกในอาเซียนด้วยกันเอง  ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์มีวงเงินคุ้มครองต่อ GDP Per Capita อยู่ที่ 0.35 
เท่า อินโดนีเซียอยู่ที่ 3.75 เท่า หรือถ้าเทียบกับประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับรายได้
เฉลี่ยต่อหัวสูงกว่าคนไทยเกือบ 4 เท่า แต่มีวงเงินคุ้มครองมากกว่าไทยเพียงเล็กน้อยเทียบเป็น  
GDP Per Capita อยู่ที่ 2.14 เท่า  อยู่ที่ 50 ล้านวอนหรือประมาณ 1.3 ล้านบาทเท่านั้น 

ปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการพระราชกฤษฎีกา โดยก าหนดจ านวนเงินฝากที่
ได้รับการคุ้มครองใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ดังนี ้
(แนวหน้า, 2555)   
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ตารางท่ี 1.3  วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2555  
 

ระยะเวลา 
 

วงเงินท่ีได้รับความคุ้มครองใหม่ตาม 
พระราชบัญญัติ 

11 ส.ค.55 - 10 ส.ค.58 ไม่เกิน   50  ล้านบาท 

11 ส.ค.58 - 10 ส.ค.59 ไม่เกิน   25  ล้านบาท 

11 ส.ค.59  เป็นต้นไป ไม่เกิน   1   ล้านบาท 
 

ท่ีมา:  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก   
 

การปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองเงินฝากในคร้ังนี้มีหลักการและเหตุผลส าคัญ คือ เพื่อ
เตรียมรองรับกับระบบการเงินโลกที่ยังมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์วิกฤตหนี้ในยูโรโซน รวมถึง
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการปรับลดวงเงินฝากคุ้มครอง
ตามแผนการเดิมที่จาก 50 ล้านบาท มาที่ 1 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
และการเคลื่อนย้ายเงินฝากของผู้ฝากเงินอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินฝากคุ้มครองอย่าง มี
นัยส าคัญได้  ดังนั้น การคงระดับวงเงินฝากคุ้มครองที่ 50 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 จึง
น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงิน และลดปัญหาการเคลื่อนย้ายเงินฝากระหว่างสถาบันการ
การเงินได้ (ข่าวสด, 2555) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เงินฝากและปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย เพื่อน าผลสรุปของการวิจัย
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินและธนาคาร ที่จะได้เตรียมออกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเป็นการขยายฐานลูกค้าของธนาคารกรุงไทยสาขาเทเวศน์
และสาขาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       1.  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
       2.  เพื่อศึกษาทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจของลูกค้าเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองเงินฝากที่มีผลต่อ  
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
       3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการออมเงินและพัฒนาการบริการให้ตรงกับความ  
ต้องการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มุ่งที่จะศึกษาเฉพาะกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศน์  
เนื่องจากสาขาตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายในอาชีพการงานทั้งหน่วยงานของรัฐ
องค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งลูกค้าของสาขา ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2555 มีจ านวนทั้งหมด  43,434 บัญช ีโดยแบ่งเป็น 

1.  บัญชีกระแสรายวัน ( C/A )           จ านวน          158   บัญช ี
2.  บัญชีต๋ัวแลกเงิน  ( B/E )               จ านวน     16,107   บัญช ี
3.  บัญชีฝากประจ า ( F/D )                จ านวน       1,855   บัญช ี
4.  บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ( SP/A )   จ านวน         104    บัญช ี
5.  บัญชีฝากออมทรัพย์ (SAVING)    จ านวน     25,210   บัญช ี
โดยจะเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1           เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เท่านั้น 

 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าและทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองเงิน ที่ส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศน์ 
และเป็นประโยชน์ต่อธนาคารกรุงไทยสาขาอ่ืนๆ  รวมถึงต่อสถาบันการเงินและธนาคาร ที่จะได้
ออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ในอนาคต  
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1.5 นิยามศัพทท่ี์เกี่ยวข้อง 
ตลาดเงิน ในที่นี้ผู้วิจัยก าหนดให้เป็นการออมในธนาคารพาณิชย์ที่เป็นการออมในบัญชี

ออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า และบัญชีพิเศษอื่นๆ 
ตลาดตราสารหนี้  เป็นตราสารทางการเงินที่ผู้ออก ซึ่งเรียกว่า เป็นผู้กู้ มีภาระผูกพันที่จะ

จ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวดๆและมูลค่าไถ่ถอนเมื่อครบก าหนดในที่นี้ผู้วิจัยก าหนด 
ให้พันธบัตรเป็นตัวแทนของตราสารหนี้ 

ตลาดทุน  เป็นตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นตราสารที่มีสิทธิในการ
แปลงเป็น หรือซื้อหุ้นสามัญแฝงอยู่ด้วย ในที่นี้ผู้วิจัยก าหนดให้ หุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์เป็นตัวแทนของตราสารทุน 

ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่ลูกค้าอาจจะต้องสูญเสียเงินลงทุนของตนเองอัน
เนื่องมาจากการลงทุนที่ขาดทุน ซึ่งความเสี่ยงนั้นจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเองว่าจะรับ
ได้มากหรือน้อยเพียงใด 

ผลตอบแทน  หมายถึง  ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอันเนื่องมาจากการลงทุนที่ได้ผล
ก าไรหรือดอกเบี้ยนั่นเอง 

ในส่วนของความเสี่ยงและผลตอบแทนนั้นจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 
เมื่อลูกค้าน าเงินไปลงทุนในตลาดทุนหรือหุ้นแล้ว ลูกค้าก็จะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง แต่ใน
ขณะเดียวกันหากการลงทุนไม่ขาดทุน ลูกค้าก็จะได้ก าไรหรือผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
เราสามารถเรียงล าดับความเสี่ยง และผลตอบแทนของทั้ง 3 ตลาดได้ดังนี ้
 

ความเสี่ยง     :     หุ้นสามัญ  >  พันธบัตร  >  เงินออม                                                                              
ผลตอบแทน  :     หุ้นสามัญ  >  พันธบัตร  >  เงินออม 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
       2.1.1  ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ 

แนวคิดตามทฤษฎีบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการ
กระจายการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยง โดยเฉพาะการลงทุนที่เป็นกลุ่มหลักทรัพย์เท่านั้น โดยที่การ
ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละคู่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  จึงจะสามารถลดความ
แปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มหลักทรัพย์ลงได้ แต่ถ้ามีการกระจายการลงทุนใน
หลักทรัพย์หลายชนิดที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน จะไม่สามารถลดความเสี่ยงของกลุ่ม
หลักทรัพย์นั้นได้   (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน,  2555, น.373) 

ทฤษฎีนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงทุนสามารถสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ   ที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนที่คาดไว้ และค่าความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ในระดับต่างๆ ได้ 
กล่าวคือผู้ลงทุนควรจะลงทุนโดยพิจารณาดังนี้  ณ ความเสี่ยงที่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกลุ่ม
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด หรือ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนที่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรจะลงทุน
ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่่าที่สุด ซึ่งกลุ่มหลักทรัพย์เหล่านี้จะอยู่บนเส้นที่ ให้อัตรา
ผลตอบแทนที่สูงที่สุดและมีความเสี่ยงต่่าที่สุดด้วย เราเรียกเส้นนี้ว่า เส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) โดยมีลักษณะดังรูปข้างล่างนี้ 
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ผลตอบแทน 

Efficient Frontier 

Utility 

B 

C 

A 
Optimal 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      (ความเส่ียง) 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1  เส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ( Efficient Frontier ) 

ท่ีมา: Association of Investment Management Companies ( AIMC ) 

จากรูป การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ  นัน้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับระดับผลตอบแทนที่สูง
ที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน หรือ ระดับความเสี่ยงที่ต่่าสุด ณ ระดับผลตอบแทนที่เท่ากันอีกสิ่ง
หนึ่งที่ควรค่านึงถึงในทฤษฎีนี้คือ ต้องอยู่ภายใต้ความพึงพอใจ (Utility) ของผู้ลงทุนด้วย กล่าวคือ  

จุด B คือจุดที่ระดับความเสี่ยงที่ต่่าสุด แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดไว้สูงสุดและ ผู้
ลงทุนไม่มีความพึงพอใจในระดับนี้ ดังนี้จุดนี้คือจุดที่ไม่ควรลงทุน ถึงแม้ว่าจะอยู่บนเส้นEfficient 
Frontier ก็ตาม 

จุด C คือจุดที่ระดับอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุดในการลงทุนและเป็นจุดที่ความเสี่ยงสูง
ที่สุดด้วยแต่เนื่องจากมีความเสี่ยงมากเกินไปจึงท่าให้ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนที่จุดนี้เนื่องจากอาจจะท่า
ให้เกิดการสูญเสียเงินลงทุนได้มาก 

จุด A คือจุดที่เส้น Utility สัมผัสกับเส้น Efficient Frontier เรียกว่า จุด Opimal โดยจุด A 
เป็นจุดที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นจุดที่ผู้ลงทุนพึง
พอใจด้วย ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในจุดนี้ 
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ข้อสมมติฐาน ตามแนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz อธิบายบนข้อ
สมมติพฤติกรรมของผู้ลงทุนดังนี้ (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน,  2555 , น.373) 

1.  ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้จากการกระจายผลตอบแทน          
ที่คาดว่าจะได้รับในช่วงที่ยังถือครองหลักทรัพย์นั้นๆ  อยู่ 

2.  ผู้ลงทุนจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ยังถือครองหลักทรัพย์นั้นๆ  
อยู่ 

3.  ผู้ลงทุนจะก่าหนดความเสี่ยงจากการลงทุน บนพื้นฐานของความแปรปรวนของ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 

4.  การตัดสินใจของผู้ลงทุนขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยง
จากการลงทุนและความพึงพอใจในการลงทุนเท่านั้น 

5.  ภายใต้ความเสี่ยงระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนจะเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและ
ภายใต้ผลตอบแทนระดับหนึ่ง ผู้ลงทุนจะเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่่าที่สุด เช่นกัน 

สรุปคือ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz เสนอว่า ผู้ลงทุนควรจะมีการกระจาย
การลงทุนในหลักทรัพย์ให้มีทิศทางตรงกันข้ามกัน คือ เมื่อผู้ลงทุนเลือกและชอบที่จะลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ก็ต้องยอมรับในความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการ
บรรเทาผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขาดทุนของหลักทรัพย์ตัวแรก ผู้ลงทุนจึงต้องลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงต่่า ถึงแม้ว่าจะให้ผลตอบแทนที่ต่่าไปด้วยก็ตาม 
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ผลตอบแทน 

C 
Rm

mm 

Rf 

m 

Capital Market Line 

Efficient Frontier 

0 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      (ความเส่ียง) 

 

     2.1.2  ทฤษฎีตลาดทุน 
ทฤษฎีตลาดทุน (Capital Market Theory) พัฒนามาจากแนวคิดของทฤษฎีการบริหาร

กลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz โดยการน่าหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเข้ามาพิจารณาการ
ลงทุน คือ การมีหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยงเป็นส่วนผสมหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์จะส่งผลให้
รูปแบบของเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
เปลี่ยนไปเป็นเส้นตรง 

หลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง เป็นหลักทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่แน่นอนหรือ
สามารถคาดการณ์ถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับได้ โดยอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจริงจะ
เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ นั่นคือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบ แทนของ
หลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเท่ากับศูนย์นั่นเอง เช่น ต๋ัวเงินคลัง (Risk Free)   
(ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน,  2555 , น.378) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  เส้นโค้งกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) และ 
เส้น Capital Market Line 
 
ท่ีมา:  Association of Investment Management Companies (AIMC) 

จากรูป ให้  Rf       คือ  ผลตอบแทนของต๋ัวเงินคลัง   
         Rm     คือ  ผลตอบแทนของตลาด   
         m    คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด   
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หากผู้ลงทุนมีการซื้อตราสารหนี้ที่ปราศจากความเสี่ยง (ตั๋วเงินคลัง  Rf) จะเป็นการช่วย
กระจายความเสี่ยงที่จะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนๆ  ที่มีความเสี่ยงสูง เห็นได้จากการที่
เราลากเส้นจากจุด Rf  มาสัมผัสกับจุด Optimal หรือ จุด C (ซึ่งจุด C เป็นจุดที่ควรลงทุน เนื่องจาก
เป็นจุดที่ Rm  ตัดกับ  m พอดี) และส่งผลให้เส้น Efficient Frontier ปรับตัวเป็นเส้นตรง Capital 
Market Line (CML) เป็นเส้นที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเป็นการลงทุนระหว่างหลักทรัพย์ที่
ปราศจากความเสี่ยงและกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาด (m) ซึ่งสามารถชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตลาดได้ 

 
ทฤษฎีตลาดทุน อธิบายพฤติกรรมการลงทุนบนข้อสมมติเพิ่มเติม ดังนี้  

1 .ผู้ลงทุนทุกคนเป็นผู้ลงทุนตามแนวคิดของ Markowitz คือ ผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนใน
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และอยู่บนเส้น Efficient 
Frontier โดยขึ้นอยู่กับเส้นอรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้ลงทุนด้วย 

2 .ผู้ลงทุนสามารถให้กู้ยืมและกู้ยืมโดยปราศจากความเสี่ยงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยจาก
การให้กู้ยืมและกู้ยืมของผู้ลงทุนทุกคนมีระดับเท่ากัน 

3 .ผู้ลงทุนทุกคนมีการคาดหมายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมือนกัน 
4 .ผู้ลงทุนทุกคนมีระยะเวลาในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เท่ากัน 
5 .ผู้ลงทุนสามารถแบ่งการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละชนิดได้โ ดยไม่มีที่สิ้นสุด 

หมายความว่า อาจซื้อหลักทรัพย์นั้นเป็นเศษส่วนของหนึ่งหุ้นได้ 
6 .ผู้ลงทุนไม่ค่านึงถึงภาษีและค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย 
7 .ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย 
8 .ตลาดทุนอยู่ในภาวะดุลยภาพ คือ การลงทุนทุกประเภทให้อัตราผลตอบแทนที่

เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  (ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน, 2555, น.377) 
สรุป คือ ทฤษฎีตลาดทุน เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์  กล่าวคือ 

ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ เสนอว่า  นักลงทุนควรจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ ถ้าลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว ก็ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่่าด้วย เพื่อเป็นการชดเชย
การขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น และ ทฤษฎีตลาดทุนก็เป็นการตอบค่าถามของทฤษฎีหลักทรัพย์ว่าการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่่า ที่กล่าวถึงนั้นก็คือ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ตั๋วเงินคลัง 
นั่นเอง 
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     2.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันเงินฝาก 
Demirgüç-Kunt and Kane (2001 : 12 - 24) เสนอแนวคิดรูปแบบการประกันเงินฝากที่

ประสบผลส่าเร็จไว้ใน “Deposit insurance around the globe: Where does it work?” โดยวิเคราะห์
ถึงผลประโยชน์และต้นทุน รวมไปถึงการส่ารวจถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนที่
เกิดจากการประกันเงินฝาก โดยพิจารณาข้อมูลที่ประเทศต่างๆ ที่น่าระบบประกันเงินฝากมาใช้โดย
เสนอเกณฑ์การพิจารณารูปแบบการประกันเงินฝาก 4 ประการดังนี ้

1. การประกันเงินฝากเป็นการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถาบันทางการเงิน ซึ่งการ
ประกันนั้นท่าให้เกิดความมั่นคงแก่ธนาคาร และจะต้องมีกฎระเบียบและการก่ากับตรวจสอบ
ธนาคารและสถาบันการเงินที่ดีด้วย การประกันเงินฝากจะท่าให้ผู้ฝากเงินได้รับความเสี่ยงน้อยลง
จากการไม่ได้รับเงินคืนหากสถาบันการเงินล้มละลาย ปัจจุบันประเทศต่างๆ  นิยมใช้การประกันเงิน
ฝากแบบชัดเจนมากขึ้น 

2. การประกันเงินฝากส่งผลต่อวินัยทางการตลาดของผู้ลงทุน คือ 
2.1 ผู้ฝากเงินสามารถเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงได้จากเงินฝากส่วนที่ไม่ได้รับการ

คุ้มครอง หรืออาจจะถอนเงินฝากนั้นไปลงทุนอย่างอื่น 
2.2 การประกันเงินฝากท่าให้ผู้ฝากเงินขาดการติดตามดูแลการด่าเนินงานและการ

ควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะของการประกันเงินฝากที่แตกต่างกันท่า
ให้เกิดวินัยทางการตลาดที่ต่างกัน 

3. การประกันเงินฝากส่งผลต่อการพัฒนาทางการเงิน  คือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้
ธนาคาร โดยการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝากเงิน การประกันเงินฝากท่าให้สถาบันทางการเงินไม่มี
ปัญหาทางด้านการเงินและมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

4. บทบาทของประกันเงินฝากต่อการจัดการกับวิกฤติของธนาคาร นั้นก็คือ การประกัน
เต็มจ่านวน (blanket guarantees) ซึ่งหลายประเทศได้ตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้ เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ฝากเงินและป้องกันการตื่นตระหนกไม่ให้ผู้ฝากเงินถอนเงินจากธนาคารแต่ ในด้านของ
ต้นทุนแล้วการประกันเต็มจ่านวนจะท่าให้ไม่รู้ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนุน
สภาพคล่องของธนาคารว่าเป็นจ่านวนเท่าใด ท่าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารของรัฐบาล 
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     2.1.4  แนวคิดในการประกันเงินฝาก 
Garcia (อ้างถึงใน ทิพย์รัตน์ บุบผะศิริ, 2554, น.1) ได้เสนอว่า การประกันเงินฝาก คือ 

การประกันเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจ่านวนหรือบางส่วนในบัญชีเงินฝากว่าผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืน
หากสถาบันการเงินล้มละลาย  การประกันเงินฝากมีลักษณะแตกต่างจากการประกันประเภทอื่น   
4 ประการ คือ 

1. ความล้มเหลวของสถาบันการเงินไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนการเกิดอุบัติภัย    
ประเภทอ่ืน แต่ความล้มเหลวของสถาบันการเงินมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อไปยังสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ  ด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่่า ความบกพร่องของการก่ากับ
ดูแลการด่าเนินงานของธนาคารและกฎหมายที่ไม่เข้มงวด 

2. การประกันทั่วไปมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ความล้มเหลวของสถาบันการเงินมักเกิดจากการบริหารงานที่
เกิดจากความผิดพลาด  

3. การประกันเงินฝากนอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงินแล้วยังจะให้ความ
ช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินที่ล้มละลายด้วย 

4. เมื่อสถาบันการเงินล้มละลายรัฐบาลจะให้ความคุ้มครองผู้ฝากเงินไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม แต่การประกันภัยประเภทอ่ืนรัฐบาลจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

Financial Stability Board หรือ FSB (2012, น.8) ได้ให้ความหมายของระบบประกัน
เงินฝากไว้ใน “Thematic Review on Deposit Insurance Systems” ว่า ระบบประกันเงินฝาก 
หมายถึง ระบบที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษ (ไม่ว่าจะด่าเนินการโดยนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม) เพื่อให้
ความคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงินในธนาคารเพื่อความปลอดภัยทางการเงินและสนับสนุนความ
มั่นคงทางการเงิน  เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพการและมีบทบาทส่าคัญในการสนับสนุนความมั่นคง
ของสถาบันการเงินและเป็นการคุ้มครองเงินฝาก  

ศิริ การเจริญดี (อ้างถึงใน ต้องตา ตันตรัตนพงษ์,  2552,น.43) ได้ให้ความหมายของ
ระบบประกันเงินฝาก ไว้ใน “สถาบันประกันเงินฝากแห่งประเทศไทย เศรษฐกิจการคลังการ
ธนาคาร” ว่าการประกันเงินฝาก หมายถึง การที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรที่
ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนให้สัญญาแก่ประชาชนว่าหากน่าเงินไปฝากกับสถาบันการเงิน เงิน
ฝากจ่านวนดังกล่าวจะไม่สูญหาย แม้ว่าสถาบันการเงินนั้นจะเลิกกิจการไปแล้วก็ตาม และในการ
ประกันนี้ประชาชนผู้ฝากเงินจะไม่ต้องรับภาระในการจ่ายเบี้ยประกัน ผู้ที่จะต้องรับภาระคือ 
สถาบันการเงินที่ผู้ฝากเงินใช้บริการอยู่ 
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จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การประกันเงินฝาก คือการที่สถาบันการเงิน
ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ฝากเงินว่าหากสถาบันการเงินเกิดการล้มละลายหรือเลิกกิจการไป เงินฝากของ
ผู้ฝากจะไม่มีการสูญหาย ผู้ฝากเงินจะยังคงได้รับเงินฝากของตนเองตามที่พระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากได้ก่าหนดวงเงินคุ้มครองไว้ 

2.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับความส่าคัญของอัตราดอกเบี้ยต่อการระดมเงินออมทรัพย์ 
McKinnon  (อ้างถึงใน ทิพย์วารี สุปริยศิลป์,  2550, น.16) กล่าวไว้ว่า นอกจากรายได้จะ

เป็นตัวก่าหนดการออมทรัพย์แล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นผลตอบแทนของเงินออมก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทส่าคัญในการก่าหนดการออมทรัพย์เช่นเดียวกัน ดังนั้น นโยบายการเงินที่จูง
ใจจะสามารถช่วยเพิ่มการออมของภาคเอกชนได้ นอกจากนี้ ในระบบเศรษฐกิจที่มีการคิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆ  ซึ่งท่าให้อัตราความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวขึ้น และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะท่า
ให้เกิดการถือทรัพย์สินทางการเงินที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความโน้มเอียงในการออมเพิ่มขึ้นตามเช่นกัน 

หากสมมติให้ปริมาณเงินมีความหมายรวมถึงเงินฝากประจ่าและเงินฝากออมทรัพย์ใน
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางการเงินที่มีสภาพคล่องของผู้ออม โดยผู้ออมแต่ละคน
สามารถเลือกถือเงินหรือสินค้าได้ และสมมติว่าผู้ถือเงินสามารถคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อได้อย่าง
แน่นอน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าที่ระดับของการพัฒนาหนึ่งๆ  ของประเทศ ค่าของอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่แท้จริงของเงินออม (อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินลบอัตราเงินเฟ้อ) ซึ่งถือเป็นตัวก่าหนดการถือ
เงินหรือการออมเงินที่แท้จริงของภาคเอกชน จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออม ทั้งนี้เนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นถูกใช้เป็นสิ่งจูงใจเพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวของการออมทรัพย์นั่นเอง 
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จากข้อสมมติข้างต้น สามารถเขียนฟังก์ชั่นความต้องการถือเงินที่แท้จริง  PM /  ซึ่ง
ถูกก่าหนดโดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ( r )  และรายได้ที่แท้จริง (Y )  ดังนี ้

              rYfPM ,/         
 

                   โดยที่    1f           =      0
)(

)/(






Y

PM  

                                  

                    และ      2f         =      0
)(

)/(






r

PM  

 
ดังนั้นฟังก์ชันการออมตามโครงสร้างทางการเงินอย่างง่าย โดยสามารถแสดงรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการออม รายได้ และผลตอบแทนดังนี้ 
                    rYSS ,  

โดยที่     S             =      การออม 
             Y            =      รายได้ 
             r             =      ดอกเบี้ยอัตราเงินฝากประเภทต่างๆ 
จากแนวคิดข้างต้นนี้สามารถสรุปได้ว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของการถือเงินมี

อิทธิพลในทางบวกต่อความโน้มเอียงในการออม หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอิทธิพลต่อปริมาณ
เงินออมในธนาคารพาณิชย์และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ทิพย์วารี สุปริยศิลป์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดการเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออมในตลาดเงินทั้งระบบ (ตลาดเงินและตลาดทุน) ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออม (การออมในธนาคารพาณิชย์  ในตราสารทุน  ในตราสารหนี้) รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์
ของตลาดเงินและตลาดทุน  การโยกย้ายเงินออมระหว่างตลาดทั้ง 3 ประเภท โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
แบบอนุกรมเวลา (Time-Series Data) และมีการแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกคือ 
ช่วงก่อนและหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2533-2549)  ช่วงที่สองคือ ช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
(พ.ศ. 2533-2539) และช่วงสุดท้ายคือ ช่วงหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ( พ.ศ. 2540-2549 ) มาท่าการ
วิเคราะห์และประมาณค่าด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อประมาณค่าเศรษฐมิติ รวมถึงการเคลื่อนย้ายการออมแต่ละตลาดด้วย  
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ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจบางปัจจัยมีผลต่อการออมในแต่ละตลาดที่
แตกต่างกัน รวมถึงการโยกย้ายเงินออมระหว่างตลาดก็แตกต่างกันไปด้วย กล่าวคือในช่วงแรก 
(พ.ศ. 2533-2549) และในช่วงที่สาม (พ.ศ. 2540-2549) พบว่ามีการโยกย้ายเงินออมระหว่างการฝาก
เงินในธนาคารพาณิชย์กับการออมในรูปของพันธบัตรรัฐบาลและระหว่างการออมในรูปหลักทรัพย์
กับการออมในรูปพันธบัตรรัฐบาล ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2533-2539) พบว่ามีการโยกย้ายเงินออม
ระหว่างทั้งสามตลาด  

งานวิจัยของทิพย์วารี สุปริยศิลป์  สามารถน่ามาใช้ประยุกต์ได้ในส่วนของการให้ตัว
แปร Y เป็นตัวแปรตามแทนปริมาณของเงินในตลาดต่างๆ  ซึ่งได้แบ่งการออมและการลงทุนใน
ตลาดการเงินเป็น 3 ระบบ คือ 1 การให้ปริมาณเงินฝากประจ่า เป็นตัวแทนของ การออมและลงทุน
ในธนาคารพาณิชย์ 2 การให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เป็นตัวแทนของการออมและลงทุนใน
ตลาดตราสารทุน (หุ้น) และ 3 การให้มูลค่าพันธบัตรรัฐบาล เป็นตัวแทนของการออมและการ
ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ และในส่วนของตัวแปร X เป็นตัวแปรอิสระที่มีความคล้ายกับการวิจัย
ในครั้งนี้ในเร่ืองของระยะเวลาในการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน 

มณฑา  บุบผาชื่น (2551) วิจัยเร่ืองทัศนคติของผู้ฝากเงินที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้า และระดับทัศนคติของลูกค้าผู้ฝากเงิน
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาเทเวศร์ ที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ลูกค้าผู้ฝากเงินของธนาคารนครหลวงไทย สาขาเทเวศร์  จ่านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. สถิติเชิงพรรณนา (Discriptive ststislics)  2. สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) ใช้ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test หรือ F-test  เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้ฝากเงินมีแนวโน้มที่จะกระจายเงินฝากไปหลายบัญชี
ในจ่านวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 บัญชี ไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และธนาคารของ
รัฐ ในส่วนของทิศทางในการลงทุนมีแนวโน้มจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่่า ได้แก่ 
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสินและกองทุนรวม ทัศนคติที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั้นพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับทัศนคติที่ดีถึงร้อยละ 72  

งานวิจัยของมณฑา  บุบผาชื่น สามารถน่ามาใช้ประยุกต์ในการวิจัยได้ เนื่องจากในข้อ
สมมติฐานของมณฑา  บุบผาชื่น ที่ว่าผู้ฝากเงินที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีทัศนคติต่อสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากแตกต่างกัน  ซึ่งตรงตามข้อสมมติฐานในงานวิจัยครั้งนี ้

 

DPU



17 

พรรณภา  วิไลศรีอัมพร (2552) วิจัยเร่ืองพฤติกรรมการออม และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สังกัดศูนย์บริการลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม ปัจจัยที่มีผลต่อการออม และความสัมพันธ์ระหว่างจ่านวนการออมกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สังกัดศูนย์บริการลูกค้า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ากัด (มหาชน) สังกัดศูนย์บริการลูกค้า 
จ่านวน 300 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการออมของพนักงานส่วนใหญ่มีจ่านวนเงินออมร้อยละ 
20 ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และฝากเงินไว้กับ
ธนาคาร เพราะสะดวกในการน่าเงินออกมาใช้ มีระยะเวลาในการออม 1-5 ปี  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจออมของพนักงาน คือ ทัศนคติในการออมของบุคคล ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและ
อัตราดอกเบี้ย ความสะดวกในการออม การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ความมั่นคง
ของสถาบันการเงินและเงินเฟ้อ ปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดที่ส่งผลให้การออมเพิ่มขึ้น คือรายได้เพิ่มขึ้น 
และปัจจัยที่ส่าคัญที่สุดที่ส่งผลให้การออมลดลง คือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สาเหตุที่ไม่ออมเพราะรายได้
น้อยไม่มีเงินเหลือในการออม 3. ความสัมพันธ์ระหว่างจ่านวนเงินออมกับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
อายุ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนและจ่านวนสมาชิกในครอบครัวที่ รับภาระค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับจ่านวนเงินออม ในส่วนของระดับการศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับจ่านวนเงินออม  

งานวิจัยของพรรณภา  วิไลศรีอัมพร สามารถน่ามาใช้ประยุกต์ในการวิจัยได้ เนื่องจาก
ในข้อสมมติฐานของพรรณภา  วิไลศรีอัมพร ที่ว่าจ่านวนการออมไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ซึ่งตรงข้ามกับข้อสมมติฐานในงานวิจัยครั้งนี้ 

อนุชิต  เลิศบัณฑรกุล (2552) ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่ใน บมจ.ตลาดอนุพันธ์ฯ ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ และระดับความส่าคัญของ
ปัจจัยพื้นฐานทางการลงทุนที่มีผลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่ใน บมจ.ตลาดอนุพันธ์ฯ ของ
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่ ใน 
บมจ.ตลาดอนุพันธ์ฯ ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักลงทุน
ทั่วไปในประเทศที่มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ได้จากแบบสอบถาม จ่านวน 600 ชุด  
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ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการลงทุน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการประยุกต์ใช้
สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อการซื้อขายและเก็งก่าไรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาผลตอบแทนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง จากการทดสอบด้วยไควแควร์พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าพอร์ตการลงทุน มูลค่าการซื้อขายสัญญาต่อคร้ัง วงเงินส่าหรับการเรียก
วางเงินประกันเพิ่มและผลการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมา ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ส่าหรับการลงทุนมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการถือครองสัญญา ระดับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมี
ความสัมพันธ์กับผลการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมา ส่าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลง ทุนใน
หลักทรัพย์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ เวลาที่ใช้ในการลงทุน รวมถึงปัจจัยด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการลงทุน 

งานวิจัยของอนุชิต  เลิศบัณฑรกุล สามารถน่ามาใช้ประยุกต์ในการวิจัยได้เนื่องจากใน
ข้อสมมติฐานของอนุชิต เลิศบัณฑรกุล ที่ว่ารายได้เฉลี่ย และระยะเวลาในการลงทุนเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ ซึ่งตรงตามข้อสมมติฐานในงานวิจัยครั้งนี้เช่นกัน 

ชมพูนุช  ชยางกูรกีรติกร (2554) ได้ท่าการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการออมและลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อปัจจัยทางการตลาดในการซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จ่ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะการออมของผู้ถือ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ่ากัด และศึกษาลักษณะการ
ออมที่มีผลต่อความส่าคัญของปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ่ากัด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรที่ซื้อหน่วยลงทุนใน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาส่านักรัชโยธินเท่านั้น เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม 
จ่านวน 400 ชุด  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-50,000 บาท  รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้จริงในแต่ละเดือนต่่ากว่า 30,000 บาท ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมีผลต่อการออมในทิศทางตรงข้ามกัน ดอกเบี้ยเงินฝากมีผลต่อการ
ออมในทิศทางเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออมร้อยละ 10-20 มีอุปนิสัยในการซื้อของที่มีราคาแพง
แต่ก็ยังมีเงินออม ด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อกองทุนรวมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความส่าคัญปัจจัยทางการตลาดในด้านกระบวนการของระบบป้องกันความ
ปลอดภัยข้อมูลลูกค้ามากที่สุด ด้านลักษณะการออมที่แตกต่างกันให้ความส่าคัญปัจจัยทางการตลาด
ในเร่ืองของราคามากที่สุด  
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งานวิจัยของชมพูนุช  ชยางกูรกีรติกร สามารถน่ามาใช้ประยุกต์ในการวิจัยได้เนื่องจาก
ในแบบสอบถามของชมพูนุช  ชยางกูรกีรติกร ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ซึ่งตรงตามข้อ
สมมติฐานในงานวิจัยครั้งนี้ 

รุจิรัฬห์  มั่นภูผา (2554) วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมตราสารหนี้   
2. ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล รวมไปถึงปัจจัยที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักลงทุนทั่วไปที่ประกอบอาชัพรับจ้าง พนักงานเอกชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ                
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เกษียณอายุ ที่มีรายได้และเงินออม 

ผลการวิจัยพบว่า รายได้เป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี้ของผู้ลงทุนมากที่สุด  รองลงมาคือ อายุ สถานภาพ อาชีพ เพศ ระดับ
การศึกษา ตามล่าดับ ส่าหรับปัจจัยที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุน คือ อัตราดอกเบี้ย รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตามล่าดับ 

งานวิจัยของรุจิรัฬห์  มั่นภูผา สามารถน่ามาใช้ประยุกต์ในการวิจัยได้เนื่องจาก หลังจาก
ท่าการวิจัยแล้วพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลคือ รายได้และอายุ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการลงทุน 
ส่วนปัจจัยที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ คือ อัตราดอกเบี้ย ก็มีผลต่อต่อ
พฤติกรรมการลงทุนเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงตามข้อสมมติฐานในงานวิจัยครั้งนี้เช่นกัน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยน่ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยฉบับนี้
และสรุปเพื่อเป็นการเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่างงานวิจัยที่กล่าวถึงและ
งานวิจัยของตนเอง โดยสามารถน่ามาแสดงเป็นตารางได้ดังนี ้ 
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ผู้แต่ง  Y 

X 
X    ที่เกี่ยวข้องกับ 

เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพ 
ปริมาณเงิน  
ณ ราคาคงที่ 

อื่น ๆ งานวิจัยฉบับนี้ 

ทิพย์วารี ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดเงิน           เงินฝากประจ่า  GDP เวลาในการลงทุน 

2550 ปริมาณเงินฝาก       x อัตราเงินปันผลตอบแทน ผลตอบแทน 

 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด      x จ่านวน บ.หลกัทรัพย ์  

 มูลค่าพันธบัตรรัฐบาล       x อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ  

         เวลาในการลงทุน  

         อัตราแลกเปลี่ยน  

มณฑา ทัศนคติของผู้ฝากเงินต่อ x x x x   x     การศึกษา 

2551 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก          

พรรณภา พฤติกรรมการออมและ x x   x x x   ค่าใช้จ่าย การศึกษา  รายได้ 

2552 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมฯ        จ่านวนประชากร  

อนุชิต พฤติกรรมการลงทุนและ x x x x x     ประสบการณ์ในการลงทุน การศึกษา  รายได้ 

2552 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน       เวลาในการลงทุน เวลาในการลงทุน 
 
 
 

  
 
                 

 
ประสบการณ์ในการลงทุน 

ตารางท่ี 2.1  เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง DPU
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หมายเหตุ.     1.  สัญลักษณ์  “ X ”  ในตาราง  คือ ตัวแปรอิสระของงานวิจัยแต่ละเร่ืองที่มีความเหมือนกัน 
                   2.  ในช่อง  “ อ่ืนๆ ”  หมายถึง ตัวแปรอิสระของงานวิจัยแต่ละเร่ืองที่ไม่เหมือนกัน 
                   3.  ในช่องสุดท้าย  “ X  ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ”  หมายถึง ตัวแปรอิสระของงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตัวไหนบ้างที่มีความเหมือน 

            กับงานวิจัยฉบับนี้ 
       4.  ส่วนในช่องที่เว้นว่าง หมายถึง งานวิจัยของแต่ละท่านที่ได้กล่าวมาไม่มีตัวแปรอิสระนี้อยู่ในงานวิจัย  

   
 
 

ผู้แต่ง  Y 

X X    ที่เกี่ยวข้องกับ 

เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ สถานภาพ 
ปริมาณเงิน 
ณ ราคาคงที่ 

อื่น ๆ งานวิจัยฉบับนี้ 

ชมพูนุช ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ x x x x x     ภาษี  ดอกเบี้ย  สภาพคล่อง  การศึกษา  ดอกเบี้ย 

2554 หน่วยลงทุน        ความรู้สึก  การคาดการณ์ รายได้ 

         จ่านวนประชากร  

รุจิรัฬห ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ x x x x x x   อัตราดอกเบี้ย  ภาวะเงินเฟ้อ   การศึกษา  รายได้     

2554 พฤติกรรมการลงทุนในตราสารหนี้       การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย 

                  GDP   

ตารางที่ 2.1  (ต่อ) DPU



 
 

บทที ่3 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันประกันเงินฝาก 

 
การประกันเงินฝากเป็นระบบที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงิน 

โดยเฉพาะผู้ฝากรายย่อยที่มีเงินฝากอยู่ในสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งไม่อาจเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
การเงินได้อย่างเพียงพอ และหากว่าสถาบันการเงินที่ฝากเงินไว้ประสบปัญหาหรือถูกปิดกิจการ 
ระบบประกันเงินฝากนี้จะเข้ามาช่วยเหลือในการจ่ายคืนเงินให้กับผู้ฝากเงินโดยไม่เกินจ านวนวงเงิน
ที่ได้ก าหนดไว้ และยังเป็นการช่วยบรรเทาภาระของภาครัฐในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับ
สถาบันการเงินที่ล้มละลายอีกด้วย 

การน าระบบประกันเงินฝากมาใช้ในแต่ละประเทนนั้น โดยส่วนมากแล้วจะเร่ิมต้นมา
จากการที่ประเทนนั้นๆ  ประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง จึงต้องมีการจัดตั้งสถาบันการเงิน
ประกันเงินฝากขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ฝากในการจ่ายคืนเงินและบรรเทาความตื่น
ตระหนกของผู้ฝากเงิน ทั้งนี้สถาบันประกันเงินฝากในแต่ละประเทนจะมีความแตกต่างกันในเร่ือง
ของ บทบาท อ านาจและหน้าที่ เช่น บางประเทนอาจจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินเป็นหลัก แต่
บางประเทนอาจจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหารวมถึงการ
ก ากับตรวจสอบสถาบันการเงินด้วย 

เพื่อให้สถาบันประกันเงินฝากในประเทนต่างๆ  เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติกันโดย
สากล และช่วยเพิ่มประสิทธิผลของระบบประกันเงินฝาก  องค์กร International Association of 
Deposit Insurers หรือ IADI  จึงเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสถาบันประกันเงินฝากในแต่ละ
ประเทนเข้าด้วยกัน โดยได้ร่วมกับ Bank for International Settective (BIS) ซึ่งได้ก าหนดหลักการ
ส าคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล และได้รับการอนุมัติและน าออกเผยแพร่ในเดือน 
มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
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3.1  หลักการส าคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล  
1. วัตถุประสงค์เชิงนโยบาย (Public-policy objectives)  คือ  การก าหนดวัตถุประสงค์เชิง 

นโยบายและเป้าหมายของระบบประกันเงินฝากไว้อย่างเหมาะสมและเป็นทางการโดยวัตถุประสงค์
หลักประการหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและคุ้มครอง 
ผู้ฝากเงิน 

2. การบรรเทาปัญหาพฤติกรรมชักน าความเสี่ยง (Mitigating moral hazard)  คือ การบรรเทา 
ปัญหาพฤติกรรมชักน าความเสี่ยง หรือ Moral hazard โดยออกแบบระบบประกันเงินฝากอย่าง
เหมาะสมและมี Financial system safety net ทั้งนี้ ลักษณะของระบบประกันเงินฝากที่เหมาะสม 
ได้แก่ การจ ากัดวงเงินประกัน การไม่ประกันเงินฝากบางประเภทและการใช้ระบบเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามความเสี่ยง เป็นต้น 

3. บทบาทหน้าที่ (Mandate)  คือ  การก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันให้ชัดเจนและเป็นทาง 
การเพียงพอในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางนโยบายและอ านาจความรับผิดชอบของ
สถาบัน 

4. อ านาจ (Powers)  คือ  การมีอ านาจด าเนินการในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
จัดตั้ง เช่น การหาแหล่งเงินเพื่อใช้จ่ายคืนเงินฝาก การท าสัญญา  การตั้งงบประมาณเพื่อใช้บริหาร
กิจการภายใน และการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถาบัน
จะด าเนินการได้ตามที่ผู้ฝากเงินคาดหวัง และมีการก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ 

5. ธรรมาภิบาล (Governance)  คือ  การด าเนินงานด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และปรานจากการแทรกแซงทางการเมืองหรืออิทธิพลของธุรกิจสถาบันการเงิน 

6. ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน Safety net อ่ืนๆ (Relationships with other safety-net  
participants)  คือมีการจัดท าข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสถาบัน หน่วยงานก ากับดูแลสถาบันการเงิน โดยข้อมูลควรมีความถูกต้องและทัน
ต่อสถานการณ์ ตลอดจนค านึงถึงการรักษาความลับของข้อมูลด้วย 

7. ประเด็นระหว่างพรมแดน (Cross-border issues)  คือ  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ 
ส าคัญกับสถาบันประกันเงินฝากแห่งอ่ืน (บางประเทนมีสถาบันประกันเงินฝากหลายแห่ง) หรือ 
หน่วยงานก ากับดูแล สถาบันการเงินในต่างประเทน โดยเฉพาะกรณีที่มีสถาบันประกันเงินฝาก
มากกว่า 1 แห่ง จะต้องตกลงกันอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายคืน  แต่ต้องค านึงถึงการ
รักษาความลับด้วย 

8. สมาชิกภาพแบบบังคับ (Compulsory membership)  คือ  สถาบันการเงินที่รับเงินฝากจากผู้ 
ฝากรายย่อยควรเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันแบบภาคบังคับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Adverse selection 
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9. ความคุ้มครอง (Coverage)  คือ  การก าหนดอย่างชัดเจนว่าเงินฝากประเภทใดบ้างที่ได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมาย และการก าหนดระดับวงเงินคุ้มครองควรครอบคลุมผู้ฝากส่วนใหญ่ใน 
ระบบ 

10. การเปลี่ยนจากระบบคุ้มครองเงินฝากแบบเต็มจ านวน ไปเป็นแบบจ ากัดจ านวน 
(Transitioning from a blanket guarantee to a limited  coverage deposit insurance system)  คือ ควรท าด้วย
ความรวดเร็ว เท่าที่ภาวะเนรษฐกิจการเงินของประเทนเอ้ืออ านวย 

11. การจัดหาเงิน (Funding)  คือ  มีช่องทางในการจัดหาแหล่งเงินเพื่อน ามาใช้จ่ายคืนผู้ฝากเงิน 
ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีเงินส ารองสภาพคล่องในยามจ าเป็นโดยสถาบันการเงินมีหน้าที่น าส่ง
เงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก  ทั้งนี้ ระบบประกันเงินฝากที่เก็บเงินน าส่งตามความเสี่ยงของ
สถาบันการเงิน (Risk-based) ควรมีหลักเกณฑ์วิธีการค านวณที่โปร่งใสสาหรับสถาบันการเงิน 
สมาชิกทุกแห่ง 

12. ความตระหนักรู้ของสาธารณชน (Public awareness)  คือ  ระบบประกันเงินฝากจะมี 
ประสิทธิผลที่ดีได้ ต้องมีการให้ความรู้กับสาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์และข้อจ ากัดของระบบ
ประกันเงินฝากอย่างต่อเนื่องด้วย 

13. ความคุ้มครองทางกฎหมาย (Legal protection)  คือ  สถาบันและพนักงานควรได้รับการ 
ปกป้องจากการถูกฟ้องร้องคดีทางกฎหมายจากการท างานซึ่งตั้งอยู่บนความถูกต้องและเจตนาที่ 
สุจริต อย่างไรก็ดีพนักงานก็ต้องปฏิบัติตามกฎ Conflict of interest และ Code of conduct ด้วย 
นอกจากนี ้ควรมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเร่ืองความคุ้มครองทางกฎหมายแก่พนักงาน 
ซึ่งควรครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีด้วย 

14. การด าเนินการกับผู้มีส่วนร่วมในการท าให้สถาบันการเงินล้ม (Dealing with parties at  
fault  in a bank failure)  คือ  สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีอ านาจในการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมในการท าให้สถาบันการเงินล้ม 

15. การตรวจสอบความผิดปกติของสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าแทรกแซง และการแก้ไข 
ปัญหาอย่างทันท่วงที (Early detection and timely intervention and resolution)  คือ  สถาบันควรมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน Financial safety net ในการตรวจสอบความผิดปกติของ
สถาบันการเงินเพื่อที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข สถาบันการเงินที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยควร  
มีการก าหนดเกณฑ์ชี้วัดก่อนว่าสถานการณ์ในลักษณะใดจึงถือว่าสถาบันการเงินก าลังมีปัญหาทาง
การเงินและต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา 

16. กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล (Effective resolution  processes)  คือ ต้อง
อ านวยให้สถาบันสามารถจ่ายคืนเงินฝากได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความเป็นธรรมด้วยต้นทุนที่ต่ า
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ไม่ บิดเบือนกลไกตลาด และสามารถจัดการสินทรัพย์เพื่อให้ได้รับช าระคืนสูงสุด รวมทั้งสามารถ
ด าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องนอกจากนี้แล้ว สถาบันหรือหน่วยงานที่มีอ านาจควรสร้าง
กลไกที่ยืดหยุ่นในการรักษาธุรกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญของสถาบันการเงินที่มีปัญหา โดยการ
หาสถาบันการเงินเข้ามารับช่วงสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงินที่ล้มด้วย 

17. การจ่ายคืนผู้ฝากเงิน (Reimbursing depositors)  คือ  มีการจ่ายคืนเงินแก่ผู้ฝากได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งสถาบันจะด าเนินการได้หากได้รับข้อมูลสถาบันการเงินที่มีปัญหาแต่เนิ่นๆ รวมทั้งมีการ
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจ่ายคืนและกระบวนการจ่ายคืนไว้ชัดเจน นอกจากนี้แล้วผู้ฝากเงินควรได้รับ
ข้อมูลว่าเมื่อไรที่จะขอรับเงินฝากคืนได้ ภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง 

18. การติดตามทรัพย์สินคืน (Recoveries) คือ  สถาบันควรได้ส่วนแบ่งจากการจัดการ
ทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ล้ม ทั้งนี้ควรมีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยพิจารณาทั้งในเชิง
พาณิชย์และเนรษฐกิจควบคู่กันไป  (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA),  2555) 
 
3.2  สมาคม องค์กรระหว่างประเทศ International Association of Deposit Insurers  (IADI)  

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2545 โดยการรวมตัวกันของหน่วยงานประกันเงินฝาก
ของประเทนต่างๆ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบประกันเงินฝากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในเร่ืองการประกันเงินฝากระหว่างกัน  มีการจัดท าหลักการ
ส าคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล รวมถึงการจัดท างานวิจัยเพื่อวางแนวทางปฏิบัติใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการประกันเงินฝาก ส านักงานของ IADI อยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทนสวิตเซอร์แลนด์ 
ปัจจุบันมีสถาบันประกันเงินฝากที่เป็นสมาชิกอยู่ 63 แห่งจากทั่วโลก และยังมีหน่วยงานระหว่าง
ประเทน และธนาคารกลางของอีกหลายประเทนที่เป็นสมาชิกด้วย  
(สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA),  2555)    

วัตถุประสงค์ของ IADI  คือ สร้างเสถียรภาพในระบบการเงินโดยส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทนในเร่ืองการประกันเงินฝากโดย  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ และที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันเงิน
ฝาก  

2. จัดท าข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบประกันเงิน
ฝากภายใต้ภาวะแวดล้อมและโครงสร้างของประเทนที่มีความต่างกัน  

3. อ านวยความสะดวกในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในเร่ืองการประกัน
เงินฝาก เช่น การจัดการอบรม 

4. ให้ค าแนะน าในการก่อต้ังและการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบประกันเงินฝาก  
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5. จัดท าผลงานวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันเงินฝาก  
นอกจากนี้ IADI ยังได้จดัต้ังคณะกรรมการแบ่งตามภูมิภาค (Regional Committee) โดย

แต่ละประเทนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตามภูมิภาคที่ตั้งประเทนของตน Regional 
Committee ประกอบด้วย  
                - Africa Committee                          - Eurasia Committee  

   - Latin America Committee            - Middle East and North Africa Committee 
   - Asia-Pacific Committee                - Caribbean Committee  
   - Europe Regional Committee  
    

Asia – Pacific Regional Committee (APRC)   
มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ IADI ทั้งนี้ APRC ได้มีการจัด

สัมมนา อบรม ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประกันเงินฝากในภูมิภาคเพื่อเป็นการแบ่งปัน  แลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ที่หน่วยงานประกันเงินฝากในเอเชียแปซิฟิกให้ความสนใจและให้
ความส าคัญร่วมกัน โดยปัจจุบัน APRC มีประเทนสมาชิกทั้งหมด 16 ประเทน ประกอบด้วย  
(DPA,  2555)    
1. Deposit Insurance Corporation of Japan ประเทนญ่ีปุ่น 
2. Deposit Protection Agency ประเทนไทย 
3. Australian Prudential Regulation Authority ประเทนออสเตรเลีย 
4. Bangladesh Bank ประเทนบังคลาเทน 
5. Central Deposit Insurance Corporation ประเทนไต้หวัน 
6. Deposit Insurance Agency ประเทนรัสเซีย 
7. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ประเทนอินเดีย  
8. Deposit Insurance of Vietnam ประเทนเวียดนาม 
9. Hongkong Deposit Protection Board ประเทนฮ่องกง 
10. Indonesia Deposit Insurance Corporation ประเทนอินโดนีเซีย 
11. Kazakhstan Deposit Insurance Fund ประเทนคาซัคสถาน  
12. Korea Deposit Insurance Corporation ประเทนเกาหลี 
13. Malaysia Deposit Insurance Corporation ประเทนมาเลเซีย 
14. Philippine Deposit Insurance Corporation ประเทนฟิลิปปินส์  
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15. Singapore Deposit Insurance Corporation ประเทนสิงค์โปร์ 
16. Azerbaijan Deposit Insurance Fund  ประเทนอาเซอร์ไบจาน 

โดยที่ 16 ประเทนนี้ก็จะมีคุณลักษณะของการประกันเงินฝากที่อาจจะแตกต่างกันไป 
โดยจะเห็นได้จากตารางนี้ คือ 
 DPU
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ตารางท่ี 3.1  คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ละประเทน 

คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ละประเทศ 

ประเทศ องค์การประกันเงินฝาก 
ปีที่
ก่อตั้ง 

สถาบันที่ได้รับคุ้มครอง ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครอง อ านาจในการเป็นผู้ช าระบัญชี 
วงเงินคุ้มครอง 

( ดอลลาร์สหรัฐ) 

ออสเตรเลีย Australian Prudential Regulation Authority 1998 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์  ไม่มีอ านาจในการช าระบัญชี        1,016,300.00  

 ( APRA )  สพภาพเครดิต;ธนาคารเพื่อ เงินฝากกระแสรายวัน แต่สามารถแต่งตั้งผู้ช าระบัญช ี ต่อคน ต่อสถาบัน 

   การเกษตรและอื่นๆ เงินฝากประจ า ได้  

   สถาบันรับฝากเงินรายย่อย    

   ที่ APRA ดุแลอยู ่    

เกาหล ี Korea Deposit Insurance Corporation 1996 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ มีอ านาจในการช าระบัญชีได้            43,902.00  

   บริษัท ประกันภัย บัญชีกระแสรายวัน  ต่อสถาบัน 

   ธนาคารเพื่อการเกษตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน   

   บริษัท หลักทรัพย ์ เช็คเดินทาง  ดร๊าฟ   

    เงินฝากเงินตราต่างประเทน   

              

 

ท่ีมา:  www.iadi.org 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ละประเทศ 

ประเทศ องค์การประกันเงินฝาก 
ปีที่
ก่อตั้ง 

สถาบันที่ได้รับคุ้มครอง ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครอง อ านาจในการเป็นผู้ช าระบัญชี 
วงเงินคุ้มครอง 

( ดอลลาร์สหรัฐ) 

บังคลาเทน Bangladesh Bank 1972 ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากทุกประเภท ขึ้นอยู่กับการตัดสินของนาล              1,360.00  

      ต่อคน ต่อสถาบัน 

              

อินเดีย Deposit Insurance and 1962 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ไม่มีอ านาจในการช าระบัญชี              2,240.00  

 Credit Guarantee Corporation ( DICGC )  ธนาคารท้องถิ่น บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก เช่น  ต่อคน 

   สหกรณ์ทั่วประเทน บัตรออมทรัพย์ ประจ า และกระแสรายวัน   

     ยกเว้น เงินฝากของรัฐบาลต่างประเทน   

    เงินฝากของรัฐบาลกลาง    

    ธนาคารพัฒนาที่ดินกับธนาคารสหกรณ์รัฐ   

    เงินฝากระหว่างธนาคาร   

              

 

ท่ีมา:  www.iadi.org 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ละประเทศ 

ประเทศ องค์การประกันเงินฝาก 
ปีที่
ก่อตั้ง 

สถาบันที่ได้รับคุ้มครอง ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครอง อ านาจในการเป็นผู้ช าระบัญชี 
วงเงินคุ้มครอง 

( ดอลลาร์สหรัฐ) 

ฮ่องกง Hong Kong Deposit Protection Board 2004 เฉพาะธนาคารที่ได้รับอนุญาต บัญชีออมทรัพย์  ไม่ระบ ุ            64,103.00  

    บัญชีเงินฝากประจ าที่ไม่เกิน 5 ป ี  
ต่อคน ต่อ
สถาบัน 

    เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทน   

อินโดนีเซีย Indonesia Deposit Insurance Corporation 2004 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ มีอ านาจในการช าระบัญชีได้ IDR 2,000 ล้าน 

   ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินฝากประจ า   

    เงินฝากเงินตราต่างประเทน   

    บัญชีกระแสรายวัน   

ญี่ปุ่น Deposit Insurance Corporation of Japan 1971 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ไม่มีอ านาจในการช าระบัญชี           128,650.00  

 ( DICJ )  สหภาพเครดิต ; สหกรณ์การเงิน    

              

 

ท่ีมา:  www.iadi.org 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ละประเทศ 

ประเทศ องค์การประกันเงินฝาก 
ปีที่
ก่อตั้ง 

สถาบันที่ได้รับคุ้มครอง ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครอง อ านาจในการเป็นผู้ช าระบัญชี 

วงเงินคุ้มครอง 

( ดอลลาร์
สหรัฐ) 

คาซัคสถาน Kazakhstan Deposit Insurance Fund 1999 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ มีส่วนร่วมในการช าระบัญชี 
           

34,336.00  

   ธนาคารออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน   

    เงินฝากเงินตราต่างประเทน   

ฟิลิปปินส์ Philippine Deposit Insurance Corporation 1963 ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารชนบท บัญชีออมทรัพย์ มีอ านาจในการช าระบัญชีได้ 
           

11,393.00  

   ธนาคารเพื่อการเกษตร บัญชีกระแสรายวัน   

   ธนาคารจ านอง, ธนาคารพัฒนา เงินฝากเงินตราต่างประเทน   

   ธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สต็อก    

   บริษัทอ่ืนๆได้รับอนุญาตให้    

   ท าหน้าที่ธนาคารในฟิลิปปินส์    

              

 

ท่ีมา:  www.iadi.org 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่ละประเทศ 

ประเทศ องค์การประกันเงินฝาก 
ปีที่
ก่อตั้ง 

สถาบันที่ได้รับคุ้มครอง ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครอง อ านาจในการเป็นผู้ช าระบัญชี 
วงเงินคุ้มครอง 

( ดอลลาร์สหรัฐ) 

มาเลเซีย Malaysia Deposit Insurance Corporation 2005 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์   เช็ค ไม่มีอ านาจในการช าระบัญชี            80,645.00  

   ธนาคารอิสลาม บัญชีกระแสรายวัน   

   บริษัท ประกันภัย บัญชีเงินฝากประจ า   

   Takaful เงินฝากเงินตราต่างประเทน   

    บัญชีเงินฝากอิสลาม   

ไทย Deposit Protection Agency of Thailand 2008 ธนาคารพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ มีอ านาจในการช าระบัญชีได้ 50,000,000 บาท 

    บัญชีกระแสรายวัน   

    บัญชีเงินฝากประจ า   

    บัตรเงินฝาก   

    ใบรับเงินฝาก   

              

 

ท่ีมา:  www.iadi.org
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3.3  สถาบันคุ้มครองเงินฝากของไทย  Deposit Potection Agency ( DPA ) 
ในอดีต ประเทนไทยไม่มีระบบคุ้มครองเงินฝากที่ชัดเจน การดูแลผู้ฝากเงินขึ้นกับ

นโยบายของทางการในแต่ละสถานการณ์ จนปี พ.น.  2540 ประเทนไทยประสบวิกฤติการณ์ทาง
การเงินขั้นรุนแรง คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกานให้ความคุ้มครองผู้ฝากและเจ้าหนี้เต็มจ านวน  โดย
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหา คือ การค้ าประกันและจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินของ
สถาบันการเงิน ซึ่งได้ก่อภาระต่อรัฐบาล คือรัฐบาลต้องออกพันธบัตรชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
และเป็นการใช้เงินภาษีจ านวนมากมาสนับสนุนภาคสถาบันการเงิน (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
(DPA),  2555)   
       3.3.1  ความเป็นมาของสถาบันคุ้มครองเงินฝากไทย 

สถาบันคุ้มครองเงินฝากของไทยมีความเป็นมาดังนี้ 
พ.น. 2540 วิกฤติการณ์ดังกล่าวเร่ิมขึ้นจากภาวการณ์ส่งออกชะลอตัวลง การขาดดุล

บัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นถึง 8 %  สถาบันการเงินขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนเพิ่มขึ้น ค่าเงินบาท
ลดลง และในขณะนั้นก็มีการเก็งก าไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ซึ่งธนาคารแห่งประเทนไทยได้
แก้ปัญหานี้คือ พยายามซื้อเงินบาทละขายดอลล่าร์สหรัฐ จนในที่สุดจึงได้ยกเลิกระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบตะกร้าเงินมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เร่ิมตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.น. 2540 
จากนั้นค่าเงินบาทก็ผันผวนเป็นอย่างมาก โดยในวันที่ 12 มกราคม พ.น. 2541 ค่าเงินบาทอ่อนที่สุด
ถึงระดับ 55.3 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  รัฐบาลน าโดยนายชวน หลีกภัย จึงต้องท าสัญญากู้เงิน
ฉุกเฉินกับกองทุนการเงินระหว่างประเทน (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) รัฐบาลญ่ีปุ่น และธนาคารกลางของประเทนต่างๆ  อีก 7 ประเทน เพื่อน ามาใช้ในการชดเชย
การขาดดุลในบัญชีดุลการช าระเงินและสร้างฐานะทุนส ารองเพื่อการช าระเงินระหว่างประเทน  
นอกจากจะส่งผลต่อระบบเนรษฐกิจแล้วยังส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นปัญหามา
จากการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non – performing loan : NPL) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การปล่อยกู้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ในเวลานั้น ประเทนไทยมีภาระหนี้สาธารณะซึ่งท าให้ประเทน
อยู่ในสภาพล้มละลาย 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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พ.น. 2546-2547 ระบบเนรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินของประเทนไทยเร่ิมฟื้นตัว
และ เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ธนาคารแห่งประเทนไทยจึงได้น าเสนอการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝากต่อกระทรวงการคลัง ในปี พ.น. 2547 คณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองเงินฝากอย่างรอบคอบแล้วจึงได้มีความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก 

พ.น. 2550-2551 รัฐสภาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากใน เดือนสิงหาคม พ.น. 2550 และมีการประกานใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก พ.น. 2551 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา 

3.3.2  วัตถุประสงค์  
คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน เสริมสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพของระบบ

สถาบันการเงิน และด าเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน รวมทั้งช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (DPA,  2555)    

หลักการที่ส าคัญคือ คุ้มครองผู้ฝากให้ได้รับเงินฝากคืนโดยเร็ว ในกรณีที่สถาบัน
การเงินล้ม หรือประสบปัญหาโดยเฉพาะผู้ฝากรายย่อยที่เป็นผู้ฝากส่วนใหญ่ในระบบ ที่มีเงินฝากไม่
เกินวงเงินคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ผู้ฝากได้รับผลกระทบ  มีการก าหนดจ านวนเงินที่คุ้มครองไว้ชัดเจน
เพื่อช่วยบรรเทาความตื่นตระหนกและพากันไปถอนเงินออกจากสถาบันเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับสถาบัน
การเงิน ผู้ฝากไม่จ าเป็นต้องเร่งถอนเงินเพราะอาจจะท าให้เกิดปัญหาสภาพคล่องและการขาดความ
เชื่อมั่นของสถาบันการเงินต่างๆลุกลามต่อเน่ืองในลักษณะลูกโซ่  

3.3.3 หน้าที่หลักของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก คือ 
1. คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน โดยจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากโดยเร็วเมื่อสถาบันการเงิน   

ปิดกิจการ 
2. เก็บเงินน าส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง  เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุน

คุ้มครองเงินฝาก ส าหรับใช้ในการจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามวงเงินและระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด หากสถาบันการเงินใดถูกปิด 

3. ช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิด และน าเงินที่ได้รับจากการช าระบัญชี จ่ายคืนให้แก่    
ผู้ฝากในกรณีที่มีเงินฝากเกินวงเงินที่ก าหนด 
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3.3.4 ประโยชน์ของการมีระบบคุ้มครองเงินฝาก                                                                        
1. ประโยชน์ต่อผู้ฝากเงิน คือ เงินฝากในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบนี้ได้รับการ

คุ้มครองตาม พรบ.ฯ โดยอัตโนมัติ ผู้ฝากไม่ต้องกังวล หรือ ด าเนินการใด ๆ  เพื่อให้ได้รับการ
คุ้มครองเงินฝาก เมื่อสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ผู้ฝากจะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ฝากเงินติดตามข่าวสารหาข้อมูลทางการเงินมากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. ประโยชน์ต่อระบบการเงิน คือ สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง มีการแข่งเสรีตาม
กลไกตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินมีความเหมาะสม                                                                                     

3. ประโยชน์ต่อภาครัฐ คือ ภาครัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนเงินให้แก่ 
ผู้ฝาก 
 
ตารางท่ี 3.2  ตารางวงเงินที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัต ิ
 

      

ระยะเวลา วงเงินเดิม วงเงินใหม่

ตาม พ.ร.บ.ฯ ตามพระราชบัญญัติ
11 ส.ค. 51 - 10 ส.ค. 52 เต็มจ ำนวน เต็มจ ำนวน
11 ส.ค. 52 - 10 ส.ค. 53 100 ลำ้นบำท เต็มจ ำนวน
11 ส.ค. 53 - 10 ส.ค. 54 50 ลำ้นบำท เต็มจ ำนวน
11 ส.ค. 54 - 10 ส.ค. 55 10 ลำ้นบำท ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท
11 ส.ค. 55 - 10 ส.ค. 58 1 ลำ้นบำท ไม่เกิน 50 ลำ้นบำท
11 ส.ค. 58 - 10 ส.ค. 59 ไม่เกิน 25 ลำ้นบำท
11 ส.ค. 59  เปน็ต้นไป ไม่เกิน 1 ลำ้นบำท  

        

ท่ีมา:  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ( DPA ) 
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3.3.5  เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 
เงินฝากที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกาใหม่ที่ก าหนดขึ้นนี้ คือ บัญชีเงิน

ฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก หรือบัญชีเงินฝากที่มีลักษณะ
เดียวกัน และต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม) บัญชีเงินฝากประจ า (บัญชีเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา)           
บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก และบัญชีที่มีการเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่สถาบันการเงินรับฝากจาก
ประชาชนโดยมีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ฝากเงิน  (สถาบันคุ้มครองเงินฝาก,  2555)    

3.3.6  สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก   
ประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์  31 แห่ง  คือ 

  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ธนาคารกรุงนรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)                                                       
  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                   
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน)    ธนาคารธนชาต จ ากัด(มหาชน)                                                                                                                                                          
  ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 
  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  

  ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.  ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 
  ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด       ธนาคารอาร์ เอช บี จ ากัด 
  ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ ากัด ธนาคารดอยซ์แบงก์. 
  ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น  ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ ากัด 
  ธนาคารสแตนดาร์ด าชาร์เตอร์ด(ไทย) จ ากัด(มหาชน)  ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ 
  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด   ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์  
  ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ธนาคารแห่งประเทนจีน จ ากัด 
     

 

 
 
 
 
 

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 
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http://www.krungsri.com/
http://www.tisco.co.th/
http://www.tcrbank.com/
http://www.th.jpmorgan.com/
http://www.rbs.com/customers/our-services/our-locations/thailand.ashx
http://www.th.bk.mufg.jp/
http://www.db.com/thailand/
http://www.bankofamerica.com/
http://www.iob.co.th/
http://www.boc.cn/en/
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3.3.7  บริษัทเงินทุน (3 แห่ง)  

                1.   บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
                2.   บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน)  
                3.   บริษัทเงินทุนแอ็ดวานซ์ จ ากัด (มหาชน)   

3.3.8  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)  

                1.   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน ์ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จ ากัด 
                2.   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จ ากัด  
                3.   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเซีย จ ากัด  
       3.3.9  เงินฝากที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง 

เงินฝากที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง คือ บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่าง
สถาบันการเงิน 
       3.3.10  เงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก 

เงินที่สถาบันน ามาจ่ายคืนผู้ฝากเงินนั้นมาจากเงินที่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกน าส่ง
เข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามอัตราที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา คือ สถาบันการเงินจะต้องน าส่ง
เงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชี
ที่ได้รับความคุ้มครองตามช่วงเวลาที่คณะกรรมการก าหนด คือ ให้น าส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 2  คร้ัง 
โดยแบ่งเป็น  
งวดที่ 1  เดือนมกราคม - มิถุนายน   ให้น าส่งภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม  ในปีนั้น 
งวดที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ให้น าส่งภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมกราคม ในปีถัดไป 
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http://www.sicco.co.th/
http://www.sicco.co.th/
http://www.bfit.co.th/
http://www.bfit.co.th/
http://www.advancefin.com/
http://www.lynnphillips.co.th/
http://www.lynnphillips.co.th/
http://www.asiacredit.co.th/
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ภาพท่ี 3.1  ขั้นตอนวิธีการขอรับเงินฝากคืน                                        
 
ท่ีมา:  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
 

เมื่อสถาบันทางการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต กฎหมายก าหนดให้สถาบันการเงิน
ประกานให้ผู้ฝากมายื่นขอรับเงินโดยต้องประกานภายใน 40 วัน นับแต่วันที่สถาบันการเงินถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต โดยผู้ฝากมีเวลาในการยื่นขอรับเงินภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาน ซึ่งสถาบัน
อาจขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 90 วัน เมื่อผู้ฝากยื่นค าขอแล้วสถาบันต้อง
จ่ายเงินให้แก่ผู้ฝากภายใน 30 วัน เมื่อจ่ายเงินคืนผู้ฝากเงินแล้ว สถาบันจะเข้าสวมสิทธิของผู้ฝากเงิน
เพื่อขอรับช าระเงินคืนจากกองทรัพย์สินของสถาบันการเงินโดยจะมีสิทธิในการรับเงินคืนก่อน
เจ้าหนี้สามัญอ่ืน 
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3.3.11  การช าระบัญชี 
กฎหมายก าหนดให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นผู้ช าระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาต โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเข้าจัดการทรัพย์สิน หนี้สิน และภาระผูกพันของ
สถาบันการเงินที่ถูกปิดนั้นเพื่อช าระหนี้คืนให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝากก่อนเนื่องจากทางสถาบัน
ได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ฝากเงินไปก่อนแล้ว และเจ้าหนี้อ่ืนที่มีบุริมสิทธิเหนือกว่า และหากมีเงินเหลือ
สถาบันคุ้มครองเงินฝากอาจน าเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่เจ้าหนี้สามัญรวมถึงผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากเกิน
วงเงินที่ได้รับความคุ้มครองด้วยในสัดส่วนที่เป็นธรรมและด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ก่อนที่ทาง 
สถาบันฯจะยื่นค าร้องต่อนาลเพื่อให้สถาบันทางการเงินนั้นล้มละลาย 
 
3.4  ผลกระทบจากการประกันเงินฝาก (Moral Hazard) 

Moral Hazard  เกิดขึ้นจาก  2 ประการ คือ (McCoy,  2007, p.18) 
1.  การประกันเงินฝากจะท าให้ธนาคารที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองเงินฝากมีการลงทุนในธุรกิจ

หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะจะท าให้ได้รับผลก าไรที่มากขึ้น  
2.  การประกันเงินฝากจะท าให้ผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้นขาดความรอบคอบในการ

ตรวจสอบการท างานของธนาคาร  และจะไม่มีการค านึงถึงความเสี่ยงเพราะพวกเขารู้ว่ารัฐบาลจะ
รับประกันเงินฝากของพวกเขาในวงเงินที่ได้จ ากัดไว้แล้ว ส่งผลให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยง
เพิ่มมากขึ้นและรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียเหล่านี้   
        3.4.1  แรงจูงใจที่ก่อให้เกิด Moral Hazard  

คือ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์ของธนาคารซึ่งจะได้รับ
ผลตอบแทนมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายที่เกี่ยวกับเงินฝาก กล่าวคือ การที่ธนาคารน าสินทรัพย์ไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ฝากเงิน 
การประกันเงินฝากเป็นเพียงการรับประกันเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสีย  โดยปกติการประกันภัย
ของบริษัทเอกชนจะรับประกันภัยต่อความสูญเสียอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่ก าหนดไว้  เช่นการ
เสียชีวิตเนื่องจาก  การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ยกเว้นการฆ่าตัวตาย แต่การประกันเงินฝากเป็นการ
ประกันความล้มเหลวของธนาคาร  โดยไม่ค านึงถึงเหตุผลของความล้มเหลว โดยแรงจูงใจที่
ก่อให้เกิด Moral Hazard นั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ  

1. ผู้ฝากเงินไม่ได้มีการควบคุมและตรวจสอบการท างานของธนาคาร 
2. ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในระบบธนาคารที่มีการรับประกันเงินฝากสูงจะมีความ

ไว้วางใจในการตรวจสอบความเสี่ยงของธนาคารเกินควร  การเปิดเสรีทางการเงินจะท าให้เกิด 
Moral Hazard เพราะท าให้ธนาคารมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง เห็นได้จากใน 
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ปี 1980 เกิดวิกฤติสินเชื่อขึ้น รัฐบาลกลางจึงมีการรับประกันเงินฝากจาก$ 40,000 เป็น $ 100,000 
ต่อผู้ฝากเงินต่อหนึ่งสถาบัน การปรับวงเงินคุ้มครองนี้เพื่อให้ผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากจ านวนมาก
สามารถได้รับการคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ปรับวงเงินคุ้มครองแล้วส่งผลให้ อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้น และในปี 2006 ก็ได้มีการปรับวงเงินคุ้มครองจาก $ 100,000 เป็น $ 250,000 ต่อผู้ฝากเงินต่อ
สถาบัน ส่งผลให้ดัชนีเงินเฟ้อสูงขึ้นเช่นกัน   

สาเหตุของ Moral Hazard คือ (ภาวิน นิริประภานุกูล,  2012) 
1. ผู้ฝากเงิน  การคุ้มครองเงินฝากจะท าให้ผู้ฝากเงินขาดการตรวจสอบสถานะทางการ

เงินของสถาบันการเงิน เนื่องจาก มั่นใจว่าหากสถาบันการเงินล้มละลายยังไงก็จะได้รับเงินคืน  
ดังนั้น จึงไม่ค านึงถึงความเสี่ยงของสถาบันการเงิน แต่กลับค านึงถึงผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่จะได้รับเท่านั้น กล่าวคือ หากสถาบันการเงินใดให้ดอกเบี้ยสูงกว่าก็จะไปฝากเงินกับ
สถาบันการเงินนั้น โดยไม่ค านึงถึงความสี่ยงใดๆ  ของสถาบันการเงินเลย 

2. ผู้บริหารของสถาบันการเงิน  ในเมื่อผู้ฝากเงินไม่มีการค านึงถึงความเสี่ยงดังที่กล่าว
ในข้อ 1 แล้ว ผู้บริหารก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันการเงิน และไม่ต้อง
รับผิดชอบกับการบริหารที่ล้มเหลวที่ก่อขึ้น เนื่องจากยังไงแล้วสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็จะเข้ามา
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งท าให้ผู้บริหารมีแรงจูงใจที่จะด าเนินกิจการไปในความ
เสี่ยงที่สูง เพื่อต้องการผลตอบแทนที่สูงด้วย 
  สรุปแล้ว  Moral Hazard  ของการประกันเงินฝากค่อนข้างมีโอกาสเกิดขึ้นจริงจากแรง 
จูงใจที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้นวัตกรรมทางการเงินจ านวนมากและกฎระเบียบในการให้บริการก็
ก่อให้เกิด Moral Hazard ด้วย เช่น ธนาคารมีการออกธุรกรรมใหม่ๆ  ซึ่งอาจจะท าให้กองทุน
ประกันเงินฝากมีความเสี่ยงภายใต้ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานก ากับดูแลธนาคารที่
มีอยู่จ ากัด  
 
        3.4.2  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับ Moral Hazard   

 Moral Hazard  เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ท าให้รัฐบาลต้องวางระบบการควบคุม
ธนาคารให้มีความซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยข้อจ ากัดต่างๆ  กฎระเบียบ การป้องกัน การสอบสวน
และการลงโทษ  นอกจากมาตรการเหล่านี้แล้วยังอีก 2  สิ่งที่มีความจ าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิด
จากการรับประกันเงินฝากคือ   

1. ให้มีแผนในการรับประกันเงินฝากเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด   
2. ต้องส่งเสริมให้ผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากจ านวนมากและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเจ้าหนี้อ่ืนๆ  

มีการตรวจสอบการท างานของธนาคาร  และสิ่งที่ส าคัญคือแต่ละประเทนจะต้องมีสถาบันที่จะน า
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ข้อบังคับและมาตรการป้องกันต่างๆ  เหล่านี้มาใช้  ยกเว้นกรณีที่ประเทนนั้นมีสภาพแวดล้อมของ
สถาบันการเงินที่มั่นคงอยู่แล้ว   
 
3.5  ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการประกันเงินฝาก 

ประโยชน์ของการน าระบบประกันเงินฝากแบบจ ากัดวงเงินมาใช้ 
1. สร้างความชัดเจนในการคุ้มครองผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินซึ่งเป็นการเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่น ให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทน 
2. สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม เพื่อเป็นการ

น าไปสู่ระบบการแข่งขันทางการเงินอย่างเสรี 
3. ท าให้สถาบันการเงินต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการพัฒนานักยภาพ

ในการด าเนินงานรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมธุรกิจให้ด าเนินงานได้ภายใต้การ
แข่งขันทางการเงิน 

4. ระบบประกันเงินฝากแบบคุ้มครองวงเงินในจ านวนมากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีส่วนท า
ให้สถาบันการเงินขาดความระมัดระวังในการด าเนินงาน เนื่องจากสถาบันเชื่อว่าทางการจะไม่ยอม
ปล่อยให้สถาบันการเงินล้ม แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ฝากเงินต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น 
โดยค านึงถึงผลตอบแทนกับความเสี่ยงในการน าเงินไปฝากกับสถาบันการเงินนั้นๆ   แทนที่จะ
พิจารณาแต่ผลตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียว เพราะสถาบันประกันเงินฝากจะรับผิดชอบเฉพาะ
จ านวนเงินตามที่ก าหนดไว้  

5. เพื่อลดภาระของภาครัฐ หมายถึง การจัดตั้งสถาบันการเงินฝากจะลดภาระของ
รัฐบาลในการค้ าประกัน โดยภาระการประกันเงินฝากจะเป็นหน้าที่ของสถาบันประกันเงินฝาก
ภายในวงเงินที่ก าหนด  สถาบันประกันเงินฝากจะต้องมีการบริหารงานที่อิสระและด ารงอยู่ได้ด้วย
ตนเองโดยที่ไม่เป็นภาระหรือเป็นภาระต่อรัฐบาลน้อยที่สุด 

3.5.1 ประโยชน์ต่อผู้ฝากเงิน  เงินฝากในสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบเงินฝากจะได้รับการ
คุ้มครองตาม พ.ร.บ.ฯ โดยอัตโนมัติ ผู้ฝากเงินไม่ต้องกังวล หรือ ด าเนินการใดๆ  เพื่อให้ได้รับการ
คุ้มครองเงินฝาก อีกทั้งเมื่อสถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะจ่าย
คืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  

3.5.2 ประโยชน์ต่อระบบการเงิน  สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง มีอิสระในการด าเนินงาน 
และมีการแข่งขันอย่างมีอิสระเป็นไปตามกลไกของตลาดซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินมีความ
เหมาะสม  
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3.5.3 ประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน  เมื่อผู้ฝากเงินมีความมั่นใจ สถาบันการเงินก็สามารถระดม
ทุนจากผู้ฝากเงินเพื่อน าไปท าธุรกิจอื่นๆ อย่างสะดวก เช่น การน าไปปล่อยกู้ หรือปล่อยสินเชื่อและ
มีตน้ทุนในการกู้ยืมที่ต่ าหรือจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ านั่นเอง 

3.5.4 ประโยชน์ต่อภาครัฐ  เมื่อผู้ฝากเงินมีความมั่นใจในระบบประกันเงินฝากแล้วจะส่งผลให้
ผู้ฝากเงินน าเงินมาฝากกับสถาบันทางการเงิน แม้ว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะต่ าก็ตาม ซึ่งจะท าให้สถาบัน
การเงิน   มีต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ า เสถียรภาพในระบบการเงินโดยรวมมีสูง  ความเสี่ยงที่
ภาครัฐ  จะต้องยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ลดลง โดยหน้าที่หลักๆ  ของภาครัฐ คือ การน าเงินคงคลัง
มาอัดฉีดเพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบ รวมถึงการเพิ่มทุนของธนาคารที่มีฐานะอ่อนแอ 
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บทที ่4 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในบทนี้ได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การให้คะแนนระดับความส าคัญ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
4.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาการวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากและปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการ
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย นั้น กรอบแนวคิดในการวิจัยดังกล่าวเร่ิมจากการพิจารณาปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ลงทุนหรือผู้ฝากเงิน และทัศนคติของผู้ลงทุนหรือผู้ฝากเงินที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก จนน าไปสู่การตัดสินใจที่จะออมเงินโดยแสดงออกมาเป็นปริมาณการออมในธนาคาร   
ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยนั้นสามารถแสดงได้ดังนี้ 
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                             ตัวแปรอิสระ( X ) 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               ตัวแปรตาม ( Y )                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-การศึกษา    

-รายได้ 

-ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ 

-ระยะเวลาในการลงทุน 

-ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน 

-ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

-ระยะเวลาในการฝากเงินไว้ในธนาคาร 

-ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงิน 

 

 

 

สัดส่วนการออม 

ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

 
ทัศนคติของลูกค้าต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

-ด้านความรู้ความเข้าใจ  

-ด้านความเชื่อมั่น  

 

 

ภาพท่ี 4.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษา  
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จะน า

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของลูกค้ามาท าการวิเคราะห์ผลโดยจะใช้แบบจ าลอง  
ซึ่งสามารถแสดงให้อยู่ในรูปฟังก์ชั่นได้ดังนี้ 
 
Y          =         f   (  EDUCATUON,  INCOME,  EXPERIENCE,  TIME INVESTMENT,   
                               HOPE INVESTMENT,  RISK,  TIME SAVING, HOPE SAVING, 
                               DEPOSIT INDEX  ) 
 
โดยที่ ก าหนดให้ตัวแปรตาม ( Y )  คือ 
 
Y            =          สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยโดยก าหนดให้   
                          การออมเงินในธนาคารพาณิชย์  1y     การซื้อตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร  2y  
                          และการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์  3y โดยเขียนเป็นรูปภาพได้ดังนี้ 
 
  
                                                                                                                                          
                                                              
                                                                       
 
 

วงกลมนีจ้ะประกอบไปด้วยการออม 3 ประเภท คือ เงินออม  1y  พันธบัตร  2y  
หุ้นสามัญ  3y โดยค่าของ  Y  ในการวิจัยครั้งนี้จะต้องประกอบไปด้วย 2 เงื่อนไข คือ  

1.  ค่าของ y   ทั้ง 3 ตัวจะต้องรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ 100  หรือ   321 yyy  = 100                                          
     2.  เน่ืองจากงานวิจัยในเร่ืองนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากซึ่งในปี  
พ.ศ. 2559 จะมีการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากลง คือไม่เกิน 1 ล้านบาท  และจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการออมเงินในธนาคารพาณิชย์ของประชาชน   ดังนั้น 

Y              =      
321

1

yyy

y


      €          1,0  

เงินออม 

พันธบัตร หุ้นสามัญ 
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กล่าวคือ ค่าของ Y                          สัดส่วนการ   เงินในธ             
                   เงินออมและเงินที่น าไปลงทุนในรูปแบบต่างๆ  ทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งค่าที่ได้จะต้อง
อยู่ระหว่างช่วง 0 ถึง 1 เท่านั้น 
 

โดยที่    ความเสี่ยง     :     หุ้นสามัญ  >  พันธบัตร  >  เงินออม                                                                              
                           ผลตอบแทน  :     หุ้นสามัญ  >  พันธบัตร  >  เงินออม 
 
และก าหนดให้ตัวแปรอิสระ ( X )   คือ 
 
EDUCATUON 
INCOME 
EXPERIENCE 
TIME INVESTMENT         
HOPE INVESTMENT        
RISK                                      
TIME SAVING 
HOPE SAVING                   
DEPOSIT INDEX                

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

การศึกษาลูกค้า 
รายได้ต่อเดือนของลูกค้า 
ประสบการณ์ในการลงทุน 
ระยะเวลาในการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ระยะเวลาที่ต้องการจะฝากเงินไว้ในธนาคาร 
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงิน 
ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝาก  

 

เมื่อน าฟังก์ชั่นที่ได้มาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของสมการเชิงเส้น  (Linear equations) 
เพื่อประมาณการด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square) จะสามารถเขียนได้ดังน้ี 
 
Y  =        β0  +  β1EDUCATION  +  β2INCOME  +   β3EXPERIENCE   
                         +  β4TIME INVESTMENT  +  β5HOPE INVESTMENT  +  β6RISK     
                                      +  β7TIME SAVING  +  β 8HOPE SAVING + β9DEPOSIT INDEX 
                                      +  µi 
โดยให้ 
                βn                        =        ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ ( n = 1, 2, 3,……..9 ) 
                         µi                        =        ค่าความคลาดเคลื่อน ( Error Term ) 
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4.2  สมมติฐานของการศึกษา 
1. ระดับการศึกษาของลูกค้า (EDUCATION) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนการออมของ

ลูกค้าธนาคารกรุงไทย  กล่าวคือ ลูกค้าที่มีการศึกษาที่สูงมักจะมีโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะมี
การออมเงินสูงกว่าคนที่มีการศึกษาในระดับอ่ืน เนื่องจากการผู้ที่มีการศึกษาสูงย่อมมีความสามารถ
ในการท าความเข้าใจต่อเน้ือหาที่ซับซ้อนของการออมเงินในรูปแบบต่างๆ ได้มากกว่า 

2. รายได้ของลูกค้า (INCOME) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย กล่าวคือ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – 2553 นั้นมีการเพิ่มขึ้น
ทุกๆ  ปีคือ 17,787  18,660  19,782  20,903  และ22,472 ตามล าดับ และสัดส่วนการออมของ
ครัวเรือนต่อรายได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2553 ก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโดยคิดเป็นร้อยละได้ดังนี้ 19.54  
22.29  22.39  22.48  และ25.16 ตามล าดับ  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  2554 : 3) 

3. ประสบการณ์ของลูกค้า (EXPERIENCE) มีความสัมพันธ์ทางบวกหรือลบกับสัดส่วนการ
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

จากงานวิจัยของอนุชิต  เลิศบัณฑรกุล ในข้อสมมติฐานคือ ประสบการณ์ในการลงทุน 
มีอิทธิพลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ผลสรุปที่ได้หลังท า
การวิจัยคือ  

กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การลงทุน 1                    จ านวนนักล     16    
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การลงทุน มากกว่า  1 - 3 ปี       จ านวนนักล     51    
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การลงทุน มากกว่า  3 - 5 ปี       จ านวนนักล     78    
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก คือ คนที่มีประสบการณ์ในการ

ลงทุนมากก็ยิ่งมีจ านวนมากขึ้น  
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การลงทุน มากกว่า  5 - 10 ปี       จ านวนนักล     

27    กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การลงทุน มากกว่า  10 ปี     มีจ านวนนักล     13    ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางลบ  

โดยอธิบายเหตุผลว่า นักลงทุนที่มีอายุมากย่อมมีประสบการณ์ในการลงทุนที่มากกว่า 
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับระดับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนของกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบในการวิเคราะห์ ท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากจะมีความสามารถในการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อย ส่งผล
ให้ผู้ลงทุนที่มีอายุมากมีจ านวนน้อยลง แสดงว่าประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุนไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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4. ระยะเวลาในการลงทุน (TIME INVESTMENT) มีความสัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนการออม
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย  กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง และจะมี
การออกหลักทรัพย์มาให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในระยะเวลาสั้นๆ  โดยทั่วไปมีระยะเวลาไม่เกิน 
1`ปีเท่านั้น จึงท าให้ปริมาณการออมเงินในธนาคารพาณิชย์สูงกว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ า 
ย่อมมีความเสี่ยงต่ าและจะมีการออกหลักทรัพย์มาให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในระยะเวลาที่ยาว 
เช่น พันธบัตรรัฐบาลซึ่งจะท าให้ปริมาณการออมเงินในธนาคารพาณิชย์ต่ าลง 

5. ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (HOPE INVESTMENT) มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย กล่าวคือ เมื่ออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตลาด
หุ้นมีผลตอบแทนที่สูงก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าน าเงินที่ฝากกับธนาคารพาณิชย์ไปลงทุนเพิ่มขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามหากอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นลดลง ลูกค้าก็ย่อมน าเงินมาฝากกับธนาคารพาณิชย์
เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

6. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK) มีความสัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนการออมของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย  กล่าวคือ หากลูกค้าเป็นผู้ที่ชอบความเสี่ยงก็จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
สูง เช่นการเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่หากลูกค้าเป็นผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงก็จะเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ าหรือแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย เช่น การออมเงินในธนาคารพาณิชย์ 
หรือการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น 

7. ระยะเวลาในการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ (TIME SAVING) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย กล่าวคือ เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยสูง
มักจะมีระยะเวลาในการฝากที่ยาว โดยทั่วไปแล้วจะมากกว่า 1 ปี จึงท าให้ปริมาณการออมเงินใน
ธนาคารพาณิชย์สูงกว่าเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยต่ า ซึ่งจะมีระยะเวลาที่สั้น โดยทั่วไป
แล้วจะน้อยกว่า 1 ปี จะท าให้ปริมาณการออมเงินในธนาคารพาณิชย์ต่ าลงเนื่องจากลูกค้าน าเงินไป
ลงทุนอย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 

8. ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (HOPE SAVING) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย กล่าวคือ เมื่ออัตราผลตอบแทนของเงินฝากมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าน าเงินมาฝากเยอะขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากอัตราผลตอบแทน
ของเงินฝากลดลง ลูกค้าก็ย่อมฝากเงินน้อยลงเช่นกัน (ทิพย์วารี สุปริยศิลป์,  2550 , น.18) 
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 9.  ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝาก  (DEPOINDEX) มีความสัมพันธ์ไปในทิศ
ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากนี้
ผู้วิจัยน ามาจากการรวบรวมระหว่างความรู้ความเข้าใจในสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (KNOW) และ 
ความเชื่อมั่นในสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (CONFIDENCE)   กล่าวคือ หากลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการ วิธีการปฏิบัติ และการให้ความช่วยเหลือของสถาบันคุ้มครองเงินฝากแล้ว ก็จะสามารถ
บรรเทาความตื่นตระหนกของลูกค้าได้ เมื่อสถาบันการเงินล้มละลาย ประกอบกับ การที่ลูกค้ามี
ทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นในสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ว่าจะสามารถคืนเงินให้แก่ลูกค้าได้ตามที่
ก าหนดไว้ ก็จะไม่ส่งผลให้ปริมาณการออมเงินในธนาคารลดลงแต่อย่างใด 
 
ตารางท่ี 4.1 ทิศทางความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่คาดว่าจะมีผลต่อสัดส่วน 
การออมเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
 

   แ   ธ       ส     ส  ธ ์ ส  ส         

       แ  ใ ธ            

EDUCATION β1 ( + )

INCOME β2 ( + )

EXPERIENCE β3 ( + )      ( - )

TIME INVESTMENT β4 ( - )

HOPE INVESTMENT β5 ( - )

RISK β6 ( - )

TIME SAVING β7 ( + )

HOPE SAVING β8 ( + )

DEPOSIT INDEX β9 ( + )
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ในส่วนของ DEPOSITINDEX หรือดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากนั้นได้มา
จากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
ประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 6 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนต้ังแต่ 1 – 5   คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 30 คะแนน
ต่อ 1 ข้อ น าผลคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 6 ข้อมารวมกันแล้วหารด้วย 30 ก็จะได้ค่า
อยู่ในช่วง 0 - 1 
 
4.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศน์  มีจ านวน
ทั้งหมด  43,434 บัญชี ส าหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane ( 1967 )  
ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินค่าในระดับร้อยละ 5 โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้

n         =       
 2

1 eN

N


 

โดยที่      n        =      ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N       =      จ านวนประชากร 
e         =      0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

(Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall) 
 

จากการค านวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

n       =      
  205.0434,431

434,43


 

          =       396.35 
ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ  396  ชุด ซึ่งในการแจกแบบสอบถามนั้นลูกค้า 1 คนอาจจะมี
หลายบัญชี ดังนั้นผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามเป็นจ านวนคนแทนจ านวนบัญชีเป็น 396 คน และเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยได้เพิ่มแบบสอบถามอีก     
4 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด 

ขั้นตอนที่ 2  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) หรือ เรียกอีก
อย่างว่า Judgement sampling โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกเฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทย 
สาขาเทเวศน์และเคยได้ยินหรือรับทราบข่าวสารของสถาบันคุ้มครองเงินฝากมาแล้วเท่านั้น  
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4.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังนี้  เป็นแบบสอบถามเร่ือง 

การวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากและปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการตรวจเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ โดยแบ่ง
แบบสอบถาม เป็น 4  ส่วน ดังนี ้

1. สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยก าหนดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองเพียงข้อเดียว ได้แก่ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน  ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ จ านวนทั้งหมด  3  ข้อ  

2. สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการวางแผนการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองเพียงข้อเดียว ได้แก่ 
ระยะเวลาที่ท่านต้องการจะลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน สามารถรับผลขาดทุนอัน
เน่ืองมาจากความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด  จ านวนทั้งหมด  3  ข้อ  

3. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์โดยก าหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองเพียงข้อเดียว ได้แก่ ระยะเวลาที่
ท่านต้องการจะฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร  ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด  2  ข้อ  

4. สอบถามทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบประกัน
เงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยแบ่งย่อยออกเป็นอีก 3 ส่วนคือ 

4.1 ก าหนดให้ลูกค้าเลือกค าตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองเพียงข้อเดียว 
4.2 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ 

Likert’s scale ซึ่งจะมีให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวมีจ านวนทั้งหมด   6 ข้อ 
4.3 ค าถามข้อสุดท้ายเป็นการสมมติขึ้นมาและให้ลูกค้ากรอกตามความคิดเห็นของ 
ตนเองว่าหากท่านมีเงิน 100 บาทจะแบ่งเงิน 100 บาทไปลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าไร 

โดยแบ่งเป็นการฝากเงินในสถาบันการเงิน  ซื้อตราสารหนี้ เช่นพันธบัตร  ซื้อหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์ โดยเหตุที่ต้องสมมติค าถามในข้อนี้ เนื่องจากว่า ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าหากวงเงิน
คุ้มครองเงินฝากเปลี่ยนเป็น 1 ล้านบาทแล้วจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าอย่างไร ซึ่งวงเงิน
คุ้มครองนี้จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคตลูกค้าจะมีเงิน
เท่าไร ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ลูกค้ามีเงินเพียง 100 บาทเท่านั้นเพื่อความสะดวกในการแบ่งสัดส่วนการ
ลงทุนของลูกค้าเอง 
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4.5  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เป็นการศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันประกันเงินฝาก
หลักการส าคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล   สมาคมและองค์กรระหว่าง ประเทศที่
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองการประกันเงินฝาก ข้อมูลของประเทศที่เป็น
สมาชิก APRC  ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากของไทย ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่
เกิดจากการประกันเงินฝาก โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและต าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ ตลอดจนวารสาร บทความจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
(DPA) ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจน หอสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ  รวมถึงการสืบค้นข้อมูล
จากทางอินเตอร์เนต 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้นข้อมูล 
โดยลูกค้าเป็นผู้ตอบค าถามด้วยตนเอง 

3. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม 
4. น าแบบสอบถามที่ร่างได้  ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก

ผู้เชี่ยวชาญ (อ.ที่ปรึกษา) พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่าน
แล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน าแล้วมาด าเนินการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย (Pretest) 
จ านวน 5 คน 

6. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพื่อแก้ไขปรับปรุงจนได้
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 

7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 53 

4.6  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
       ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ร้อยละ การให้คะแนนระดับความส าคัญ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
1. ค่าคะแนนเฉลี่ย  (  x̄   ) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ 

สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
 

x̄        =      
n

x  

          
เมื่อ         x̄         แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
         x         แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
               n         แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D ( Standard deviation ) เพื่อใช้อธิบายความแปรปรวนของข้อมูล 

ที่ได้จากแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
   

S.D    =     
 

 1

22



 
nn

XXn
 

เมื่อ     S.D    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
        2

X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
         2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวอย่างยกก าลังสอง 
             n      แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. ร้อยละ  เป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจ านวนที่ต้องการกับความถี่หรือจ านวนทั้งหมดที่ 
เทียบด้วย 100  ซึ่งจะหาร้อยละจากสูตรต่อไปนี้โดยโปรแกรม Microsoft Excel ในการแปรข้อมูล
ให้อยู่ในรูปของร้อยละ จะช่วยให้เราสามารถเทียบได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

P       =         
N

f 100  

                        เมื่อ       P       แทน       ค่าร้อยละ 
                                   f       แทน       ค่าความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
                                    N     แทน      จ านวนข้อมูล 
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4. การให้คะแนนระดับความส าคัญ 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติและประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์EViews และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ ความรู้ความ
เข้าใจของลูกค้าเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  และน ามาสรุปใน
รูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา โดยแบ่งระดับความคิดเห็นตามรูปแบบของ Likert’s scale ซึ่งมีการ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

     ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
มากที่สุด                                             5 
มาก                                                     4 
ปานกลาง                                            3 
น้อย                                                    2 

                                         น้อยที่สุด                                            1 
 

ท าการรวบรวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการแปลผลแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก  ดี  ปานกลาง  ต่ า  
ต่ ามาก ทั้งนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

 
                                   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด     
                                              จ านวนระดับ  

                                        =      
5

15     =        0.8 

 จ านวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย                                                ความหมาย 
 ระดับ   5       ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00                  อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ระดับ   4       ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20             อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยมาก  
 ระดับ   3       ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40                  อยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยปานกลาง 
 ระดับ   2       ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60             อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วย 

    ระดับ   1       ค่าเฉลี่ย 1.00
 -

1.80             อยู่ในเกณฑ์ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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บทที ่5 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากและปัจจัยที่มีผลต่อ

สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนประกอบไป
ด้วยส่วนแรก เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการวางแผนการลงทุน ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ ส่วนที่สองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับ
ระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากของลูกค้า ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 
5.1  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน และพฤติกรรมการฝากเงินใน
ธนาคาร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มีทั้งหมด จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจได้แก่  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ระยะเวลาในการฝากเงินในธนาคาร ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงิน  
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ตารางท่ี 5.1  จ าแนกข้อมูลส่วนบุคคล การวางแผนการลงทุน และพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคาร 
โดยแสดงเป็นจ านวนและร้อยละดังนี้ 
 

ข้อมูลของลูกค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ระดับการศึกษา                                      ( N = 400 ) 

- ต่ ากว่าอนุปริญญา 
- อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
43 
43 

194 
120 

 
10.75 
10.75 
48.50 
30.00 

2. รายได้ต่อเดือน                                       ( N = 400 ) 
- ต่ ากว่า 10,000 บาท 
- 10,000 – 30,000 บาท 
- 30,001 – 50,000 บาท 
- มากกว่า 50,000 ขึ้นไป 

 
68 

157 
105 
70 

 
17.00 
39.25 
26.25 
17.50 

3. ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์(N = 400) 
- ไม่มี 
- น้อยกว่า 1 ปี 
- 1 – 5 ปี 
- มากกว่า 5 ปี 

 
192 
75 
60 
73 

 
48.00 
18.75 
15.00 
18.25 

4. ระยะเวลาที่ต้องการจะลงทุน                 ( N = 230 ) 
- น้อยกว่า 1 ปี 
- 1 – 3 ปี 
- 3 – 7 ปี 
- มากกว่า 7 ปี 

 
90 
68 
44 
28 

 
39.13 
29.57 
19.13 
12.17 

5. ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน    ( N = 231 ) 
- ต่ ากว่าร้อยละ 10 
- ร้อยละ 10 – 20 
- ร้อยละ 20 – 50 
- มากกว่าร้อยละ 50 

 
7 

48 
109 
67 

 
3.03 

20.78 
47.19 
29.00 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลของลูกค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้                           ( N = 229 ) 

- ต่ ากว่าร้อยละ 10 
- ร้อยละ 10 – 20 
- ร้อยละ 20 – 50 
- มากกว่าร้อยละ 50 

 
88 
81 
37 
23 

 
38.43 
35.37 
16.16 
10.04 

7. ระยะเวลาที่ต้องการจะฝากเงินในธนาคาร(N =400) 
- น้อยกว่า 3 เดือน 
- 3 – 6 เดือน 
- 6 – 12 เดือน 
- มากกว่า 1 ปี 

 
110 
87 
60 

143 

 
27.50 
21.75 
15.00 
35.75 

8. ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงิน  ( N = 400 ) 
- ไม่ต้องการดอกเบี้ยที่จะได้รับ โดยฝากเงินเพื่อ

ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้น 
- ต้องการดอกเบี้ยที่จะได้รับบ้าง โดยถือว่าเป็น

ผลตอบแทนของการฝากเงิน 
- ต้องการดอกเบี้ยที่จะได้รับเป็นอย่างมาก และ

จะต้องคุ้มกับระยะเวลาในการฝากเงิน 
- ต้องการดอกเบี้ยมากที่สุด โดยไม่มีข้อจ ากัด

เร่ืองระยะเวลา และสถาบันการเงิน 

 
40 

 
133 

 
132 

 
95 

 
10.00 

 
33.25 

 
33.00 

 
23.75 

 
จากตาราง 5.1 พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 

48.50 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 - 30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 39.25 และเป็นผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์เลยคิดเป็นร้อยละ 48.00 ส่วนลูกค้าที่มีประสบการณ์ใน
การลงทุนนั้นโดยส่วนมากแล้วจะมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 18.75  
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ในส่วนของข้อมูลการวางแผนการลงทุนลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะลงทุนใน
หลักทรัพย์น้อยกว่า 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 39.13 โดยต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อย
ละ 20 - 50 ของเงินที่ได้ลงทุนไปคิดเป็นร้อยละ 47.19 ซึ่งในการลงทุนนั้นมักจะมีความเสี่ยงที่จะ
ขาดทุนอยู่เสมอแต่ลูกค้าก็สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของเงินที่ได้ลงทุนไป 
โดยต้องการเน้นการลงทุนที่ให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 38.43  

ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคารนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ
ที่จะฝากเงินในธนาคารมากกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.75 โดยต้องการผลตอบแทนจากการฝากเงิน
บ้าง โดยถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการฝากเงินคิดเป็นร้อยละ 33.25  
 
5.2  ข้อมูลทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าทั้งทางด้านความรู้
และความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  5.2  จ าแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
ของลูกค้า  ( N = 400 ) 
 

ความเห็นของลูกค้า 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1.สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะมี
กระบวนการและการจัดสรรคืนเงิน
ให้แก่ผู้ฝากเงินอย่างเป็นธรรมแน่ 
นอนหากสถาบันการเงินล้มละลาย 

204 
(51.00) 

101 
(25.25) 

56 
(14.00) 

19 
(4.75) 

20 
(5.00) 

2.หากสถาบันการเงินล้มละลาย
หรือเลิกกิจการ ท่านจะได้รับเงินที่
ฝากไว้และดอกเบี้ยในจ านวนที่ไม่
เกินวงเงินที่คุ้มครองแน่นอน 

177 
(44.25) 

114 
(28.50) 

61 
(15.25) 

23 
(5.75) 

25 
(6.25) 
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ตารางท่ี  5.2  (ต่อ) 
 

 

ความเห็นของลูกค้า 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

3.สถาบันประกันเงินฝากเป็น
หน่วยงานอิสระ ไม่ใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ มีกฎหมายหรือ 
พรบ.เฉพาะในการจัดต้ัง 

154 
(38.50) 

91 
(22.75) 

103 
(25.75) 

42 
(10.50) 

10 
(2.50) 

4.สถาบันคุ้มครองเงินฝากมี
หลักการส าคัญคือ คุ้มครองเงินฝาก
ของผู้ฝากเงินและเสริมสร้างความ
มั่นคงในระบบสถาบันการเงิน 

14 
(3.50) 

27 
(6.75) 

37 
(9.25) 

142 
(35.50) 

180 
(45.00) 

5.การประกันเงินฝากเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

12 
(3.00) 

20 
(5.00) 

65 
(16.25) 

134 
(33.50) 

169 
(42.25) 

6.สถาบันคุ้มครองเงินฝากช่วย
ส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของระบบประกันเงินฝากโดยการ
ป้องกันการตื่นตระหนกและเร่ง
ถอนเงินของผู้ฝากรายย่อยเมื่อ
สถาบันการเงินล้มละลาย 

19 
(4.75) 

70 
(17.50) 

140 
(35.00) 

70 
(17.50) 

101 
(25.25) 
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จากตาราง 5.2  โดยจ าแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากของลูกค้า ได้ผลดังนี้  

1. สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะมีกระบวนการและการจัดสรรคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินอย่าง
เป็นธรรม แน่นอน หากสถาบันการเงินล้มละลาย จากการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากคิดเป็นร้อยละ 25.25 

2. หากสถาบันการเงินล้มละลายหรือเลิกกิจการ ท่านจะได้รับเงินที่ฝากไว้และดอกเบี้ย
ในจ านวนที่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครองแน่นอน จากการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากคิดเป็นร้อยละ 28.50 

3. สถาบันประกันเงินฝากเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มี
กฎหมายหรือ พรบ.เฉพาะในการจัดต้ัง จากการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาเห็นด้วยปานกลางคิดเป็นร้อยละ 25.75 

4. สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหลักการส าคัญคือ คุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงินและ
เสริมสร้างความมั่นคงในระบบสถาบันการเงิน  จากการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 35.50 

5. การประกันเงินฝากเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ จากการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคิด
เป็นร้อยละ 42.25 รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 33.50 

6. สถาบันคุ้มครองเงินฝากช่วยส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบประกัน
เงินฝากโดยการป้องกันการตื่นตระหนกและเร่งถอนเงินของผู้ฝากรายย่อยเมื่อสถาบันการเงิน
ล้มละลาย จากการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 35.00 รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเป็นร้อยละ 25.25 
 
 
 
 
 
 

DPU



 61 

5.3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในเร่ืองของทัศนคติเกี่ยวกับ

ระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากของลูกค้า 
 

ความคิดเห็นของลูกค้า 

คะแนน 1 – 5 ( N = 400 ) 

ค่าเฉลี่ย 
( x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

( SD ) 

ความหมาย 

1.สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะมีกระบวนการและการ
จัดสรรคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินอย่างเป็นธรรม 
แน่นอน หากสถาบันการเงินล้มละลาย 

4.13 1.13 มาก 

2.หากสถาบันการเงินล้มละลายหรือเลิกกิจการ ท่าน
จะได้รับเงินที่ฝากไว้และดอกเบี้ยในจ านวนที่ไม่เกิน
วงเงินที่คุ้มครองแน่นอน 

3.99 1.18 มาก 

3.สถาบันประกันเงินฝากเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ใช่
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีกฎหมายหรือ พรบ.
เฉพาะในการจัดตั้ง 

3.84 1.13 มาก 

4.สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหลักการส าคัญคือ 
คุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงินและเสริมสร้างความ
มั่นคงในระบบสถาบันการเงิน 

4.12 1.06 มาก 

5.การประกันเงินฝากเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

4.07 1.03 มาก 

6.สถาบันคุ้มครองเงินฝากช่วยส่งเสริมความมั่นคง
และเสถียรภาพของระบบประกันเงินฝากโดยการ
ป้องกันการตื่นตระหนกและเร่งถอนเงินของผู้ฝาก
รายย่อยเมื่อสถาบันการเงินล้มละลาย 

3.41 1.18 มาก 
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จากตาราง 5.3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในทัศนคติ
ทางด้านความรู้และความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝากทุกข้ออยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก โดยสามารถอธิบายแยกได้ดังนี้ 

1. สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะมีกระบวนการและการจัดสรรคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินอย่าง
เป็นธรรม แน่นอน หากสถาบันการเงินล้มละลาย  ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามคือ ลูกค้าของ
ธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 

2. หากสถาบันการเงินล้มละลายหรือเลิกกิจการ ท่านจะได้รับเงินที่ฝากไว้และดอกเบี้ย
ในจ านวนที่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครองแน่นอน ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามคือ ลูกค้าของ
ธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 

3. สถาบันประกันเงินฝากเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มี
กฎหมายหรือ พรบ.เฉพาะในการจัดตั้ง ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามคือ ลูกค้าของธนาคารมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 

4. สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหลักการส าคัญคือ คุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงินและ
เสริมสร้างความมั่นคงในระบบสถาบันการเงิน ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามคือ ลูกค้าของ
ธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 

5. การประกันเงินฝากเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามคือลูกค้าของธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.07 

6. สถาบันคุ้มครองเงินฝากช่วยส่งเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบประกัน
เงินฝากโดยการป้องกันการตื่นตระหนกและเร่งถอนเงินของผู้ฝากรายย่อยเมื่อสถาบันการเงิน
ล้มละลาย ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามคือ ลูกค้าของธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.41 
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5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมเงินของ

ลูกค้า ด้วยแบบจ าลองและน ามาวิเคราะห์สมการถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square Method) ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ 9 ตัวดังนี้ ระดับการศึกษา (EDU) รายได้ต่อเดือน
(INC) ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ (EXP01) ระยะเวลาที่ต้องการจะลงทุน (T_INV)   
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (H_INV) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK) ระยะเวลาที่ต้องการ
จะฝากเงินไว้ในธนาคาร (T_SAV) ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงิน (H_SAV) และดัชนี
ความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝาก (DEPOINDEX) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม คือ 
สัดส่วนการออมเงินของลูกค้า ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ก าหนด
ไว้ที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ปรากฏผลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 5.4  รายละเอียดของตัวแปรและผลการประมาณการสมการถดถอย 
 

ตัวแปรอิสระ ชื่อตัวแปร Marginal Effect t-Statistic P-value 
ระดับการศึกษา EDU -0.051277 -2.633480 0.0091 
รายได้ต่อเดือน INC 0.069395 3.602575 0.0004 

ประสบการณ์ในการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ 

EXP01 -0.012794 -0.641346 0.5222 

ระยะเวลาที่ต้องการ 
จะลงทุน 

T_INV -0.044531 -3.191977 0.0016 

ผลตอบแทนที่คาดหวัง
จากการลงทุน 

H_INV 0.025541 1.360300 0.1751 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ RISK -0.040511 -2.734934 0.0068 
ระยะเวลาที่ต้องการจะ
ฝากเงินไว้ในธนาคาร 

T_SAV 0.006280 0.492575 0.6228 

ผลตอบแทนที่คาดหวัง
จากการฝากเงิน 

H_SAV 0.030260 1.904063 0.0582 

ดัชนีความเชื่อมั่นใน
ระบบประกันเงินฝาก 

DEPOINDEX 0.080837 0.913238 0.3621 
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ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีการ OLS สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
SAVING_INTENSITY    =   0.452  -  0.051(EDU)  +  0.069(INC)  -  0.013(EXP01) 
                                           - 0.045(T_INV)  +  0.026(H_INV)  -  0.041(RISK)  
                                           + 0.006(T_SAV)  +  0.030(H_SAV)  +  0.081(DEPOINDEX) 
R-squared = 0.1833     R̄ 2 = 0.11494     D.W. = 1.5883     F-statistic = 5.4113(Prob. = 0.000001) 
 

จากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้สามารถอธิบายตัว
แปรตามได้ร้อยละ 18.33 (พิจารณาจากค่า R-squared) ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าอาจจะมีอีกหลายตัวแปรที่
ไม่ได้น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ซึ่งมีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย และจากการ
พิจารณาค่า F-statistic ที่เป็นการทดสอบสมมติฐานที่ว่าค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณทั้งหมดมีค่าเท่ากับ
ศูนย์หรือไม่นั้น ปรากฏว่า ค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้มีค่าแตกต่างไปจากศูนย์ ณ ระดับความเชื่อที่
ร้อยละ 95 (พิจารณาจากค่า F-statistic ซึ่งมากกว่าค่าวิกฤต ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หรือ 
Prob.< α ) ส่วนค่า D.W. มีค่าใกล้เคียง 2 แสดงว่าการประมาณการน้ีไม่มีปัญหา Autocorreltion  
(ตัวคลาดเคลื่อนไม่มีสหสัมพันธ์กัน) ดังนี้โดยรวมแล้วสมการน้ีสามารถอธิบายเบื้องต้นได้ว่า  

ระดับการศึกษา (EDU)  ประสบการณ์ในการลงทุน (EXP01)  ระยะเวลาในการลงทุน
(T_INV)  และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK)  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางลบกับสัดส่วนการออม
ของลูกค้า 

รายได้ (INC)  ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (H_INV)  ระยะเวลาในการฝาก
เงินในธนาคารพาณิชย์ (T_SAV)  ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงินไว้ในธนาคารพาณิชย์
(H_SAV) และดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝาก (DEPOINDEX)  มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้า 
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เมื่อศึกษาถึงรายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1  ระดับการศึกษาของลูกค้า (EDUCATION)   มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่าระดับการศึกษาของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับสัดส่วนการออมของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยปัจจัยด้านระดับการศึกษาของลูกค้า มีค่า Marginal Effect เท่ากับ -0.051277 หมายความว่า เมื่อ
ระดับการศึกษาของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้า         
ธนาคารกรุงไทยในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้าหากลูกค้ามีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมี
แนวโน้มในการออมในธนาคารลดลงร้อยละ 5.13  

สมมติฐานท่ี 2  รายได้ของลูกค้า (INCOME) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนการ
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่ารายได้ของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัจจัย
ด้านรายได้ต่อเดือนของลูกค้า มีค่า Marginal Effect เท่ากับ 0.069395 หมายความว่า เมื่อรายได้ของ
ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในทิศทาง
เดียวกัน คือ ถ้าหากลูกค้ามีรายได้ต่อเดือนที่สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้มในการออมในธนาคาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 

สมมติฐานท่ี 3  ประสบการณ์ในการลงทุนของลูกค้า (EXPERIENCE) มีความสัมพันธ์
ทางบวกหรือลบกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่าประสบการณ์ในการลงทุนของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับสัดส่วนการ
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  โดยปัจจัยด้านประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้ามีค่า Marginal Effect 
เท่ากับ -0.012794 หมายความว่า เมื่อประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในทิศทางตรงกัน
ข้าม คือ ถ้าหากลูกค้ามีประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้มใน
การออมในธนาคารลดลงร้อยละ 1.28 

สมมติฐานท่ี 4  ระยะเวลาในการลงทุน (TIME INVESTMENT) มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 
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พบว่าระยะเวลาในการลงทุนของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับสัดส่วนการ
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  โดยปัจจัยด้านระยะเวลาที่ต้องการจะลงทุนของลูกค้า มีค่า Marginal Effect เท่ากับ  
-0.044531 หมายความว่า เมื่อระยะเวลาที่ต้องการจะลงทุนของลูกค้าถามเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะ
ส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้าหากลูกค้ามี
ระยะเวลาที่ต้องการจะลงทุนที่สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้มในการออมในธนาคารลดลง 
ร้อยละ 4.45  

สมมติฐานท่ี 5  ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (HOPE INVESTMENT) มีความ         
สัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับ
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนของลูกค้า มีค่า Marginal 
Effect เท่ากับ 0.025541 หมายความว่า เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในทิศทางเดียวกัน 
คือ ถ้าหากลูกค้ามีผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนที่สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้มในการออม
ในธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55  

สมมติฐานท่ี 6  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RISK) มีความสัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนการ
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับสัดส่วนการออม
ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
โดยปัจจัยด้านความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้ามีค่า Marginal Effect เท่ากับ -0.040511 หมายความ
ว่า เมื่อความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทยในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้าหากลูกค้ามีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่สูงขึ้นแล้ว 
ลูกค้าจะมีแนวโน้มในการออมในธนาคารลดลงร้อยละ 4.05 

สมมติฐานท่ี 7  ระยะเวลาในการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ (TIME SAVING) มีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่าระยะเวลาในการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปใน
ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยปัจจัยด้านระยะเวลาที่ต้องการจะฝากเงินไว้ในธนาคารของ
ลูกค้า มีค่า Marginal Effect เท่ากับ 0.006280 หมายความว่า เมื่อระยะเวลาที่ต้องการจะฝากเงินไว้
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ในธนาคารของลูกค้า เปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทยในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้าหากลูกค้ามีระยะเวลาที่ต้องการจะฝากเงินไว้ในธนาคารที่
สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้มในการออมในธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63  

สมมติฐานท่ี 8  ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงิน (HOPE SAVING) มีความ           
สัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงินของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางบวก
กับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยปัจจัยด้านผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงินของลูกค้า มีค่า 
Marginal Effect เท่ากับ 0.030260 หมายความว่า เมื่อผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงินของ
ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในทิศทาง
เดียวกัน คือ ถ้าหากลูกค้ามีผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงินที่สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้ม
ในการออมในธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.03  

สมมติฐานท่ี 9  ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝาก (DEPOINDEX) มีความ           
สัมพันธ์ไปในทิศทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปใน
ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยปัจจัยด้านความรู้และความเชื่อมั่นของลูกค้านั้นผู้วิจัยได้น ามา
ค านวณรวมกันโดยสร้างเป็นดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากมีค่า Marginal Effect เท่ากับ 
0.080837 หมายความว่า เมื่อดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 1 
ระดับจะส่งผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้าหากลูกค้ามี
ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากที่สูงขึ้นแล้ว ลูกค้าจะมีแนวโน้มในการออมในธนาคาร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 
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ตารางท่ี 5.5  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานกับผลการวิจัย 
 

ตัวแปรอธิบาย (X) สมมติฐาน ผลการวิจัย 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

EDUCATION ( + )   

INCOME ( + )   

EXPERIENCE ( + ) หรือ ( - )   

TIME INVESTMENT ( - )   

HOPE INVESTMENT ( - )   

RISK ( - )   

TIME SAVING ( + )   

HOPE SAVING ( + )   

DEPOINDEX ( + )   
 
หมายเหตุ.  สอดคล้อง  หมายถึง  ผลของการวจิัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
                  ไม่สอดคล้อง  หมายถึง  ผลของการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 
5.5  ข้อวิจารณ์ 

การทดสอบตามสมมติฐานทั้งหมดแล้วผลปรากฏว่าเป็นไปตามสมมติฐาน7 สมมติฐาน
และไม่เป็นไปสมมติฐาน 2 สมมติฐานซึ่งสามารถน ามาวิจารณ์ผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับสัดส่วน
การออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีการศึกษาสูงจะสามารถเข้าใจและมีวิธีการที่จะบริหาร
เงินของตนเองได้หลายวิธีซึ่งอาจจะน าไปลงทุนอย่างอ่ืนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าฝากเงินใน
ธนาคารพาณิชย์จึงท าให้ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับสัดส่วนการออมใน
ธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของ พรรณภา วิไลศรีอัมพร
(2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออม และปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สังกัดศูนย์บริการลูกค้า พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ใน
ทางตรงข้ามกับจ านวนเงินออม 
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สมมติฐานท่ี 2 พบว่า รายได้ของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับสัดส่วนการ
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ที่มีรายได้สูงและอาจจะสูงมากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนท าให้มีเงินเหลือ
ที่จะฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์ จึงท าให้รายได้มีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับสัดส่วนการออมใน
ธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติปี 2553 เร่ืองสภาวการณ์การออมภาคครัวเรือนของไทย พบว่าสัดส่วนการออมครัวเรือนต่อ
รายได้มีความสัมพันธ์กับรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนในทิศทางเดียวกัน  

สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ประสบการณ์ในการลงทุนของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทาง
ลบกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนมากอาจจะ
มองเห็นว่าการลงทุน เช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินใน
ธนาคารพาณิชย์ จึงท าให้ประสบการณ์ในการลงทุนมีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับสัดส่วนการ
ออมในธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของ 

อนุชิต  เลิศบัณฑรกุล (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่ใน บมจ.ตลาดอนุพันธ์ฯ ของนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ พบว่าประสบการณ์ในการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนเงินออม 

สมมติฐานท่ี 4 พบว่า ระยะเวลาในการลงทุนของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับ
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง จะมีการออกหลักทรัพย์
มาให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้ในระยะเวลาสั้นๆ จึงท าให้สัดส่วนการออมเงินในธนาคารพาณิชย์สูง
กว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ า จะมีการออกหลักทรัพย์มาให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้ใน
ระยะเวลาที่ยาว เช่น พันธบัตรรัฐบาลซึ่งจะท าให้สัดส่วนการออมเงินในธนาคารพาณิชย์ต่ าลง ผล
การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของ 

อนุชิต  เลิศบัณฑรกุล (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอยู่ใน บมจ.ตลาดอนุพันธ์ฯ ของนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศ พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนจะมีความสัมพันธ์ต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ แสดงว่า
ย่อมเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันคือ ระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนจะเป็นไปในทิศทางลบกับ
จ านวนเงินออม 
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สมมติฐานท่ี 5 พบว่า ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไป
ในทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ลูกค้าอาจจะมีการแบ่งสัดส่วนในการ
บริหารเงินที่ดีอยู่แล้ว เช่น มีการแยกระหว่างเงินที่น าฝากไว้กับธนาคารและเงินที่จะน าไปลงทุน
อย่างเป็นสัดส่วน จึงท าให้ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับ
จ านวนเงินออม 

สมมติฐานท่ี 6 พบว่า ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับ
สัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าที่น าเงินไปลงทุน เช่นในตลาดหลักทรัพย์ หาก
ลูกค้าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงแล้วก็จะมีการน าเงินที่มีอยู่และเงินที่ฝากไว้กับธนาคารไป
ลงทุนมากขึ้นเท่าที่รับความเสี่ยงได้ จึงท าให้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้มีความสัมพันธ์ไปในทางลบกับ
จ านวนเงินออม 

สมมติฐานท่ี 7 พบว่า ระยะเวลาในการฝากเงินในธนาคารของลูกค้ามีความสัมพันธ์ไป
ในทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งระยะเวลาในการฝากยาวนานเท่าไร 
ลูกค้าก็จะได้ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยมากขึ้นซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะดึงให้ลูกค้าน าเงินมาฝากไว้กับ
ธนาคารเพิ่มขึ้น จึงท าให้ระยะเวลาในการฝากเงินในธนาคารมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับ
จ านวนเงินออม 

สมมติฐานท่ี 8 พบว่า ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงินของลูกค้ามีความสัมพันธ์
ไปในทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย
มากขึ้นเท่าไรก็จะเป็นแรงจูงใจที่จะดึงให้ลูกค้าน าเงินมาฝากไว้กับธนาคารเพิ่มขึ้นจึงท าให้
ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการการฝากเงินมีความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับสัดส่วนการออมของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทย ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของ พรรณภา วิไลศรี
อัมพร (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออม และปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สังกัดศูนย์บริการลูกค้า พบว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
และอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อการตัดสินใจในการออมของพนักงาน และ ผลงานการศึกษาของทิพย์วารี 
สุปริยศิลป์ (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการออมในตลาดการเงิน พบว่า อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินออมในธนาคารและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
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สมมติฐานท่ี 9 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากของลูกค้ามี
ความสัมพันธ์ไปในทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อลูกค้ามีความเชื่อมั่น
และมีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองเงินฝากแล้วก็จะไม่ส่งผลต่อการตื่นตระหนกและถอนเงินออก
จากธนาคารอย่างแน่นอน จึงท าให้ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝากมีความสัมพันธ์ไปใน
ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงาน
การศึกษาของมณฑา  บุบผาชื่น (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู้ฝากเงินที่มีต่อสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับทัศนคติที่ดีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ถึงร้อยละ 72 ซึ่งไม่มีแนวโน้มที่จะฝากเงินลดลงเพียงแต่อาจจะกระจายไปฝากที่ธนาคารอ่ืนๆ บ้าง
เท่านั้น 
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บทที ่6 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในคร้ังนี้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเงิน

ฝากและปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ออกแบบสอบถาม และท าการทดสอบโดยน ามาวิเคราะห์สมการถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Square Method) ตามสมมติฐานว่าตัวแปรอิสระ(X) คือ การศึกษา รายได้ 
ประสบการณ์ในการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ ระยะเวลาที่ต้องการจะฝากเงิน ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการฝากเงินและดัชนีความ
เชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝาก  ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Y) คือ สัดส่วนการออมของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย ไปในทิศทางใดบ้าง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 
6.1  ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า 

พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
10,000 – 30,000 บาท และเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์เลย  ส่วนลูกค้าที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุน จะมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ป ีและต้องการที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
อายุน้อยกว่า 1 ปี ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณร้อยละ 20 – 50 ของเงินที่ได้ลงทุนไป ซึ่ง
สามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของเงินที่ได้ลงทุน โดยเน้นการลงทุนที่
ให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด ในส่วนของพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์นั้น
ลูกค้าต้องการที่จะฝากเงินในธนาคารมากกว่า 1 ปี และต้องการผลตอบแทนจากการฝากเงินบ้าง 
โดยถือว่าเป็นผลตอบแทนจากการฝากเงิน 
 
6.2  ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

เมื่อน าผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว    พบว่าลูกค้ามีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากกับทุกข้อในแบบสอบถามส่วนที่ 2   
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6.3  ผลการศึกษาจากสัดส่วนการออมของลูกค้า 
จากแบบสอบถามข้อสุดท้าย ลูกค้าได้กรอกข้อมูลแบบปลายเปิดนั้นโดยรวมแล้วมี

สัดส่วนในการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 60.11 ของเงินฝากที่มีอยู่ ซึ่งส่วนมากแล้ว
สาเหตุที่ฝากเงินในธนาคารนั้นผู้ฝากเงินได้ให้เหตุผลว่าสา เหตุที่ฝากเงินกับธนาคารเพราะได้
ดอกเบี้ยจากการฝากเงิน สะดวกในการใช้จ่าย ไม่ต้องพกพาเงินสดเยอะๆปลอดภัยจากการถูกขโมย
และเพราะธนาคารมีความมั่นคงและมีการบริหารจัดการที่ดี 
 
6.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

รายได้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ขณะที่ตัวแปรอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
6.5  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังต่อไปได้ดังนี้ 
       6.5.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

          1.  จากผลการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่ต้องการจะฝากเงินไว้ใน 
ธนาคารพาณิชย์ มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยคิด
ว่าดอกเบี้ยเงินฝากก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถท าให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนั้น สถาบัน
การเงินและธนาคารพาณิชย์ต่างๆควรร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นและต้อง
มีระยะเวลาในการฝากที่ยาว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะสูงตามระยะเวลาที่ฝาก เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้และจูงใจให้ประชาชนหันมาฝากเงินมากขึ้นด้วย 

2.  จากผลการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน มีผลต่อสัดส่วนการ 
ออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์
ต่างๆควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดระบบ และการวางแผนในการบริหารเงินให้
เป็นสัดส่วนระหว่างเงินที่จะน าไปลงทุนและในส่วนของเงินที่จะออมไว้ในธนาคาร 

3.  จากผลการศึกษาพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบประกันเงินฝาก มีผลต่อสัดส่วน 
การออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทยไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ธนาคารควรมีการให้ความรู้ 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเร่ืองพรบ.คุ้มครองเงินฝากและกระบวนการท างานของสถาบัน
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คุ้มครองเงินฝากให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อให้ประชาชนไว้วางใจ
และมีความเชื่อมั่นที่จะฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ต่อไป 
       6.5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

          1.  เน่ืองจากการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย  
สาขาเทเวศน์เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะขยายไปยังธนาคารกรุงไทย ทั้งสาขาใน
กรุงเทพมหานครและในภูมิภาคอื่นๆ  หรืออาจจะเป็นธนาคารพาณิชย์อ่ืนก็ได้ 

2. การศึกษาคร้ังนี้ได้จัดท าขึ้นในขณะที่ พรบ.คุ้มครองเงินฝากยังให้ความคุ้มครองเงิน 
ฝากในวงเงินที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตนั้น พรบ.คุ้มครองเงินฝาก  จะให้ความคุ้มครองเงิน
ฝากในวงเงินที่ไม่เกิน 1 ล้านบาทในวันที่ 11 ส.ค.59  เป็นต้นไป ซึ่งอาจจะท าให้พฤติกรรมในการ
ออมเงินในธนาคารพาณิชย์ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้วิจัยได้ท าไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะให้ผู้ที่สนใจจะท าวิจัยต่อให้ท าการวิจัยหลังจากวันที่ 11 ส.ค.59  เป็นต้นไป เพื่อที่จะได้
รับทราบพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
6.6  ข้อจ ากัดการวิจัย 
       1. การค านวณประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้ค านวณมาจากจ านวนบัญชีทั้งหมดของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทเวศน์ แต่เนื่องจากลูกค้า 1 คนอาจจะมีหลายบัญชี ดังนั้นผู้วิจัยจึงแจก
แบบสอบถามเป็นจ านวนคนแทนจ านวนบัญชี 
       2.  ค าถามข้อสุดท้ายในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ได้ก าหนดให้ลูกค้าใส่เหตุผลของการฝากเงิน
และการลงทุนในประเภทต่างๆ  นั้น มีลูกค้าให้ความร่วมมือในการกรอกเหตุผล ต่ ากว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างสมบูรณ์    
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Dependent Variable: SAVING_INTENSITY  
Method: Least Squares   
Date: 02/13/13   Time: 19:54   
Sample (adjusted): 1 399   
Included observations: 227 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.451698 0.092262 4.895807 0.0000 

EDU -0.051277 0.019471 -2.633480 0.0091 
INC 0.069395 0.019263 3.602575 0.0004 

EXP01 -0.012794 0.019949 -0.641346 0.5220 
T_INV -0.044531 0.013951 -3.191977 0.0016 
H_INV 0.025541 0.018776 1.360300 0.1751 
RISK -0.040511 0.014812 -2.734934 0.0068 

T_SAV 0.006280 0.012749 0.492575 0.6228 
H_SAV 0.030260 0.015892 1.904063 0.0582 

DEPOINDEX 0.080837 0.088517 0.913238 0.3621 
     
     R-squared 0.183296     Mean dependent var 0.512115 

Adjusted R-squared 0.149423     S.D. dependent var 0.196475 
S.E. of regression 0.181203     Akaike info criterion -0.535346 
Sum squared resid 7.125081     Schwarz criterion -0.384467 
Log likelihood 70.76179     Hannan-Quinn criter. -0.474464 
F-statistic 5.411333     Durbin-Watson stat 1.588332 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Descriptive Statistics of X control  ( Part 1 ) 

 

 

 

 

 

Date: 02/13/13   
Time: 20:15          

Sample: 1 400         
          
          
 EDU INC EXP01 T_INV H_INV RISK T_SAV H_SAV 

SAVING_INTE
NSITY 

          
           Mean  2.977500  2.442500  2.035000  2.043478  3.021645  1.978166  2.590000  2.705000  0.601125 

 Median  3.000000  2.000000  2.000000  2.000000  3.000000  2.000000  3.000000  3.000000  0.600000 
 Maximum  4.000000  4.000000  4.000000  4.000000  4.000000  4.000000  4.000000  4.000000  1.000000 
 Minimum  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  0.000000 
 Std. Dev.  0.916019  0.969041  1.167125  1.035537  0.788206  0.975334  1.229096  0.940844  0.267224 
 Skewness -0.797906  0.179133  0.623335  0.575202 -0.411811  0.697414 -0.074382 -0.105935 -0.102251 
 Kurtosis  2.954740  2.058660  1.842522  2.112378  2.608956  2.459504  1.409770  2.049222  2.275462 

          
 Jarque-Bera  42.47777  16.90793  48.23237  20.23331  8.000965  21.35122  42.51603  15.81446  9.446275 
 Probability  0.000000  0.000213  0.000000  0.000040  0.018307  0.000023  0.000000  0.000368  0.008887 

          
 Sum  1191.000  977.0000  814.0000  470.0000  698.0000  453.0000  1036.000  1082.000  240.4500 
 Sum Sq. Dev.  334.7975  374.6775  543.5100  245.5652  142.8918  216.8908  602.7600  353.1900  28.49199 

          
 Observations  400  400  400  230  231  229  400  400  400 
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Descriptive Statistics of X control  ( Part 2 ) 
 

 
 

Date: 02/13/13   
Time: 20:17       

Sample: 1 400      
       
        SER11 SER12 SER13 SER14 SER15 SER17 
       
        Mean  4.125000  3.987500  3.842500  4.117500  4.070000  3.410000 

 Median  5.000000  4.000000  4.000000  4.000000  4.000000  3.000000 
 Maximum  5.000000  5.000000  5.000000  5.000000  5.000000  5.000000 
 Minimum  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 
 Std. Dev.  1.130296  1.179331  1.125104  1.056639  1.026027  1.177015 
 Skewness -1.278896 -1.104879 -0.554640 -1.294733 -1.088079 -0.079199 
 Kurtosis  3.854731  3.369798  2.297521  4.095941  3.728945  2.062662 

       
 Jarque-Bera  121.2143  83.66304  28.73299  131.7737  87.78375  15.06155 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000001  0.000000  0.000000  0.000536 

       
 Sum  1650.000  1595.000  1537.000  1647.000  1628.000  1364.000 
 Sum Sq. Dev.  509.7500  554.9375  505.0775  445.4775  420.0400  552.7600 

       
 Observations  400  400  400  400  400  400 
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Correlation of  X control ( Part 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDU INC EXP01 T_INV H_INV RISK T_SAV H_SAV 
SAVING_INTE

NSITY 
          
          EDU  1.000000  0.344153  0.396428  0.110378  0.232559  0.216011  0.081136  0.104005 -0.108087 

INC  0.344153  1.000000  0.699292  0.231977  0.261104  0.258472  0.351556  0.324448  0.209172 
EXP01  0.396428  0.699292  1.000000  0.323815  0.395634  0.247411  0.435015  0.409587  0.097470 
T_INV  0.110378  0.231977  0.323815  1.000000  0.188013  0.278987  0.431082  0.338083 -0.172625 
H_INV  0.232559  0.261104  0.395634  0.188013  1.000000  0.479311  0.077313  0.146092  0.009058 
RISK  0.216011  0.258472  0.247411  0.278987  0.479311  1.000000  0.113258  0.093309 -0.168116 

T_SAV  0.081136  0.351556  0.435015  0.431082  0.077313  0.113258  1.000000  0.496926  0.068807 
H_SAV  0.104005  0.324448  0.409587  0.338083  0.146092  0.093309  0.496926  1.000000  0.140217 

SAVING_INTE
NSITY -0.108087  0.209172  0.097470 -0.172625  0.009058 -0.168116  0.068807  0.140217  1.000000 
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Correlation of  X control ( Part 2 ) 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics of deposit index 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONFIDENT KNOWLEDGE DEPOINDEX 
    
    CONFIDENT  1.000000  0.756105  0.940852 

KNOWLEDGE  0.756105  1.000000  0.932777 
DEPOINDEX  0.940852  0.932777  1.000000 

Date: 02/13/13   
Time: 18:41  

Sample: 1 400 
  
   DEPOINDEX 
  
   Mean  0.784875 

 Median  0.830000 
 Maximum  1.000000 
 Minimum  0.200000 
 Std. Dev.  0.174116 
 Skewness -1.210089 
 Kurtosis  4.119886 

  
 Jarque-Bera  118.5235 
 Probability  0.000000 

  
 Sum  313.9500 
 Sum Sq. Dev.  12.09619 

  
 Observations  400 
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แบบสอบถาม เรื่อง การวิเคราะห์พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก 

และปัจจัยที่มีผลต่อสัดส่วนการออมของลูกค้าธนาคารกรุงไทย 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      
( MBE ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามน้ีจะน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่าน้ัน จึงใคร่ขอความกรุณาท่านผู้ตอบแบบสอบถามโปรดแสดงความคิดเห็นที่
ตรงกับข้อมูลของท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยและขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ 
โอกาสน้ีด้วย  
หมายเหตุ.    เงินลงทุน หรือ การลงทุน  ในแบบสอบถามน้ี หมายถึง เงินที่น าไปลงทุนในพันธบัตรและหุ้น
สามญัในตลาดหลักทรัพย์  
 
ค าชี้แจง  :-  กรุณาท าเครื่องหมาย         ลงในช่อง        ทีต่รงตามข้อคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการวางแผนการลงทุน และ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฝากเงินใน
ธนาคารพาณิชย์ 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1 ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าอนุปริญญา       อนุปริญญา       ปริญญาตรี       ปริญญาตรีขึ้นไป 
  

2 รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ต่ ากว่า 10,000 บาท      10,000 – 30,000 บาท  
  30,001 – 50,000 บาท      มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 

 
3 ประสบการณ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน เช่น การซื้อพันธบัตร/หุ้นสามัญ 

  ไม่มี   ( ถ้าไม่มีให้ข้ามไปตอบข้อ 7 )                  น้อยกว่า 1 ปี 
  1 – 5 ปี       มากกว่า 5 ปี 
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ข้อมูลการวางแผนการลงทุน 
 

4 ระยะเวลาที่ท่านต้องการจะลงทุน 
  น้อยกว่า 1 ปี           1 – 3 ปี           3 – 7 ปี          มากกว่า 7 ปี 
 

5 ท่านต้องการผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนอย่างไร 
  ต่ ากว่าร้อยละ 10    ของเงินลงทุน โดยไม่สามารถทนต่อการขาดทุนได้เลย   
  ร้อยละ 10 – 20       ของเงินลงทุน โดยสามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย 
  ร้อยละ 20 – 50       ของเงินลงทุน โดยสามารถทนต่อการขาดทุนได้ปานกลาง 
  มากกว่าร้อยละ 50  ของเงินลงทุน ไม่มีข้อจ ากัดในการลงทุน ชอบความเสี่ยงมาก 
 

6 การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงมักจะมีความเสี่ยงท่ีสูงด้วย และเสี่ยงท่ีจะท า 
      ให้เงินที่ลงทุนไปน้ันขาดทุนดังน้ันท่านสามารถรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ในระดับใด 

  ต่ ากว่าร้อยละ 10    ของเงินลงทุน  โดยต้องการเน้นการลงทุนที่ให้ความปลอดภัยใน 
                                          การลงทุนสูงสุด  
  ร้อยละ 10 – 20      ของเงินลงทุน  โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุนจากการ  
                                         ลงทุนได้บ้าง  
  ร้อยละ 20 – 50      ของเงินลงทุน  โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร  
  มากกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน  โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุด `เน่ืองจากได ้ 
                                         ผลตอบแทนสูงสุด 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ 
 

7 ระยะเวลาที่ท่านต้องการจะฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร 
  น้อยกว่า 3 เดือน        3 – 6 เดือน        6 – 12 เดือน        มากกว่า 1 ปี    
 

8 ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากที่ท่านต้องการ 
  ไม่ต้องการดอกเบี้ยท่ีจะได้รับ โดยฝากเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเท่าน้ัน 
  มีความต้องการดอกเบี้ยท่ีจะได้รับบ้าง โดยถือว่าเป็นผลตอบแทนของการฝากเงิน 
  มีความต้องการดอกเบี้ยท่ีจะได้รับเป็นอย่างมาก และจะต้องคุ้มกับระยะเวลาในการ 
       ฝากเงิน 
  ต้องการดอกเบี้ยมากที่สุด โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา และสถาบันการเงิน 
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ส่วนที่ 2  :  ทัศนคติเกี่ยวกับระบบประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
 

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

อย่างย่ิง มาก ปานกลาง อย่างย่ิง

สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะมกีระบวนการและการ

จัดสรรคืนเงินใหแ้ก่ผู้ฝากเงินอย่างเป็นธรรมแนน่อน 

หากสถาบันการเงินล้มละลาย

หากสถาบันการเงินล้มละลายหรือเลิกกิจการ ท่านจะ

ได้รับเงินที่ฝากไว้และดอกเบี้ยในจ านวนที่ไมเ่กิน

วงเงินที่คุ้มครองแนน่อน

สถาบันประกันเงินฝากเป็นหนว่ยงานอิสระ ไมใ่ช่

สว่นราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มกีฎหมายหรือ

พรบ.เฉพาะในการจัดต้ัง

สถาบันคุ้มครองเงินฝากมหีลักการส าคัญคือ คุ้มครอง

เงินฝากของผู้ฝากเงินและเสริมสร้างความมัน่คงใน

ระบบสถาบันการเงิน

การประกันเงินฝากเป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่

นกัลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากช่วยสง่เสริมความมัน่คงและ

เสถียรภาพของระบบประกันเงินฝากโดยการป้องกัน

การต่ืนตระหนกและเร่งถอนเงินของผู้ฝากรายย่อย

เมือ่สถาบันการเงินล้มละลายได้

ระดับความคิดเห็น

ความเห็นของผู้ฝากเงิน
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หากท่านมีเงิน  100  บาท  ท่านจะแบ่งเงิน  100  บาท  ไปลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าไร 
- ฝากเงินในสถาบันการเงิน……………………..………เพราะ..........................……...................... 
- ซื้อตราสารหน้ี เช่น พันธบัตร……………………....…เพราะ.................................…..............…. 
- ซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์…………………..….เพราะ......................................…......…… 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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