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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ในการศึ ก ษาปั จ จั ย กํ า หนดสิ น เชื่ อ อุ ป โภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ แบบอนุกรมเวลาและ
ภาคตั ด ขวาง (Panel Data Analysis) ทํ า การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2553 – 2557
ครอบคลุ ม 76 จั ง หวั ด ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นแรก เป็ น
การศึกษามูล ค่ าสิน เชื่ออุป โภคบริโภคสะสม ส่วนที่ ส อง ศึ กษาการเปลี่ยนแปลงของ
สินเชื่ออุปโภคบริโภคในแต่ละปี โดยการศึกษาทั้งสองแบบนี้จะใช้ข้อมูลของทุกจังหวัด
มาพิ จ ารณาร่ ว มกั น เป็ น ตั ว แทนของทั้ ง ประเทศ และแยกศึ ก ษาเป็ น รายภาค การ
คํานวณใช้ทั้งตัวแบบ Fixed Effects และ Random Effects ผลการศึกษา ทั้งระดับ
สิ น เชื่ อ สะสมและการเปลี่ ย นแปลงของสิ น เชื่ อ ในภาพรวมให้ ผ ลสอดคล้ อ งกั น คื อ
ปริม าณเงิน ฝาก ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมรายจัง หวัด และอั ตราดอกเบี้ ยเงิน กู้ ที่ แ ท้ จ ริงมี
บทบาทสําคัญ ในการกําหนดความต้องการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ค่าความ
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ยืดหยุ่นของของสินเชื่ออุปโภคบริโภคต่อปัจจัยกําหนดทั้ง 3 ปัจจัยส่วนใหญ่มีค่าต่ําและ
ผันแปรไปแต่ละภูมิภาค
คําสําคัญ: สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์การวิเคราะห์ข้อมูล panel

ABSTRACT
In this thesis, the researcher studies factors determining the
tendering of consumption loans by commercial banks in Thailand. This
study was divided into two parts. In Part One, the accumulation of
consumption loans was studied. In Part Two, the annual changes in
consumption loans was studied for all years of concern.
In both parts, data from all provinces were considered as
representative of the whole country even though analysis was also
conducted for each region taken separately. The fixed effects and the
random effects models were used for calculation purposes. The findings
suggest that the level of accumulated loans and changes in loans were
overall found to be congruent. The amount of deposits, the provincial
gross domestic product, and real interest rates played important roles in
determining the need for personal consumption loans. As governed by
these three determining factors, the flexibility with which personal
consumption loans were tendered by commercial banks was low and
varied by region.
Keywords: personal consumption loans, commercial banks, panel data
analysis
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บทนํา
ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ ถือว่าเป็น
แหล่งระดมเงินฝากที่ สําคัญ ที่ สุด โดยทําหน้ าที่ รับฝากเงินจํานวนมากจากประชาชน
ธุรกิจ และหน่วยราชการต่างๆ ธนาคารพาณิชย์จะนําเงินที่ได้จากการระดมเงินฝากไป
ลงทุนและให้กู้ยืม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สําคัญและเป็นรายได้หลักของธนาคารพาณิ ชย์ การ
อํานวยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไปยังภาคธุรกิจต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ขยายตัวเศรษฐกิจรวมของประเทศ การขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิ ชย์ สินเชื่อ
อุ ป โภคบริ โภคส่ วนบุ ค คลเป็ น สิ น เชื่ อ ประเภทหนึ่ งของสิ น เชื่ อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ มี
บทบาทสําคัญอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคาร
พาณิชย์มีการขยายตัวไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทต่างๆ (ดูตาราง
ที่ 1 ประกอบ)
โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2552 ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจที่
หดตัวจากผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจโลก สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ชะลอตัวลง
เป็นอย่างมาก ส่งผลให้สินเชื่อรวมชะลอตัวร้อยละ -1.8 สินเชื่อทุกประเภทหดตัวลง
เช่น สินเชื่อธุรกิจหดตัวร้อยละ 5 และสินเชื่อสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หดตัวร้อยละ 6.9 ในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลสามารถขยายตัวร้อยละ 8
ต่อมาในปีพ.ศ. 2553 สินเชื่อรวมสามารถกลับมาขยายตัวอีกครั้งอยู่ที่ร้อยละ 11.3 ซึ่ง
เกิดจากความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่งผลให้สินเชื่ออุปโภค
บริ โภคส่ ว นบุ ค คลขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ17.7 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นและขยายตั ว ใน
ระดั บ สู งอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 สิ น เชื่ออุป โภคบริโภคส่ วนบุ ค คล
ขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสินเชื่อรถยนต์ ที่รัฐบาลมีนโยบาย
"รถคันแรก" ที่มีมาตรการคืนภาษีรถคันแรกของรัฐบาล และสินเชื่อส่วนบุคคลจากความ
จําเป็นในการใช้จ่ายของประชาชนหลังจากภาวะน้ําท่วม ถึงแม้ว่าในช่วง 4 ปีหลัง (ปี
พ.ศ.2555-2558) ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง แต่สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน
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บุคคลของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มขยายตัวที่ดีเมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทต่างๆ ของ
ธนาคารพาณิชย์
ตารางที่ 1 การขยายตัวของสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ.
สินเชื่อ (ร้อยละ)
สินเชื่อรวม สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME สินเชื่ออุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคล
2550
4.60
1.50
16.00
2551
11.40
10.50
14.00
2552
–1.80
–5.00
–6.90
8.00
2553
11.30
9.00
7.40
17.70
2554
15.10
14.80
14.40
15.80
2555
13.70
10.60
14.10
21.60
2556
11.00
10.20
14.70
12.90
2557
5.00
4.00
2.20
7.40
2558
4.30
3.10
5.60
7.10
ที่มา: จาก รายงานผลการดําเนินงานธนาคารพาณิชย์, โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย,
ม.ป.ป., ค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.bot.or.th/thai/
Financialinstitutions/Publications/Pages/FiProformance_Press.aspx
จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคาร
พาณิชย์เป็นสินเชื่อที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตเป็นอย่างมาก และมีความสําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ และเป็นตัวชี้วัดอุปสงค์รวมของสินค้าและบริการรวมไปถึงการรักษา
ระดั บ รายได้ ของประชาชาติ ดั งนั้ น งานศึ ก ษานี้ จึ งมี ค วามสนใจในการศึ ก ษาปั จ จั ย
กําหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุ คคลของธนาคารพาณิ ชย์รายจังหวัด จํานวน 76
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จังหวัด ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลเชิงบวกในการกําหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการให้สินเชื่อ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ศึกษาปัจจัยกําหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ราย
จังหวัดของประเทศไทย

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาปัจจัยกําหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์
จํ านวน 76 จั ง หวัด ครั้งนี้ เป็ น การวิจั ยเชิ งปริม าณ (quantitative research) โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผสมระหว่างข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data)
รายปี รวมระยะเวลา 5 ปี ตั้ งแต่ ปี พ .ศ. 2553-2557 และข้ อมู ล ภาคตั ดขวาง (cross
section data) คือ จังหวัดในประเทศไทย 76 จังหวัด โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นทางการ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantities Analysis) เป็นการสร้างแบบจําลองใน
รูปของสมการ การวิเคราะห์สมการแบบถดถอย Panel Data Analysis ในการคํานวณ
ด้วยตัวแบบ Fixed Effects และ Random Effects โดยมีปัจจัยกําหนดในการศึกษา 3
ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปริม าณเงิน ฝากรายจั งหวัด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมรายจั ง หวั ด และอั ต รา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2 กรณี กรณี แ รก เป็ น การศึ ก ษาปั จ จั ย
กําหนดระดับคงค้างของสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ กรณีที่
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สอง เป็นการศึกษาปัจจัยกําหนดการเปลี่ยนแปลงสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นตัวแบบที่ใช้ในการศึกษา เป็นดังนี้
1. ตัวแบบสมการถดถอยพหุคูณปัจจัยกําหนดระดับสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน
บุคคลธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด
CLCit = a0 + a1DEPit + a2GPPit + a3Rit + uit
โดย

CLC

= สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด
ต่อหัว

DEP

= เงินฝากธนาคารพาณิชย์รวมรายจังหวัดต่อหัว

GPP

= ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดต่อหัว

R

= อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงรายจังหวัด

i

= จังหวัดที่ 1, 2, 3, ..., 76

t

= ปี

t คือ 1, 2, 3, 4, 5 (ปีพ.ศ.2553 – 2557)

2. ตัวแบบสมการถดถอยพหุคูณปัจจัยกําหนดการเปลี่ยนแปลงสินเชื่ออุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์

CLCit =a0 + a1DEPit+ a2GPPit+ a3Rit+ uit
โดย

CLCit = การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีของสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดต่อหัว
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DEPit = การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีของเงินฝากธนาคารพาณิชย์
รายจังหวัดต่อหัว
GPP

= ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดต่อหัว

R

= อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงรายจังหวัด

i

= จังหวัดที่ 1,2,3,...,76

t

= ปี

t = 1, 2, 3, 4, 5 (ปีพ.ศ.2553 – 2557)

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและแหล่งข้อมูล
1. ปริ ม าณสิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โภคส่ ว นบุ ค คล คื อ มู ล ค่ า การให้ สิ น เชื่ อ ของ
ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย ในหมวดของการให้สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
2. เงินฝากรวมรายจังหวัดต่อหัว คือเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ของประเทศ
ไทยจําแนกตามจังหวัด เป็ นการรวบรวมข้อมูลจํานวนสํานั กงานและเงินรับ ฝากของ
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและสาขาธนาคารต่างประเทศ
3. ผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เป็นรายได้ที่มา
จากกิจกรรมการผลิตทั้งหมดที่ ดําเนินการอยู่ในพื้ น ที่จังหวัด เก็บ รวบรวมข้อมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงคํานวณจาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR – อัตรา
เงินเฟ้อรายจังหวัด รวบรวมข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย สําหรับอัตราเงินเฟ้อ
รายจังหวัดนํามาจากกระทรวงพาณิชย์
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ผลการศึกษา
ผลการคํานวณสมการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์แบ่ง
การศึกษา 2 แบบ คือ การศึกษาปัจจัยกําหนดระดับสะสมของสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์ เปรียบเหมือนเป็นการศึกษาระยะยาว และศึกษาแบบการ
เปลี่ยนแปลงของสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เปรียบเสมือนเป็นการศึกษาในระยะ
สั้น
1. ผลการศึกษาปัจจัยกําหนดระดับสะสมของสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน
บุคคลธนาคารพาณิชย์
การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรก เป็ น การใช้ ข้ อ มู ล ของทุ ก จั ง หวั ด มา
พิจารณาทั้งหมด จึงเปรียบเสมือนเป็นการวิเคราะห์ของทั้งประเทศ ส่วนที่สอง เป็นการ
พิจารณาแยกเป็นรายภาค ผลการศึกษาในแต่ละส่วน เป็นดังนี้
1.1) จากผลการศึกษาสมการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดทั้งประเทศ
การคํานวณใช้ทั้ง 2 ตัวแบบคือ Fixed Effects และ Random Effects ทั้ง 2
ตัวแบบ ให้ผลสอดคล้องกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า R2 ที่ได้จากการ
คํานวณเท่ากับ 0.98 แสดงให้เห็นว่าเงินฝากรวมต่อหัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดต่อ
หัว และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงร่วมกันกําหนดปริมาณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน
บุคคลได้ถึงร้อยละ 98
ผลการวิเคราะห์ทิศทางและระดับความมีนัยสําคัญของปริมาณเงินฝากต่อหัว
ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมรายจังหวัดต่อหัว และอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ที่แท้จริงที่มีต่อปริมาณ
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สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์ต่อหัว จากการคํานวณทั้ง 2 ตัวแบบ
พบว่า ปัจจัยกําหนดทุกตัวมีนัยสําคัญต่อการกําหนดปริมาณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน
บุ คคลของธนาคารพาณิ ช ย์ ที่ ระดั บ 0.01 และมี ความสั มพั น ธ์ในทิ ศ ทางเดี ยวกั น ซึ่ ง
เป็นไปตามสมมุติฐาน ยกเว้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงมีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ตารางที่ 2 ผลการคํานวณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ทั้ง
ประเทศ
ตัวแปร Fixed Effect Model (FEM) Random Effect Model (REM)
ค่า
t-statistics
ค่าสัมประสิทธิ์ t-statistics
สัมประสิทธิ์
ค่าคงที่
-7063.677
-3.44855
-5252.885 -2.049655
เงินฝากรวม
0.217567
18.7980
0.221212 23.25643
GPP
0.085044
6.21833
0.069531 6.758276
อัตราดอกเบี้ย
736.2176
4.58136
756.4929 4.853111
เงินกู้ที่แท้จริง
0.98
0.67
R2
ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: การคํานวณตัวแบบ FEM กําหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละจังหวัด
ร่วมกันคงที่ แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัด ในที่นี้นําเสนอเฉพาะค่าคงที่ที่ใช้
ร่วมกัน
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1.2) ผลการคํานวณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์รายภาค
ผลการคํานวณทัง้ 2 ตัวแบบ แสดงในตารางที่ 3 ได้ผลดังนี้
(1) เมื่ อพิ จารณาจากค่ า R2 ของทุ กสมการในทุ ก ภาคมี ค่ าค่ อ นข้ างสู ง โดย
เฉพาะตั ว แบบ Fixed Effects แสดงให้ เห็ น ว่ า เงิ น ฝากรวม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมราย
จังหวัด (GPP) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริง ร่วมกันกําหนดปริมาณสินเชื่ออุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลในเกณฑ์ที่สูง
(2) ผลการคํานวณในแต่ละภาคให้ผลเหมือนกัน คือ ปริมาณเงินฝากรวม และ
ผลิตภั ณ ฑ์ มวลรวมรายจังหวัด (GPP) เป็ นปั จจัยสําคัญ ในการกําหนดปริมาณสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคส่วนบุ คคลของธนาคารพาณิ ชย์ ส่วนอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ที่แท้ จริงไม่ มี
นัยสําคัญต่อการกําหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์เฉพาะภาค
และตัวแบบที่คํานวณ เช่น ภาคใต้มีนัยสําคัญต่อการกําหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน
บุ ค คลของธนาคารพาณิ ช ย์ (เฉพาะตั ว แบบ Fixed Effects) และภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ (เฉพาะตัวแบบ Random Effects)
(3) ทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย กํ า หนดกั บ ปริ ม าณสิ น เชื่ อ อุ ป โภค
บริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ จากผลการคํานวณในทุกตัวแบบและทุกภาค ผล
จากการคํานวณ พบว่า ปริมาณเงินฝากรวมและผลิตภัณฑ์รวมรายจังหวัด (GPP) เป็น
ปัจจัยสําคัญในการกําหนดสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี (ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมรายจังหวัด มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน (เฉพาะตัวแบบ Fixed
Effects) ในขณะที่ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ มี นั ย สํ า คั ญ ในการกํ า หนดสิ น เชื่ อ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ไม่แน่นอนกับปริมาณสินเชื่อ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคและตัวแบบที่ใช้
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ในการคํานวณโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีความสัมพัน ธ์ในทิ ศทาง
เดียวกันทั้งสองตัวแบบที่คํานวณ
ตารางที่ 3 ผลการคํานวณสมการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคาร
พาณิชย์รายภูมิภาค
ตัวแปร
(FEM) ภาคเหนือ
(REM) ภาคเหนือ
ค่า
t-statistics
ค่า
t-statistics
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์
ค่าคงที่
-10870.79 -4.936024
-9950.201 -3.013121
เงินฝากรวมต่อหัว
0.52031 8.740443
0.447744 8.740951
GPP
0.040294 1.244147
0.059853 2.014556
อัตราดอกเบี้ย
-131.4622 -0.880183
-32.45766 -0.226048
เงินกู้ที่แท้จริง
0.97
0.72
R2
ตัวแปร
(FEM)
(REM)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่า
t-statistics
ค่า
t-statistics
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์
ค่าคงที่
-15236.99 -5.258823
-377.589 -0.143964
เงินฝากรวมต่อหัว
0.378701 11.70865
0.346784 10.87937
GPP
0.188434 4.363939
-0.009916 -0.326386
อัตราดอกเบี้ย
67.41005 0.580409
480.6999 4.963688
เงินกู้ที่แท้จริง
0.98
0.7
R2
ที่มา: จากการคํานวณ
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ผลการคํานวณสมการสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคาร
พาณิชย์รายภูมิภาค
(RFM) ภาคใต้
ตัวแปร
(FEM) ภาคใต้
ค่า
t-statistics
ค่า
t-statistics
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์
ค่าคงที่
-53435.55 -12.27759 -39290.87 -8.106323
เงินฝากรวมต่อหัว
1.262155 17.09183
0.980936 20.40555
GPP
0.019036 1.147596
0.028569 1.762042
อัตราดอกเบี้ย
-811.3205 -2.064255 -11.17627 -0.031338
เงินกู้ที่แท้จริง
0.99
0.86
R2
ตัวแปร
(FEM) ภาคกลาง
(RFM) ภาคกลาง
ค่า
t-statistics
ค่า
t-statistics
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์
ค่าคงที่
-12854.53 -2.597043 -11350.77 -3.172364
เงินฝากรวมต่อหัว
0.192351 15.05213
0.208337 24.23394
GPP
0.076594 3.828161
0.061738 5.976313
อัตราดอกเบี้ย
1218.934 3.286556
1180.255
3.43817
เงินกู้ที่แท้จริง
0.99
0.86
R2
ที่มา: จากการคํานวณ
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2. ผลการศึกษาแบบการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ธนาคารพาณิชย์
การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรก เป็ น การใช้ ข้ อ มู ล ของทุ ก จั ง หวั ด มา
พิจารณาทั้งหมด ส่วนที่สอง เป็นการพิจารณาแยกเป็นรายภาค ผลการศึกษาในแต่ละ
ส่วน เป็นดังนี้
2.1) ผลการคํานวณสมการการเปลี่ยนแปลงของสินเชื่ออุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์รายจังหวัดทั้งประเทศ
ผลการคํ า นวณด้ ว ยตั ว แบบ Random Effects ให้ ผ ลดี ก ว่ า ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 4 ผลการคํานวณพบว่า การเปลี่ยนแปลงเงินฝากรวมและผลิตภัณฑ์มวลรวม
รายจังหวัด (GPP) เป็นปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดความต้องการสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ มีนัยสําคัญ 0.01 และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ใน
การกําหนดสินเชื่อและมีความสัมพันธ์ในทิศทางผกผัน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
เมื่ อ พิ จ ารณ าจากค่ า R2 สมการโดยรวมแสดงความสั ม พั น ธ์ ข องการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิ ชย์และปัจจัย
กําหนดอยู่ในระดับต่ํา
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ตารางที่ 4 ผลการคํานวณสมการการเปลี่ยนแปลงสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ของธนาคารพาณิชย์ทั้งประเทศ
random effect model (REM)
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์
t-statistics
ค่าคงที่
6510.119
4.595964
การเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
0.171077
4.620371
GPP
0.02822
5.949373
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริง
-1256.525
-4.443399
2
0.16
R
ที่มา: จากการคํานวณ
2.2) ผลการคํานวณการเปลี่ยนแปลงสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน
บุคคลธนาคารพาณิชย์รายภาค
ผลการคํานวณแสดงในตารางที่ 5 พิจารณาจากค่า R2 สมการโดยรวมแสดง
ความสั มพั น ธ์ของปริมาณสิ น เชื่ออุป โภคบริโภคส่วนบุ คคลของธนาคารพาณิ ชย์และ
ปัจจัยกําหนดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริโภคส่ ว นบุ ค คลเป็ น การพิ จ ารณาในระยะสั้ น ซึ่ งมี ปั จ จั ยอื่ น ๆ ที่ ม า
รบกวน มากกว่าที่จะอธิบายด้วยปัจจัยกําหนดทั้ง 3 ปัจจัยที่ทําการศึกษา
ผลการคํานวณในแต่ละภาคพบว่า ปริมาณเงินฝากรวมและผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GPP) มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า หนดสิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โภคส่ ว นบุ ค คลรายภาค มี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.01 (ยกเว้ น ภาคเหนื อ และภาคใต้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมไม่ มี
นัยสําคัญทางสถิติ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ใน
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ทุกภาคและมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน (ยกเว้น
ภาคใต้ที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ)
ตารางที่ 5 ผลการคํานวณสมกาการเปลี่ยนแปลงสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
ของธนาคารพาณิชย์ ตัวแบบ Random effect model ส่วนภูมิภาค
ตัวแปร
(REM) ภาคเหนือ
(REM) ภาคใต้
ค่า
t-statistics
ค่า
t-statistics
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์
ค่าคงที่
5554.134 4.185721 2395.051 0.367564
การเปลี่ยนแปลงเงินฝาก
0.331233 2.566692 1.301674 3.718642
GPP
0.009056 0.615681 0.034398 1.061674
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่
-953.1632 -5.451258 -1061.438 -0.929211
แท้จริง
0.23
0.25
R2
ตัวแปร
(REM) ภาค
(REM) ภาคกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่า
t-statistics
ค่า
t-statistics
สัมประสิทธิ์
สัมประสิทธิ์
ค่าคงที่
-369.1361 -0.327768
14669.77 3.216105
การเปลี่ยนแปลงเงินฝาก 0.289673 1.614586
0.151175 2.895726
GPP
0.087228 4.340644
0.023127 3.011583
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่
-745.1191 -6.636331
-2679.93
-3.17304
แท้จริง
0.34
0.15
R2
ที่มา: จากการคํานวณ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผลการศึ ก ษาพบว่ า สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โภคส่ ว นบุ ค คลและเงิ น ฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างมีการกระจุกตัวสูงในกรุงเทพและปริมณฑล และไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑล และเมืองใหญ่ในภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด
เชี ย งใหม่ ในภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และ
นครราชสีมา ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา
2. ผลการศึกษาสินเชื่อสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลสะสมซึ่งเปรียบเสมือน
เป็นการศึกษาระยะยาว และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินเชื่ออุปโภคและบริโภคซึ่ง
เสมือนการศึกษาระยะสั้น ให้ข้อสรุปตรงกันว่า ปริมาณเงินฝาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมราย
จังหวัดและอัตราเงินดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดความต้องการ
สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์ แต่ค่าความยืดหยุ่นของสินเชื่ออุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงค่อนข้างต่ํา ข้อค้นพบนี้สะท้อนให้เห็น
ว่า การใช้นโยบายการเงินในการควบคุมรายจ่ายของภาคประชาชนโดยผ่านสินเชื่อส่วน
บุคลของธนาคารพาณิชย์จะมีประสิทธิภาพน้อย ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่เกิดภาวะเงิน
เฟ้ อ หรื อ เศรษฐกิ จ ขยายตั ว มากเกิ น ไป การใช้ น โยบายการเงิ น แบบเข้ ม งวดโดยใช้
เครื่องมือทางการเงินแทรกแซงให้อัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น เพื่อจะชะลอ
การใช้จ่ายของประชาชนจะได้ผลน้อย ดังนั้น จําเป็นต้องใช้มาตรการเสริมอื่นๆ ควบคู่
ไปด้วย เช่น มาตรการควบคุมการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์บางประเภท เช่น
สินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ ในกรณี ที่มีการขยายสินเชื่อประเภทนี้มากเกินไป อันจะ
นําไปสู่ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
3. การดําเนินนโยบายเกี่ยวกับสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคาร
พาณิ ชย์ในด้านต่างๆ เช่น การควบคุม การพยากรณ์ ควรต้องคํานึงถึงโครงสร้างของ
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ระบบเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด หรือของแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้เพราะมีความแตกต่างกัน
ในเรื่ อ งระดั บ ความสํ า คั ญ ทิ ศ ทางการส่ งผล รวมทั้ งขนาดของการส่ งผลของปั จ จั ย
กําหนดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลธนาคารพาณิชย์
4. สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โภคส่ ว นบุ ค คลเป็ น สิ น เชื่ อ หลั ก ของธนาคารพาณิ ช ย์
เพราะมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของสินเชื่อรวม สินเชื่อประเภทนี้ประกอบด้วยสินเชื่อที่อยู่
อาศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต การขยายตัวของสินเชื่อประเภทนี้ย่อมส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การติดตามสินเชื่อประเภทนี้และนโยบายการ
จัดการของภาครัฐจึงมีความสําคัญ การดําเนินนโยบายการกํากับดูแล ควรต้องคํานึงถึง
เนื่องจากมีการการกระจุกของสินเชื่อประเภทนี้ และการสนองตอบต่อปัจจัยกําหนดที่
แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาค
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