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โครงสร้างและปัจจัยกําหนดเงินฝากและสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด
STRUCTURES AND DETERMINANTS OF COMMERCIAL
BANK DEPOSITS AND LOANS BY PROVINCES
ถวิล นิลใบ1
Tawin Nilbai1
บทคัดย่อ
บทความมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก วิเคราะห์โครงสร้างเงิน
ฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด ประการที่สอง ศึกษาปัจจัยกําหนด
เงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อแรกใช้
วิธีการวัดสัดส่วนการกระจุกตัว (concentration ratios) และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ข้อที่สอง ใช้วิธีวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลาและภาคตัดขวาง (Panel data analysis)
ทําการศึกษาตั่งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2557 ครอบคลุม 76 จังหวัด ผลการศึกษาพบว่า
ในช่วงที่ทําการศึกษาโครงสร้างเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์จังหวัดไม่ค่อย
มีการเปลี่ยนแปลงและมีการกระจุกตัวค่อนข้างสูง สําหรับผลการศึกษาปัจจัยกําหนด
พบว่ า ผลผลิ ต มวลรวมจั ง หวั ด เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ในการกํ า หนดเงิ น ฝาก
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และสินเชื่อ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยแท้จริงไม่มีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: เงินฝากธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด สินเชื่อธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด
สัดส่วนการกระจุกตัว การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลาและภาคตัดขวาง

Abstract
This paper has 2 objectives: the first one is to analyze the
structures of commercial bank deposit and loan by provinces, the
second one is to study factors determining commercial bank deposit
and loan by provinces. To achieve the first objective, the study utilizes
the concept of concentration ratio and panel data analysis for the
second one. The study is conducted over the period 2005 - 2014,
covering 76 provinces. The results show that the structures of both
commercial bank deposit and loan by province are highly concentrated
and have not changed. For the second objective, Gross Provincial
Products plays an important role to determine both loans and deposits,
but not the real interest rates.
Key words: Provincial commercial bank deposit, Provincial commercial
bank loan, Concentration ratios, Panel data analysis

หลักการและเหตุผล
ภาคการเงิน (financial sector) มีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ส่วนคือ คือ
ตลาดเงิน (money market) และตลาดทุน (capital market) เป็นภาคที่มีบทบาท
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ในการสนับสนุนภาคที่แท้จริง (real sector) ซึ่งได้แก่ ภาคการผลิต การจ้างงาน
การค้ า และภาคครั ว เรื อ น ให้ ดํ า เนิ น ธุ ร กรรมได้ ต ามเป้ า หมายของแต่ ล ะหน่ ว ย
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ทั้งระบบเศรษฐกิจเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม
ที่ผ่านมาในอดีต ปรากฏว่ามักเกิดปัญหาในภาคการเงินอยู่เสมอ ๆ ดังนั้น แทนที่ภาค
การเงินจะสนับสนุนภาคที่แท้จริงกลับมาเป็นอุปสรรค์ในการพัฒนาภาคที่แท้จริงเสีย
เอง ดังจะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 – 2007 ได้เกิดวิกฤตทางการเงินใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งหมด 392 ครั้ง แยกเป็นวิกฤตสถาบันการเงิน (ธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันทางการเงินประเภทอื่น ประสบปัญหาหนี้เสีย ขาดสภาพคล่อง)
จํานวน 124 ครั้ง วิกฤตค่าเงิน (ประเทศขาดแคลนดอลลาร์จําเป็นต้องลดค่าเงินอย่าง
รุนแรง หรือ นําไปสู่การเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน) จํานวน 205 ครั้ง และวิกฤต
หนี้จํานวน 63 ครั้ง ในบางประเทศเกิดวิกฤตค่าเงินและวิกฤตธนาคารพร้อมกัน (twin
crisis) จํานวน 42 ครั้ง บางประเทศเกิดวิกฤตทั้งสามพร้อมกัน (triple crisis) จํานวน
10 ครั้ง (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) วิกฤตการเงินทั้ง 3 ประเภทที่เกิดขึ้น สุดท้ายก็จะ
นําไปสู่วิกฤตในภาคที่แท้จริงซึ่งสะท้อนจาก GDP หดตัวอย่างรุนแรง การว่างงานสูง
และรายได้ของครัวเรือนตกต่ํา
ผลกระทบของวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศจะส่งผลต่อไปยัง
ประเทศอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากประเทศทั่วโลกต่างเชื่อมโยงกันทั้ง
ทางด้านการค้าและการเงิน เช่น วิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี
พ.ศ. 2551 หรือที่เรียกว่า “วิกฤตซับไพร์ (Subprime crisis)” ได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก สําหรับประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตทางการเงิน
มาหลายครั้ง ครั้งที่รุนแรงที่สุดคือวิกฤตค่าเงินที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤตสถาบันการเงิน
ในปี พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกว่า “วิกฤตต้มยํากุ้ง” ทําให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ
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หดตัวลงร้อยละ 10 สาเหตุที่เกิดวิกฤตครั้งนี้มาจากหลายปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ การบริหารจัดการที่ผิดพลาดของสถาบันการเงิน
ตารางที่ 1: ประเภทและจํานวนครั้งการเกิดวิกฤตการเงินระหว่างปี พ.ศ. 2514 –
2550
ประเภทวิกฤต
จํานวนครัง้
วิกฤตธนาคารพาณิชย์
124
วิกฤตค่าเงิน
205
วิกฤตหนี้ต่างประเทศ
63
รวม
392
ที่มา: พัฒนามาจาก Laeven and Valencia (2008)

ร้อยละ
31.4
52.7
15.9
100.0

ประเทศต่ า งก็ ต ระหนั ก ถึ ง ภั ย เศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด จากภาคการเงิ น จึ ง ได้ มี
นโยบายและมาตรการหลาย ๆ ด้ า น เพื่ อที่ จ ะป้ อ งกั นและรองรั บ ปั ญหาที่เ กิ ด ขึ้ น
ตัวอย่างเช่น สร้างสัญญาณเตือนภัย (warning system) โดยการติดตามดัชนี
เศรษฐกิจที่สําคัญ ๆ ที่จะเป็นตัวชี้นําถึงภาวะวิกฤต หรือ การทําให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีความรู้สมบูรณ์ รวมทั้งให้ทุกฝ่ายสามารถรับรู้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายได้อย่างเท่า
เทียม เช่น การจัดตั้งเครดิตบรูโร หรือสถาบันจัดลําดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ข้อมูล
ด้ า นปริ ม าณเงิ น ฝากและปริ ม าณสิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น นั บ ว่ า เป็ น ดั ช นี นํ า
(leading indicators) ที่สําคัญ เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงขนาดและทิศทางการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจว่าเป็นไปในทิศทางใดหรือมากเกินไปหรือไม่ สําหรับประเทศไทย
ที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาภาคเงินในบ้านเราจํานวนมากและในหลายๆ ประเด็น แต่
งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้น การศึกษาตลาดเงินในระดับมหภาคคือภาพรวมของประเทศ
งานศึ ก ษาระดั บ จุ ล ภาคคื อ ระดั บ จั ง หวั ด ยั ง มี น้ อ ย เพื่ อ เติ ม เต็ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
โครงสร้างตลาดเงินของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
-105-

วารสารเศรษฐศาสตร์รามคําแหง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2408-2643

ประโยชน์ต่อภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งานศึกษานี้จึงวัตถุประสงค์ 2 ประการ
ประการแรก เพื่อศึกษาโครงสร้างเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารณิชย์รายจังหวัด
ประการที่สอง เพื่ อศึกษาปั จจัยกําหนดการฝากเงินกั บธนาคารพาณิชย์ และความ
ต้องการสินเชื่อในระดับจังหวัด
เนื้อหาของบทความนี้แบ่งเป็น 4 ส่วนแรก นําเสนอกรอบความคิดทาง
ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา วรรณกรรมและตัวแบบที่ใช้ในการศึกษา ส่วนที่สองกล่าวถึง
ขอบเขตและข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ส่ ว นที่ ส าม นํ า เสนอผลการศึ ก ษาของทั้ ง 2
วัตถุประสงค์ และส่วนสุดท้าย บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รายละเอียดใน
แต่ละส่วน มีดังนี้

แนวคิดด้านทฤษฎีและวิธีการศึกษา
โครงสร้างตลาดและวิธีการวัด
การศึกษาเพื่อเข้าใจโครงสร้างตลาด (market structures) ว่ามีระดับการ
แข่งขันหรือระดับการผูกขาดมากน้อยเพียงใด นับว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญที่จะ
ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด เช่น พฤติกรรมของผู้ประกอบการและผล
การประกอบการของธุรกิจ และมีความสําคัญต่อภาครัฐในการกํากับดูแลพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายอื่นหรือผู้บริโภค สําหรับ
การประยุ ก ต์ ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งโครงสร้ า งตลาดเข้ า กั บ ตลาดเงิ น มี ก ารศึ ก ษาอย่ า ง
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เช่น อนุสรณ์ สมทา (2553) Tushaj (2010)
การศึกษาโครงสร้างตลาดเงินนอกจากจะเห็นระดับการแข่งขันแล้ว ยังช่วยให้เห็น
ความสมดุ ล ของตลาดเงิ น และระดั บ ความเสี่ ย ง ตั ว อย่ า งเช่ น งานศึ ก ษาของ
Bergstresser (2004) และ Beck and Jonghe (1013) เป็นต้น ในทางปฏิบัติ การ
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วั ด โครงสร้ า งตลาดแนวทางหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ วั ด คื อ การวั ด การกระจุ ก ตั ว ของตลาด
(Market Concentration) ทั้งนี้ การกระจุกตัวของตลาดหมายถึง "ขนาด (size)" ที่
ธุ ร กิ จ จํ า นวนหนึ่ ง ได้ ค รอบครองเมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดรวมทั้ ง หมดของตลาดหรื อ
อุตสาหกรรมนั้นๆ “ขนาด” ที่ใช้วัดมีหลายประเภท เช่น ยอดขาย สินทรัพย์ การจ้าง
งาน เป็นต้น สําหรับการประยุกต์เข้ากับตลาดเงิน ขนาดของตลาด มักจะพิจารณา
จาก เงินฝาก หรือ สินเชื่อ การวัดการกระจุกตัวของตลาดทําให้หลายวิธี การศึกษานี้
วัดการกระจุกตัวของตลาดสินเชื่อและเงินฝากรายจังหวัดโดยใช้ดัชนี “สัดส่วนการ
กระจุกตัว (concentration ratio (CR))” นอกจากจะคํานวณสัดส่วนการกระจุกตัว
ของสินเชื่อและเงินฝากแล้ว งานศึกษานี้ยังคํานวณอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากของแต่
ละจังหวัด เพื่อวิเคราะห์สถานะตลาดเงินของแต่ละจังหวัด
ปัจจัยกําหนดเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
การออม การบริโภค และการลงทุน เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือตัวแปร
ทางเศรษฐกิ จ ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ให้ ดํ า เนิ น ไปสู่
เป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของอย่างไรก็ตามทั้ง 3 ตัวแปรนี้
มักผันผวน ซึ่งบางครั้งก็ไปทําร้า ยระบบเศรษฐกิจ เช่น การบริโ ภคหรือการลงทุ น
ที่มากเกินไปนําไปสู่เศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรงมากเกินไป และนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ
หรื อ ถ้ า หดตั ว มากเกิ น ไปนํ า สู่ ภ าวะเงิ น ฝื ด เศรษฐกิ จ ถดถอย เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น นั ก
เศรษฐศาสตร์พยายามหาคําอธิบายถึงปัจจัยกําหนดการบริโภค การออมและการ
ลงทุน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ยังมี
ความเห็นต่างกันถึงปัจจัยหลักที่กําหนดการออมของภาคครัวเรือนและการลงทุนของ
นักธุรกิจ ความเห็นต่างดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือนักเศรษฐศาสตร์สํานัก
คลาสสิกและแนวร่วม กลุ่มที่สองคือสํานักเคนส์กลุ่มแรก เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเป็น
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ปั จ จั ย หลั ก ในการกํา หนดการออมและการลงทุ น และอั ต ราดอกเบี้ ยเป็ น ปั จ จั ย ที่
ขับเคลื่อนให้การออมให้เท่ากับการลงทุน เคนส์ได้แสดงความเห็นแย้ง ดังกล่า วใน
หนังสือที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1936 “The General Theory of Employment,
Money and Interest เคนส์ให้นิยาม “การออม” หมายถึง รายได้ส่วนที่เหลือจาก
รายจ่ า ยเพื่ อ การบริ โ ภค นอกจากนี้ เ คนส์ เ ห็ น ว่ า รายได้ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการ
กําหนดการบริโภค ดังนั้น การออมจึงขึ้นอยู่กับรายได้ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยตามที่สํานัก
คลาสิกเชื่อ สําหรับการลงทุนนั้น เคนส์พิจารณาว่า ประสิทธิภาพส่วนเพิ่มของทุน
(marginal efficiency of capital) เป็นปัจจัยหลักที่กําหนดการลงทุน ประสิทธิภาพ
ส่วนเพิ่มของทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน สําหรับปัจจัยสําคัญที่กําหนด
ประสิทธิภาพเพิ่มของทุนก็คือกระแสรายได้จากการลงทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับการคาดคะเน
(expectation) ของนักลงทุนถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
การขัดแย้งเชิงทฤษฎีดังกล่าวนําไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์
ในประเทศต่างๆ สําหรับในประเทศไทยมีงานศึกษาจํานวนมาก เช่น กุลธิดา มาลากุล
(2538) ชัยณรงค์ ไพวิทยศิริธรรม (2539) สุมาลี พุกรอด (2548) ศึกษาปัจจัยกําหนด
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ได้ข้อสรุปว่า รายได้ และอัตราดอกเบี้ย ทั้งสองปัจจัย
กําหนดปริมาณเงินฝากอย่างมีนัยสําคัญ สําหรับการศึกษานี้ ได้ทดสอบสมมุติฐานว่า
อัตราดอกเบี้ยและรายได้เป็นปัจจัยกําหนดเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
รายจังหวัดอย่างมีนัยสําคัญหรือไม่ โดยกําหนดตัวแบบสมการถดถอยปริมาณเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดและสินเชื่อธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด ตามสมการที่ (1)
และ (2) ดังนี้
DEPti = a + b(GPP)ti + c (RIR)ti + uti

(1)

CREti = a + b(GPP)ti + c (RMLR)ti + uti

(2)
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โดยที่ DEP = ปริมาณเงินฝากรายจังหวัด (ล้านบาท) GPP = มูลค่าผลผลิตมวล
รวมรายจังหวัด (ล้านบาท)
RIR = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแท้จริง (ร้อยละ) CRE = ปริมาณสินเชื่อราย
จังหวัด (ล้านบาท)
RMLR = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แท้จริง (ร้อยละ)
ขอบเขตการศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ศึกษาข้อมูลรายจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด (จังหวัดบึงกาฬรวมเข้ากับ
จังหวัดหนองคาย) ครอบคลุมช่วงศึกษาจํานวน 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2557
โดยพิจารณาเฉพาะเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้เงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เงิน
ฝากประจํา ตั๋วสัญญาใช้เงิน และบัตรเงินฝาก
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย เงินเบิกเงินเกินบัญชี เงินกู้ ตั๋ว
เงิน และเงินสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ข้อมูลปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจังหวัด อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR นํามาจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย อั ต ราเงิ น เฟ้ อ รายจั ง หวั ด นํ า มาจากสํ า นั ก ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และผลผลิตมวลรวมจังหวัด นํามาจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการศึกษา
โครงสร้างเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด ผลการศึกษา
สรุปได้ดังนี้
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1. โครงสร้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
(เปรียบเทียบระหว่างพ.ศ. 2548 และ 2557) ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได้จาก
ลํ าดั บ ของจั ง หวั ด ที มีเ งิ น ฝากมากที่ สุ ดถึ ง ต่ํ าสุ ด รวมทั้ ง สั ดส่ วนเงิ น ฝากของแต่ ล ะ
จังหวัดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในจํานวน 10 จังหวัดแรกที่มีเงินฝากสูงสุดยังคง
เป็นจังหวัดชุดเดิม (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) ได้แก่ กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี
ชลบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ สงขลา นครปฐม นครราชสีมาและสุมทรสาคร ทั้ง 10
จังหวัดมีเงินฝากรวมกันคิดเป็นร้อยละ 81.40 และ 79.97 ของเงินฝากทั้งหมดจํานวน
6,162,926 และ 11,854,485 ล้านบาท ของปี พ.ศ. 2548 และ 2557 ตามลําดับ
เฉพาะกรุงเทพจังหวัดเดียวมีเงินฝากเฉลี่ยทั้งสองช่วงเวลาคิดเป็นประมาณร้อยละ
63.7 ของเงินฝากรวม หรือถ้าพิจารณา 5 จังหวัดแรกที่มีเงินฝากมากที่สุด มีเงินฝาก
รวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 ของยอดเงินฝากรวม จากโครงสร้างเงินฝาก
ดังกล่าว สรุปได้ว่า เงินฝากรายจังหวัดมีการกระจุกตัว (concentration) ค่อนข้างสูง
2. เปรียบเทียบเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของกรุงเทพและรายภูมิภาค ( ดู
ตารางที่ 4 ประกอบ) พบว่า ทั้ง 2 ปีโครงสร้างไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ กรุงเทพ
จังหวัดเดียวมีสัดส่วนเงินฝากสูงสุดคือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 63 รองลงมาคือ ภาค
กลาง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 สําหรับภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ มีสัดส่วนไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก รวมกันทั้งหมดเฉลี่ยประมาณร้อยละ
15.5
3. ลักษณะโครงสร้างสินเชื่อรายจังหวัดเหมือนกับโครงสร้างเงินฝากราย
จังหวัด คือ มีการกระจุกตัวสูง ดังจะเห็นว่า ใน 10 จังหวัดแรกที่มีสินเชื่อสูงสุดมี
สัดส่วนสินเชื่อรวมกันคิดเป็นร้อยละ 84.77 และ 82.65 ของจํานวนสินเชื่อทั้งหมด
5,551,424 และ 12,532,855 ล้านบาท ของปี พ.ศ. 2548 และ 2557 ตามลําดับ
จังหวัดที่มีสินเชื่อมากที่สุด 10 ลําดับแรกเป็นกลุ่มเดิม (ดูตารางที่ 5 ประกอบ)
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ตารางที่ 3: เงินฝากธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดใหญ่สุด 10 จังหวัดแรก ปี พ.ศ.
2548 และ 2557
2548
จังหวัด
เงินฝาก
ร้อยละ ร้อยละ
(ล้านบาท)
สะสม
1.กรุงเทพมหานคร 4,000,172 64.91 64.91
2. สมุทรปราการ
200,331
3.25
68.16
3. นนทบุรี
177,291
2.88
71.04
4. ชลบุรี
150,188
2.44
73.48
5. ปทุมธานี
104,278
1.69
75.17
6. เชียงใหม่
94,808
1.54
76.71
8. สงขลา
80,908
1.31
78.02
7. นครปฐม
77,701
1.26
79.28
9. สมุทรสาคร
68,015
1.10
80.38
10. นครราชสีมา
63,347
1.03
81.41
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทยและจากการคํานวณ

2557
เงินฝาก
(ล้านบาท)
7,419,274
396,213
422,184
367,238
275,126
198,897
164,912
144,075
133,650
129,919

ร้อยละ
62.59
3.34
3.56
3.01
2.32
1.67
1.39
1.22
1.13
1.09

ร้อยละ
สะสม
62.59
65.93
69.49
72.50
74.82
76.49
77.88
79.10
80.23
81.32

ตารางที่ 4: เงินฝากธนาคารพาณิชย์จําแนกรายภูมิภาค ปี พ.ศ. 2548 และ 2557
เงินฝากปี 2548
(ล้านบาท)
กรุงเทพ
4,000,172
ภาคกลาง
1,196,231
ภาคเหนือ
312,509
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 312,747
ภาคใต้
341,267
รวม
6,162,926
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทยและจากการคํานวณ
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ร้อยละ
64.91
19.41
5.07
5.07
5.54
100.00

เงินฝากปี 2557
(ล้านบาท)
7,419,274
2,571,151
603,337
632,342
628,387
11,854,485

ร้อยละ
62.59
21.69
5.09
5.33
5.30
100.00
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4. พิจารณาโครงสร้างสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ของกรุงเทพและรายภูมิภาค
พบว่า ทั้ง 2 ปีโครงสร้างไม่แตกต่างกัน ทั้งลําดับและสัดส่วนของสินเชื่อ กล่าวคือ
กรุงเทพจังหวัดเดียวมีสัดส่วนสินเชื่อสูงสุดคือร้อยละ 73.53 ในปี พ.ศ. 2548 ลดลง
เหลือร้อยละ 69.13 ในปี พ.ศ. 2557 รองลงมาคือ ภาคกลาง สําหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ มีสัดส่วนสินเชื่อรวมกันร้อยละ 14 ในปี
พ.ศ. 2548 และปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2557 (ดูตารางที่ 5
ประกอบ)
5. ผลการศึกษาโครงสร้างสัดส่วนของสินเชื่อต่อเงินฝากรายจังหวัด (แสดง
ในตารางที่ 6) พบว่า ใน พ.ศ. 2548-2557 สัดส่วนของสินเชื่อต่อเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์ของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.05 เปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตปี
พ.ศ. 2540 (คือช่วงปี พ.ศ. 2536 - 2540) สัดส่วนนี้มีค่าสูงถึง 1.32 แต่ถ้า
เปรียบเทียบหลังวิกฤต คือช่วงที่ธนาคารพาณิชย์อยู่ในช่วงฟื้นฟู (2541 - 2547)
สัดส่วนนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า มี 2 ภาคที่มีสัดส่วน
เกิน 1 ได้แก่ กรุงเทพมีค่าสัดส่วนเฉลี่ย 1.21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า 1.09
สําหรับภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้มีค่าเฉลี่ยต่ํากว่า 1 คือเท่ากับ 0.87, 0.62
และ 0.93 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 7 ประกอบ) ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นว่า เงินออม
ส่ ว นเกิ น ในจั ง หวั ด ภาคกลางและจั ง หวั ด ภาคเหนื อ จะไหลเข้ า ไปสนั บ สนุ น ความ
ต้องการสินเชื่อส่วนเกินของกรุงเทพ
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ตารางที่ 5: สินเชื่อธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดใหญ่สุด 10 จังหวัดแรก ปี พ.ศ. 2548
และ 2557
จังหวัด

1.กรุงเทพฯ
2. ชลบุรี
3.
สมุทรปราการ
4. เชียงใหม่
5. นนทบุรี
6. สงขลา
7. ภูเก็ต
8.
นครราชสีมา
9. ปทุมธานี
10.ขอนแก่น

2548
สินเชื่อ
(ล้านบาท)

ร้อย
ละ

4,081,811
113,058

73.52
2.03

101,199
77,957
66,643
66,608
52,505

1.82
1.40
1.20
1.19
0.94

51,858
51,310
45,722

0.93
0.92
0.82

ร้อย
ละ
สะสม
73.52
75.55
77.37
78.77
79.97
81.16
82.10
83.03
83.95
84.77

จังหวัด

1.กรุงเทพฯ
2. ชลบุรี
3.
สมุทรปราการ
4.ภูเก็ต
5. เชียงใหม่
6. นนทบุรี
7. ปทุมธานี
8.
นครราชสีมา
9. สงขลา
10. ขอนแก่น

2557
สินเชื่อ
(ล้านบาท)

ร้อย
ละ

8,663,587
331,626

69.13
2.65

ร้อย
ละ
สะสม
69.13
71.78

209,029
188,472
185,209
168,293
158,443

1.67
1.50
1.48
1.34
1.26

73.45
74.95
76.43
77.77
79.03

155,587
151,434
146,769

1.24
1.21
1.17

80.27
81.48
82.65

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทยและจากการคํานวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสมดุลระหว่างเงินฝากและสินเชื่อ ส่วน
ภาคใต้เกินดุลเงินออมเล็กน้อย แต่มีข้อสังเกตว่า นับตั่งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา
ความต้องการสินเชื่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากและ
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดการขาดแคลนเงินออมทั้งสองภูมิภาคนี้
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ตารางที่ 6: สินเชื่อธนาคารพาณิชย์จําแนกรายภูมิภาคและกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2548
และ 2557
สินเชื่อปี 2548
กรุงเทพ
4,081,811
ภาคกลาง
692,944
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273,050
ภาคใต้
253,375
ภาคเหนือ
250,244
รวม
5,551,424
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทยและการคํานวณ

ร้อยละ
73.53
12.48
4.92
4.56
4.51
100.00

สินเชื่อปี 2557
8,663,587
1,727,226
836,979
709,416
595,647
12,532,855

ร้อยละ
69.13
13.78
6.68
5.66
4.75
100.00

ตารางที่ 7: สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากธนาคารพาณิชย์จําแนกรายภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2548 - 2557
ปี

กรุงเทพ

ภาค
ภาคเหนือ
ภาค
กลาง
อีสาน
2548
1.02
0.56
0.80
0.87
2549
0.97
0.58
0.84
0.98
2550
1.03
0.61
0.85
1.05
2551
1.22
0.61
0.81
1.03
2552
1.31
0.61
0.79
1.01
2553
1.41
0.63
0.86
1.06
2554
1.48
0.67
0.92
1.13
2555
1.27
0.63
0.88
1.14
2556
1.23
0.67
0.97
1.26
2557
1.17
0.67
0.95
1.32
เฉลี่ย
1.21
0.62
0.87
1.09
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม ของทุกปี)
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ภาคใต้
0.74
0.81
0.87
0.87
0.89
0.91
0.94
1.00
1.13
1.21
0.93

เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ
0.90
0.88
0.93
1.04
1.09
1.16
1.21
1.09
1.09
1.06
1.05
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ผลการคํานวณสมการเงินฝากธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด
การคํานวณใช้ 2 ตัวแบบ ได้แก่ Fixed Effect Model (FEM) และ
Random Effect Model (RFM) ผลการคํานวณทั้ง 2 ตัวแบบ แสดงในตารางที่ 8
จากการวิเคราะห์ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องพบว่า ทั้ง 2 ตัวแบบให้ผลสอดคล้องกัน กล่าวคือ
ผลผลิตมวลรวมรายจังหวัด (GPP) ซึ่งเป็นตัวแปรที่แทนรายได้เป็นปัจจัยที่มีบทบาท
สําคัญในการกําหนดปริมาณเงินฝากรายจังหวัด (มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01) และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวทางทฤษฎี ขณะที่ อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากแท้ จ ริ ง ไม่ มี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ การกํ า หนดปริ ม าณเงิ น ฝากและมี
ความสัมพันธ์ในเชิงผกผัน ไม่สอดคล้องกับคํากล่าวทางทฤษฎี โดยรวมสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากกับปัจจัยกําหนดทั้ง 2 ตัวแบบอยู่ในระดับต่ํา
เนื่องจากค่า R2 มีค่าต่ํากว่า 0.5 ผลการคํานวณความยืดหยุ่นของเงินฝากต่อปัจจัย
กําหนด 2 ช่วงเวลาคือ พ.ศ. 2548 และ 2557 ดังที่แสดงในตารางที่ 4.2 พบว่า ความ
ยืดหยุ่นของเงินฝากต่อ GPP เท่ากับ 2.41 และ 2.05 ตามลําดับ จัดว่ามีค่าสูง ค่า
ความยืดหยุ่นลดลงเล็กน้อยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สําหรับความยืดหยุ่นของเงินฝาก
ต่ออัตราดอกเบี้ยแท้จริงมีค่าต่ําและลดลงในช่วง 10 ปีที่ทําการศึกษา คือมีค่าเท่ากับ
0.137 และ 0.014 ในปี พ.ศ. 2548 และ 2557 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8: ผลการคํานวณสมการเงินฝากรายจังหวัด
Fixed Effect Model
Random Effect Model
(FEM)
(REM)
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์ t-statistics
ค่าสัมประสิทธิ์
t-statistics
ค่าคงที่
-71171.05
-13.32099
-8869.475
-3.208619
GPP
0.572677
16.98396
0.121260
20.86737
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก -829.2414
-0.879989
-381.0059
-0.414847
R2
0.49
0.33
ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ การคํานวณตัวแบบ FEM กําหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละจังหวัดใช้ร่วมกัน ค่าคงที่
แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัด

ตารางที่ 9: ความยืดหยุ่นเงินฝากนาคารพาณิชย์รายจังหวัดต่อปัจจัยกําหนด ปี พ.ศ.
2548 และ 2557
เงินฝากรายจังหวัด
ความยืดหยุ่นต่อ
2548
GPP
2.41
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
-0.137
ที่มา: การคํานวณจากสมการ REM ณ. ระดับค่าเฉลี่ย

2557
2.05
-0.014

ผลการคํานวณสมการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์
การคํานวณใช้ทั้ง 2 ตัวแบบ แสดงในตารางที่ 10 พบว่า ให้ผลสอดคล้องกัน
กล่ า วคื อ ผลผลิ ต มวลรวมรายจั ง หวั ด (GPP) เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการ
กําหนดความต้องการสินเชื่อและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับคํา
กล่ า วทางทฤษฎี ขณะที่ อั ต ราดอกเบี้ย เงิ น กู้ แ ท้ จ ริ ง ไม่ มีนั ย สํ า คั ญ ต่ อ การกํ า หนด
ปริมาณสินเชื่อและมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผัน ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวทางทฤษฎี
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พิจารณาจากค่า R2 สมการโดยรวมแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสินเชื่อและปัจจัย
กํ า หนดอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ผลการคํ า นวณความยื ด หยุ่ น ของสิ น เชื่ อ ต่ อ ปั จ จั ย
กําหนด ดังที่แสดงในตารางที่ 11 พบว่า ความยืดหยุ่นของสินเชื่อต่อ GPP มีค่าสูงคือ
3.307 และ 4.178 สําหรับปี พ.ศ. 2548 และ 2557 ตามลําดับ สําหรับความยืดหยุ่น
ของสินเชื่อต่ออัตราดอกเบี้ยแท้จริงมีค่าต่ําแต่มี คือมีค่าเท่ากับ 0.071 และ 0.211 ใน
ปี พ.ศ. 2548 และ 2557 ตามลําดับ ค่าความยืดหยุ่นทั้งสองประเภทมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปีที่ทําการศึกษา
ตารางที่ 10: ผลการคํานวณสมการสินเชื่อรายจังหวัด
Fixed Effect Model (FEM)
ค่าสัมประสิทธิ์ t-statistics
-121951.5
-15.10423
1.051595
18.83478

Random Effect Model (REM)
ค่าสัมประสิทธิ์
t-statistics
-12521.91
-3.262155
0.193514
26.35147

ตัวแปร
ค่าคงที่
GPP
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้แท้จริง
-910.2712
-0.849716
-309.2125
-0.297589
R2
0.65
0.457
ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: การคํานวณตัวแบบ FEM กําหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละจังหวัดใช้ร่วมกัน ค่าคงที่
แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัด
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ตารางที่ 11: ความยืดหยุ่นสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดต่อปัจจัยกําหนด
ปี พ.ศ. 2548 และ 2557
สินเชื่อรายจังหวัด
ความยืดหยุ่นต่อ
2548
GPP
3.307
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แท้จริง
-0.071
ที่มา: การคํานวณจากสมการ REM ณ. ระดับค่าเฉลี่ยของแต่ละปี

2557
4.178
-0.211

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารการกระจุ ก ตั ว ค่ อ นข้ า งสู ง และไม่ ค่ อ ย
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเงินฝากและสินเชื่ออยู่ในกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑล สะท้อนให้
เห็ น ถึ ง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของประเทศที่ ส่วนใหญ่ ก ระจุ กตั วอยู่ ที่กรุ ง เทพและ
จังหวัดปริมณฑล ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของมูลค่า GPP ของกรุงเทพและจังหวัด
ปริมณฑลคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของ GDP หรือ ประมาณร้อยละ 90 ของภาษี
ทุกประเภทที่กรมสรรพกรและกรมสรรพสามิตมาจากกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑล
การที่ภาคการเงินและภาคที่แท้จริงมีการกระจุกตัวสูงดังกล่าว จึงสร้างความแตกต่าง
ในการพัฒนาในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งอาจสร้างความเสี่ยงให้กับระบบเศรษฐกิจไทย
ดัง นั้ น การกระจายความเจริญ สู่ ภูมิภาคและสู่ ท้องถิ่ นตามแผนปฏิ รูป ที่ป รากฏใน
รัฐธรรมนูญจึงควรเร่งดําเนินการอย่างจริงจัง
2. ผลการศึ ก ษา พบว่ า รายได้ เ ป็ น ปั จ จั ย กํ า หนดที่ สํ า คั ญ ขณะที่ อั ต รา
ดอกเบี้ยไม่ได้เป็นปัจจัยกําหนด ข้อค้นพบนี้ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ได้สนับสนุนคํา
กล่าวของเคนส์ที่เห็นว่าปัจจัยด้านรายได้เป็นปัจจัยหลักในการกําหนดการออมและ
การบริโภค ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยดังที่สํานักคลาสสิกและแนวร่วมให้ความสําคัญ
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3. เนื่องจากปัจจัยด้านดอกเบี้ยมีนัยสําคัญน้อยในการกําหนดเงินฝากและ
สินเชื่อ รวมทั้งมีค่าความยืดหยุ่นต่ําในการกําหนดเงินฝากและสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ ดังนั้น มาตรการด้านอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศนํามาใช้ในการ
รักษาเสถียรภาพด้านราคาจะมีประสิทธิภาพน้อย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เกิดภาวะเงิน
เฟ้อที่เกิดจากการขยายตัวของอุปสงค์ การแทรกแซงให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
ปรับตัวสูงขึ้น โดยผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีผลต่อการเพิ่มเงินออมและ
ลดสินเชื่อได้น้อย ดังนั้น ธนาคารชาติควรใช้นโยบายอื่นๆ มาประกอบในการควบคุม
เงิ น เฟ้ อ เช่ น มาตรการควบคุ ม สิ น เชื่ อ หรื อ มาตรการด้ า น prudential
measurements
4. การศึกษานี้มีข้อจํากัดที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ช่องทางการออมของ
ประชาชนและช่ อ งทางการกู้ ยื ม ของประชาชนและนั ก ธุ ร กิ จ มี ห ลายช่ อ งทาง
นอกเหนือจากการธนาคาร เช่น ซื้อหุ้น หรือตราสารหนี้ หรือผ่านสถาบันการเงินอื่นที่
ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งถ้านําช่องทางเหล่านี้มาพิจารณาอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ได้
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