การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ปี การศึกษา ๒๕๖๑

1

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ ออัตราดอกเบีย้ เงินฝากเผื่อเรียกและอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ MLR
ของธนาคารออมสิน
Economic Factors Affecting Deposit Interest Rates and MLR Rates of
Government Savings Bank
ภิญญดา รอดรักษา1 และนงนภัส แก้ วพลอย2
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (phinyadar1@gsb.or.th)
2
อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาการเงิน คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ajarnying@hotmail.com)

--------------------------------บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิ น ทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยเงิ นฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ โดยมีปัจ จัยการทดสอบสมมติ ฐาน ได้แก่ อัตราเงิ นเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ค่าเงินบาท (อัตราแลกเปลี่ ยนบาทต่ อหนึ่ งหน่ วยดอลลาร์ สหรั ฐ) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค และดัชนี ก ารลงทุน
ภาคเอกชน โดยผูศ้ ึกษาได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลเป็ นรายเดือน จํานวน 60 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นํามาประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธ์ในรู ปแบบของสมการถดถอยเชิงซ้อน จํานวน 2
สมการ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค เป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผือ่ เรี ยกของธนาคารออมสิ น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติกบั อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรี ยกของธนาคารออมสิ น ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อ และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสิ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ส่ วนดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค และดัชนี การลงทุนภาคเอกชนไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติกบั อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสิ น
คําสําคัญ: อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, อัตราดอกเบี้ยเงินกู,้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, ธนาคารออมสิ น

ABSTRACT

The objective of this Research was to study the factors that affect the interest rate of saving deposit and
Minimum Lending Rate (MLR) of Government Savings Bank. The variables for the statistical Contains: Inflation
(INF), Policy Rate (POL), Exchange Rate (BAHT), Consumer Price Index (CPI), and Private Investment Index
(PII). These data used in the study were monthly secondary during December 2012 and November 2017. The data
was processing to analyze by statistical program. In this independent study, we adjust the variables into Stationary;
Result test found the factors affect to changes in interest rate of Savings of Government Savings Bank, the results
being at a statistically significant level and with a reliability of 95 percent. This factors was Consumer Price Index
variables was positive relationship, but variables of Inflation, Policy Rate and PII are no statistical significance and
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no relationship. While, Inflation and Policy Rate variables were positive relationship with MLR of Government
Savings Bank, the results being at a statistically significant level and with a reliability of 95 percent. But CPI and
PII are no statistical significance and no relationship.
Keywords: Interest rate of saving deposit, Minimum Lending Rate, Economic factors, Government Savings Bank
1.บทนํา

“อัตราดอกเบี้ย”มีค วามสําคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ อย่างมาก เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ยมีค วามเกี่ยวข้อ งกับ
ประชาชนทุกภาคส่ วน ตั้งแต่การจับจ่ายใช้สอย การออม และการลงทุน โดยดอกเบี้ยสามารถเป็ นได้ท้ งั ผลตอบแทน
สําหรับเจ้าของเงินและเป็ นต้นทุนทางการเงินสําหรับผูท้ ี่กยู้ มื เงิน ทําให้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยส่ งผลกระทบใน
เชิงตรงกันข้ามต่อบุคคล 2 กลุ่มนี้เสมอ (กนิศ สามารถ, 2559)
ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็ นผลตอบแทนที่ผฝู้ ากเงินได้รับจากการนําเงินมาฝากไว้กบั สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทัว่ ไปขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน การกําหนด
อัตราดอกเบี้ยสามารถส่ งผลต่อระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลกําหนดอัตราดอกเบี้ยตํ่า จะทําให้
ประชาชนถือเงินในมือมาก เกิดการจับจ่ายใช้สอยมาก ส่ งผลให้เศรษฐกิจขยายตัว ขณะเดียวกันการที่ระบบเศรษฐกิจ
ขยายตัวนั้น ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมาก รายได้มาก จะส่ งผลต่อการเกิดเงินเฟ้ อในเวลาต่อมา และเมื่อเกิดภาวะเงิน
เฟ้ อ รัฐบาลต้องยับยั้งโดยการทําให้อตั ราดอกเบี้ยในอนาคตปรับสู งขึ้น กล่าวคือ รัฐบาลจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยให้
สู งขึ้นเพื่อจูงใจให้ประชาชนนําเงินมาฝาก ประชาชนจะได้ถือเงิ นน้อยลง มีการจับจ่ายใช้สอยลดลง ทําให้เงินเฟ้ อ
ลดลงในที่สุด ซึ่งทําให้อตั ราดอกเบี้ยไม่สามารถคงที่ได้อย่างต่อเนื่อง (จิราภรณ์ ชาวงษ์, 2544)
ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็ นผลตอบแทนที่ผใู้ ห้กเู้ รี ยกเก็บจากผูข้ อกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูม้ ีหลายประเภท หลายอัตรา
เช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่โดยทัว่ ไปอัตราดอกเบี้ยเงินกูจ้ ะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ โดยในปี
พ.ศ. 2560 ประเทศไทยต้อ งเผชิญกับสถานการณ์น้ าํ ท่วม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ รวมทั้งภาคการเกษตรและยังกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยในวงกว้าง ทําให้การใช้จ่ายภายในประเทศชะลอตัวลง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย เนื่องจากการปิ ด
ตัวของกิจการและโรงงานต่างๆ รวมทั้งภาคการเกษตรทีไ่ ม่มีผลผลิตออกมาจําหน่ าย ธนาคารของรัฐหลายแห่ งต่างมี
มาตรการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าและประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่ประสบอุทกภัย ทั้งลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ ดิม ให้กเู้ พิ่ม
โดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งเหล่านี้ยอ่ มเป็ นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิ นด้วย ในฐานะ
ที่เป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, 2560)
“ธนาคารออมสิ น” เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในรู ปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็ นประกัน และอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง มีวตั ถุประสงค์หลักในการ
ดําเนินงาน เพื่อส่ งเสริ มการออมและสร้างวินยั ทางการเงิน สนับสนุนการลงทุน ส่ งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้
ธนาคารออมสิ นยังเป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม รวมทั้งมีการให้บริ การทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบนั ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้ให้บริ การทั้งด้าน
เงินฝากและสิ นเชื่อเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุม ตอบสนองทุกความต้องการของประชาชน ทําให้ธนาคารออม
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 1160

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ปี การศึกษา ๒๕๖๑

สิ นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการให้บริ การด้านการลงทุน เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ซึ่งนับว่าเป็ นส่ วนสําคัญใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ (ธนาคารออมสิ น, 2561)
ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ งจําเป็ นต้อ งทําการศึก ษาปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ ที่ มีผลต่ อ อัต ราดอกเบี้ ยของธนาคารออมสิ น
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิ นจะมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกลงทุนโดยการนําเงินมาฝากกับธนาคาร และ
การขอสนับสนุ นวงเงินสิ นเชื่อได้ และเป็ นส่ วนสําคัญต่ อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านต่ างๆ เมื่อทราบว่าปั จจัย
ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ธนาคารสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน กําหนดนโยบายทางการเงิน เพื่อให้บริ การลูกค้าต่อไป ขณะเดียวกันผูม้ ีเงินออม กลุ่มผูค้ า้
ผูล้ งทุน และประชาชนทัว่ ไป ก็สามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนตามความ
ต้องการ ควบคู่ไปกับปัจจัยทางด้านอื่นๆ ต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผือ่ เรี ยก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของ
ธนาคารออมสิ น
3. การดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
.
การศึก ษาครั้งนี้ เป็ นการศึก ษาถึ งปั จ จัยทางเศรษฐกิ จที่มีผลต่ ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อ เรี ยกและอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสิ น และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจกับอัตราดอกเบี้ย
โดยใช้ข อ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุ ก รมเวลารายเดือน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่นาํ มาศึกษา คือ ข้อ มูลอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผือ่ เรี ยกสําหรับผูฝ้ ากทัว่ ไป และอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ นั ตํ่าประเภท MLR ของธนาคารออมสิ น
ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 60 เดือนมาเป็ นข้อมูลในการศึกษาหา
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิ น ซึ่ งในการศึกษาจะใช้ขอ้ มูลรายเดือนในทุกตัวแปร
รวมทั้งสิ้ น 60 ชุดข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลา (Time Series)
รายเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 รวมเป็ นระยะเวลา 60 เดือน ซึ่ งข้อมูลได้เก็บ
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย
XX
- อัตราเงินเฟ้ อ นําข้อมูลมาจาก เว็บไซต์ Tradingeconomics.com
XXX - อัตราดอกเบี้ยนโยบาย, ค่าเงินบาท และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน นําข้อมูลมาจากธนาคารแห่ งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th)
XXX - ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค นําข้อมูลมาจากกระทรวงพาณิชย์ (http://www.moc.go.th)
XXX - อัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิ น นําข้อมูลมาจากธนาคารออมสิ นและธนาคารแห่ งประเทศไทย
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์ในรู ปแบบสมการถดถอยเชิงซ้อน คํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์
และค่าความน่าจะเป็ น โดยการนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติมาช่วยในการประมวลผล แบ่งออกเป็ น 7 ขั้นตอน เพื่อ
หาปัจจัยที่เป็ นตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit root test) และวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าสู งสุ ด (Maximum) ค่าตํ่าสุ ด (Minimum) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยพิจารณา
จากค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ขั้นที่ 3 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน ตามสมการดังนี้
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 +…….+b n X n + e
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและสรุ ปปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน(Heteroskedasticity)
ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและสรุ ปปั ญ หาความสั มพัน ธ์ก ันเองของความคลาดเคลื่ อ น (Autocorrelation)
ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ทั้งนี้ หากพบปั ญ หาเรื่ องความแปรปรวนไม่ค งที่ของความคลาดเคลื่ อน (Heteroskedasticity) และ
ความสัมพันธ์กนั เองของตัวแปร (Autocorrelation) จะแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West
ขั้นที่ 6 ทดสอบสมมติฐานของค่าสัมประสิ ทธิ์ค่าคงที่ในสมการถดถอย
ขั้นที่ 7 เขียนรายงานผลของสมการถดถอยในรู ปแบบสมการ
4. ผลการวิจัย
ขั้นที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตารางที่ 1: วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
INF
POL
BAHT
CPI
Mean
0.879667 1.858333 33.30717 100.1410
Median
0.810000 1.500000 33.04700 100.3200
Maximum
3.630000 2.750000 36.16150 101.5100
Minimum
-1.270000 1.500000 29.07650 98.09000
Std. Dev.
1.335363 0.439970 1.864602 0.832647
ที่มา : จากการคํานวณ

PII
125.0818
124.6950
132.8600
121.6800
2.154695

SAV
0.556500
0.500000
0.750000
0.500000
0.101611

MLR
6.740000
6.700000
7.000000
6.500000
0.196365

อัตราเงินเฟ้ อ (INF) : อัตราเงิ นเฟ้ อโดยเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 0.879667 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อ ยละ 0.810000
ค่าสูงสุ ดเท่ากับร้อยละ 3.630000 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับร้อยละ -1.270000 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.335363
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (POL) : อัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.858333 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อย
ละ 1.500000 ค่าสูงสุ ดเท่ากับร้อยละ 2.750000 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับร้อยละ 1.500000 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.439970
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (BAHT) : อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 33.30717 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่ามัธยฐานเท่ากับ 33.04700 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ค่าสูงสุ ดเท่ากับ 36.16150
บาทต่ อ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ค่ า ตํ่าสุ ดเท่ ากับ 29.07650 บาทต่ อ ดอลลาร์ ส หรั ฐ และค่ าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.864602
ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (CPI) : ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคโดยเฉลี่ ยเท่ากับ 100.1410 ค่ ามัธ ยฐานเท่ากับ 100.3200
ค่าสูงสุ ดเท่ากับ 101.5100 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ 98.09000 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.832647
ดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (PII) : ดัชนี ก ารลงทุนภาคเอกชนโดยเฉลี่ ยเท่ากับร้อยละ125.0818 ค่ามัธยฐาน
เท่ากับร้อยละ 124.6950 ค่าสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 132.8600 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับร้อยละ 121.6800 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.154695
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรี ยกของธนาคารออมสิ น (SAV) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรี ยก
ของธนาคารออมสิ นโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.556500 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 0.500000 ค่าสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ
0.750000 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับร้อยละ 0.500000 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.101611
อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ นั ตํ่าประเภทเงินกูท้ ี่มีระยะเวลาของธนาคารออมสิ น (MLR) : อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ นั ตํ่า
ประเภทเงินกูท้ ี่มีระยะเวลาของธนาคารออมสิ นโดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6.740000 ค่ามัธยฐานเท่ากับร้อยละ 6.700000
ค่าสูงสุ ดเท่ากับร้อยละ 7.000000 ค่าตํ่าสุ ดเท่ากับร้อยละ 6.500000 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.196365
ขั้นที่ 2 ผลจากการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระ
ตารางที่ 2: ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
INF
POL
BAHT
CPI
INF
1.000000 0.781068 -0.739103 -0.197908
POL
0.781068 1.000000 -0.894292 -0.602572
BAHT -0.739103 -0.894292 1.000000 0.405033
CPI -0.197908 -0.602572 0.405033 1.000000
PII
0.282427 0.378282 -0.280043 -0.659522
SAV 0.643080 0.882511 -0.752491 -0.753819
MLR 0.564240 0.890178 -0.789215 -0.526275
ที่มา : จากการคํานวณ

PII
0.282427
0.378282
-0.280043
-0.659522
1.000000
0.455218
0.202890

SAV
0.643080
0.882511
-0.752491
-0.753819
0.455218
1.000000
0.708958

MLR
0.564240
0.890178
-0.789215
-0.526275
0.202890
0.708958
1.000000

จากตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด ผลจากการตรวจสอบพบว่า ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ในช่ว ง -0.80 ถึง +0.80 จึ งไม่เ กิดปั ญ หา Multicollinearity ยกเว้นค่ าสัมประสิ ทธิ์
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สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ มีค่าอยูใ่ นช่วง 0.80 ถึง -1.00 จึงเกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปร
ดังนี้ จึงพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยการเลือกตัดตัวแปรอิสระ 1 ตัวออกจากแบบจําลองสมการถดถอย คือ ตัว
แปร BAHT เนื่องจากเป็ นตัวแปรอิสระที่มีค่าสหสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม (SAV และ MLR) น้อยกว่าตัวแปร POL (ค่า
สหสัมพันธ์ระหว่าง BAHT กับ SAV เท่ากับ -0.752491 ขณะที่ ค่ าสหสัมพันธ์ระหว่าง POL กับ SAV เท่ากับ
0.882511 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง BAHT กับ MLR เท่ากับ -0.789215 ขณะที่ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง POL กับ
MLR เท่ากับ 0.890178) ดังนั้น ตัวแปรอิสระที่อยูใ่ นสมการถดถอย คือตัวแปร INF, POL, CPI และ PII
ขั้นที่ 3 สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน หลังจากการตรวจสอบปั ญ หาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร
อิสระ (Multicollinearity) ตามสมการดังนี้
SAV= a + b 1 INF + b 2 POL + b 3 CPI + b 4 PII + e
MLR= a + b 1 INF + b 2 POL + b 3 CPI + b 4 PII + e
ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและสรุ ปปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity)
1. การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก (H 0 ) : ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ (ไม่มีปัญหา Heteroskedasticity)
สมมติฐานรอง (H 1 ) : ความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (มีปัญหา Heteroskedasticity)
2. กําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05
3. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน จากการประมวลผลของสมการถดถอย พบว่าค่า Prob. มีค่ าเท่ากับ
0.0000 และ 0.0002 ซึ่ งมีค่าน้อ ยกว่า 0.05 ดังนั้น จึ งปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H 0 ) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง คื อ ยอมรั บ
สมมติฐานรอง (H 1 ) สรุ ปได้ว่า พบปัญหาเรื่อง Heteroskedasticity
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบและสรุ ปปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
1. การตั้งสมมติฐานหลักและสมมติฐานรอง
สมมติฐานหลัก (H 0 ) : ความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง (ไม่มีปัญหา Autocorrelation)
สมมติฐานรอง (H 1 ) : ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กนั เอง (มีปัญหา Autocorrelation)
2. กําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ 0.05
3. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน จากการประมวลผลของสมการถดถอยพบว่าค่า Prob. มีค่ าเท่ากับ
0.0000 และ 0.0003 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึ งปฏิเ สธสมมติฐานหลัก (H 0 ) กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H 1 ) สรุ ปได้ว่า พบปัญหาเรื่อง Autocorrelation
จากการตรวจสอบปัญหา พบว่าผลของสมการถดถอยมีปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ของความคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) และมีปัญหาความสัมพันธ์กนั เองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ดังนั้นจึงต้องปรับแก้
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ผลของสมการถดถอยก่อนนําไปใช้ โดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West ผลการปรับแก้ตามตารางที่ 3 และ ตารางที่
4 ดังนี้
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ของแบบจําลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผือ่ เรี ยกของธนาคาร
ออมสิ น เมื่อแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West
Variable
Coefficient
t-Statistic
Prob.
C
7.854749
2.854077
0.0061
INF
0.019884
1.650333
0.1046
POL
0.091679
1.937527
0.0578
CPI
-0.067037
-3.129251
0.0028
PII
-0.006180
-1.104655
0.2741
Adjusted R-squared
0.863566
F-statistic
94.36067
ที่มา : จากการคํานวณ
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ของแบบจําลองปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ ้ นั ตํ่าประเภท MLR ของ
ธนาคารออมสิ น เมื่อแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของ HAC Newey-West
Variable
Coefficient
t-Statistic
Prob.
C
3.382460
0.807449
0.4229
INF
-0.064409
-3.571953
0.0007
POL
0.603480
7.498898
0.0000
CPI
0.033331
0.931513
0.3557
PII
-0.008355
-1.263984
0.2116
Adjusted R-squared
0.853595
F-statistic
86.99797
ที่มา : จากการคํานวณ
5. การอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทําการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ออมสิ น ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรี ยก และอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ MLR ตั้งแต่เ ดือนธันวาคม พ .ศ .2555 ถึงเดือ น
พฤศจิกายน พ .ศ.2560 โดยตั้งสมมติฐานการศึกษาว่า อัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค และดัชนี การลงทุนภาคเอกชน มีอย่างน้อย 1 ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารออมสิ น
จากผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อ
เรี ยกของธนาคารออมสิ น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคที่พฒั นา
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มาจากแนวคิดของดัชนีค่าครองชีพ ซึ่งวัดค่าใช้จ่ายในการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในเดือนหนึ่ งๆ โดยดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
เป็ นตัวประมาณค่าดัชนีค่าครองชีพในเรื่ องของค่าใช้จ่ายในการบริ โภค ซึ่ งหากค่าใช้จ่ายในการบริ โภคสู ง ย่อมส่ งผล
ให้อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นด้วย เพราะการที่ประชาชนมีรายจ่ายสูงขึ้น ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อ รัฐบาลจึงเพิ่มอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อจูงใจให้คนนําเงินมาฝากธนาคาร คนจะได้เอาเงินไปซื้ อของน้อยลง นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรรณิ การ์ จะกอ (2555) ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
อัตราเงิ นเฟ้ อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีผลต่ อ อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ MLR ของธนาคารออมสิ นและมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยใช้ในการดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อ ซึ่ งเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยชี้นาํ ที่ส่งสัญญาณให้แก่สถาบันการเงินว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยควรจะเป็ นเช่นไร โดยการเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะมีผลโดยตรงต่อการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารด้วย นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ อ ซึ่งการเกิดภาวะเงินเฟ้ อ ธนาคารผูใ้ ห้กจู้ ะคิดอัตราดอกเบี้ยกับผูก้ โู้ ดยมี
การบวกค่าความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นการชดเชยค่าของเงินในอนาคตที่อาจลดลง ทั้งนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธนากร กิตติวฒั นเกียรติ และ กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ศึกษาเรื่ องนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนธร ดีปินตา และอังศุธร ศรี สุทธิ สอาด
(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ายย่อยชั้นดี (MRR) ของธนาคารออมสิ นอีกด้วย
ส่ วนปัจจัยอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และดัชนี การลงทุนภาคเอกชน ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มี
นัยสําคัญ ทางสถิติกบั อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากเผื่อเรี ยกของธนาคารออมสิ น ขณะที่ดชั นี ราคาผูบ้ ริ โภค และดัชนี การ
ลงทุนภาคเอกชนไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีนยั สําคัญทางสถิติกบั อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสิ น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผือ่ เรี ยกและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคาร
ออมสิ น ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน โดยการนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติมาช่วยในการประมวลผล
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อ
เรี ยกของธนาคารออมสิ นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีนัยสําคัญทางสถิติกบั อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรี ยกของ
ธนาคารออมสิ น
ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อ และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
MLR ของธนาคารออมสิ นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ส่ วนดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค และดัชนี การ
ลงทุนภาคเอกชนไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีนัยสําคัญทางสถิติกบั อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสิ น
สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5 : สรุ ปค่าสัมประสิ ทธิ์ของตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารออมสิ น โดยเปรี ยบเทียบ
ทั้งสองสมการ
สมการถดถอย SAV
สมการถดถอย MLR
ปัจจัย
ค่าสัมประสิ ทธิ์
สมมติฐาน
ปัจจัย
ค่าสัมประสิ ทธิ์
สมมติฐาน


INF
0.019884
INF
-0.064409**


POL
0.091679
POL
0.603480**


CPI
-0.067037**
CPI
0.033331


PII
-0.006180
PII
-0.008355
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรี ยก คือ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อ และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็ นปัจจัยที่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารออมสิ น โดย
ปั จจัยที่กล่าวมา ล้ว นมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศทั้งสิ้ น หากคาดการณ์ว่าดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคเพิ่ม
สูงขึ้น เกิดอัตราเงินเฟ้ อสูง ย่อมส่ งผลต่อการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารเช่นกัน ขณะเดียวกันอัตราเงิน
เฟ้ อ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็มีผลต่อการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนาคารด้วยเช่นกัน ดังนั้นผูบ้ ริ หารของ
ธนาคารจึงควรนําข้อมูล รวมทั้งผลจากการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสิ นใจ เพื่อวางแผน
บริ หารจัดการเรื่ องอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องของธนาคารต่อไป แต่การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจ
เพียง 5 ปั จจัย ดังนั้น ธนาคาร รวมถึงนักลงทุน และผูท้ ี่สนใจควรทําการศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีขอ้ มูล
อ้างอิงประกอบการตัดสิ นใจมากขึ้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ผูศ้ ึกษาอาจเพิ่มเติมจํานวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น โดยการขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูล เช่น 1015 ปี เนื่องจากจํานวนข้อมูลมีผลต่อการประมวลผล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ในการทดสอบมากยิง่ ขึ้น
2. เนื่ องจากการศึก ษาครั้ งนี้ ได้มีก ารเก็บรวบรวมข้อมูลปั จจัยที่ใช้ศึกษาเพียง 5 ปั จจัยซึ่ งอาจไม่
สามารถสะท้อ นผลกระทบที่ มี ต่ อ อัต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารออมสิ น ได้ม ากนัก ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควร
ทําการศึกษาปั จจัยอื่ นๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร อัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้ว พลอย อาจารย์ที่ปรึ กษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความกรุ ณาแนะนํา ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาํ ลังใจในการทําการศึกษา
ค้นคว้าอิสระจนสําเร็ จได้อย่างสมบูรณ์ ผูศ้ กึ ษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุ ณา และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ให้คาํ แนะนําในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จน
ทําให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
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