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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความสําคญัของปัญหา 
 

จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปีพ.ศ. 2550 ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบภาวะวิกฤตซับ
ไพรม ์หรือภาวะฟองสบู่แตกในตลาดอสังหาริมทรัพย ์ ส่งผลให้สถาบนัการเงินขนาดใหญ่จาํนวน
หน่ึงเส่ียงต่อการขาดทุน ตลาดหลกัทรัพยท์ัว่โลกมีแนวโนม้ตกตํ่าลง การถดถอยของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจนาํไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตวั
ลง เน่ืองจากมีการเพิ่มความรัดกมุของเครดิตและการคา้ระหวา่งประเทศลดลง (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, 2557) วิกฤตการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีบทบาทสาํคญัใน
การลม้ละลายของธุรกิจหลายประเภท ทาํใหเ้กิดการวา่งงาน รวมทั้งส่งผลต่อการออมและการลงทุน  

 
เม่ือเศรษฐกิจชะลอตวั อุตสาหกรรมต่างๆชะลอการขยายการผลิต อตัราเงินเฟ้อสูงข้ึน 

ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคจึงสูงข้ึนตาม ส่งผลให้อตัราการออมมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2550 จากภาพท่ี 1 อตัราการออมส่วนบุคคลต่อรายไดพ้ึงจบัจ่ายใชส้อยเท่ากบัร้อยละ 10.67 ในปี
พ.ศ. 2550 และลดลงเหลือร้อยละ 8.72 ในปีพ.ศ. 2551 หลงัจากนั้นเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 9.60 ในปี
พ.ศ. 2552 และค่อนขา้งคงท่ี จนกระทัง่ลดลงอีกคร้ังในปีพ.ศ. 2555 ลดลงเหลือร้อยละ 8.71 ในส่วน
ของอตัราการออมต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนัคือ
ลดลงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยเท่ากับร้อยละ 20.45 และลดลงเหลือร้อยละ 18.69 ในปีพ.ศ. 2551 
หลงัจากนั้นเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 19.52 ในปีพ.ศ. 2554 และในปีพ.ศ. 2555 ลดลงเหลือร้อยละ 18.53 
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ภาพที ่1  อตัราการออมส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2548-2555 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2557) 
 

เม่ือการออมลดลง การลงทุนอาจเกิดการชะลอตวั เน่ืองจากเงินลงทุนส่วนสาํคญัมาจากเงิน
ออมภายในประเทศ เม่ือการออมลดลง เงินท่ีใชห้มุนเวียนในระบบเพื่อปล่อยกูเ้พื่อการลงทุนก็จะ
ลดลง ธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างๆ อาจตอ้งกูย้ืมเงินจากต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อเสถียรภาพ
และความน่าเช่ือถือของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งยงัตอ้งรับภาระความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
 
 แหล่งเงินออมท่ีสาํคญัของประเทศก็คือธนาคารและสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีรับฝากเงินจาก
บุคคลทัว่ไป รัฐบาล องคก์รของรัฐ หน่วยธุรกิจ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ และใหผ้ลตอบแทนในรูป
ดอกเบ้ียตามแต่ละประเภทเงินฝากท่ีกาํหนด โดยธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ หน่ึง
ในส่ีแห่งท่ีมีอายยุาวนานท่ีสุด (ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน, 2557) และมีพนัธกิจท่ีสาํคญั
คือเป็นสถาบนัเพื่อการออม มีจาํนวนเงินรับฝากเป็นอนัดบั 2 รองจากธนาคารพาณิชยท์ั้งหมด ซ่ึง
เป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งนอ้ย เม่ือเทียบกบัสถาบนัการเงินทั้งหมด จากตารางท่ี 1 ในปีพ.ศ. 2551 - ปี
พ.ศ. 2554 ธนาคารออมสินมีแนวโนม้สัดส่วนเงินฝากสูงข้ึน จากร้อยละ 7.55 ในปีพ.ศ. 2551 เป็น
ร้อยละ 13.61 ในปีพ.ศ. 2554 และลดลงในปีพ.ศ. 2555 เหลือร้อยละ 12.12 มีสัดส่วนเงินฝากเฉล่ีย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 - ปีพ.ศ. 2556 เท่ากบัร้อยละ 11.13 แต่ธนาคารพาณิชยมี์สัดส่วนเงินฝากเฉล่ีย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 - ปีพ.ศ. 2556 สูงถึงร้อยละ 76.22 
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ตารางที ่1  สดัส่วนเงินฝากของสถาบนัการเงิน จาํแนกตามรายสถาบนั 
 หน่วย: ร้อยละ 

สถาบนัการเงิน 
ปีพ.ศ. 
2551 

ปีพ.ศ. 
2552 

ปีพ.ศ. 
2553 

ปีพ.ศ. 
2554 

ปีพ.ศ. 
2555 

ปีพ.ศ. 
2556 

ธนาคารพาณิชย ์ 80.36 77.44 75.29 72.89 75.82 75.52 
ธนาคารออมสิน 7.55 9.39 11.57 13.61 12.12 12.58 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 6.09 6.77 6.78 7.20 6.92 7.09 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.78 5.96 5.49 5.23 4.24 4.05 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 0.22 0.45 0.87 1.07 0.91 0.75 

รวมทุกสถาบนัการเงิน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั (2557) 
 
 จากวิสัยทศัน์ของธนาคารออมสิน ท่ีตอ้งการเป็นสถาบนัการเงินท่ีมัน่คงเพื่อการออม และ
เป็นผู ้นําในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย  ด้วยการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล (ธนาคารออมสิน, 2557) ธนาคารออมสินจึงพยายามกระตุ้น
จิตสาํนึกการออมของประชาชน มีการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการออมในวนัสาํคญัต่างๆ เช่น 
วนัเด็ก วนัออมแห่งชาติ วนัออมสิน เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆดา้นเงินฝากอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการออมของทุกกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงผลิตภณัฑห์น่ึงท่ีน่าสนใจ
และเป็นผลิตภณัฑเ์ด่นท่ีเป็นเหมือนจุดขายของธนาคารออมสิน คือ สลากออมสินพิเศษ 
 
 สลากออมสินพิเศษเป็นการออมประเภทหน่ึงท่ีมีเฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น เป็นการ
ออมท่ีมีความเส่ียงตํ่า แต่ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออมเงินประเภทออมทรัพย ์หรือประจาํบาง
ประเภท อีกทั้งยงัมีสิทธ์ิรับเงินรางวลัพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกเบ้ียขั้นตน้ โดยผูอ้อมจะไดรั้บ
ดอกเบ้ียตามอตัราท่ีกาํหนด และมีสิทธ์ิลุน้รับรางวลัทุกเดือน โดยรางวลัจะออกทุกวนัท่ี 16 ของ
เดือน ไม่กินทุน ไดลุ้น้โชค เป็นจุดขายเด่นของสลากออมสินพิเศษ เน่ืองจากผูล้งทุนจะไดรั้บคืนเงิน
ตน้ทั้งจาํนวนแมจ้ะถอนคืนก่อนครบอายสุลาก 
 
 สลากออมสินไดอ้อกจาํหน่ายคร้ังแรกในรูปแบบของสลากออมสินสามญั โดยธนาคาร
ออมสินไดอ้อกใหบ้ริการรับฝากรวมทั้งส้ิน จาํนวน 6 งวด ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2490 ต่อมา
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ธนาคารไดท้าํการพฒันาปรับปรุง โดยการออกจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษ โดยเร่ิมให้บริการรับ
ฝากสลากออมสินพิเศษ งวดท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2486 มีราคาฉบบัละ 2 บาท อาย ุ5 ปี เม่ือฝาก
ครบอาย ุไดรั้บดอกเบ้ียฉบบัละ 10 สตางค ์(ธนาคารออมสิน, 2557) ตลอดระยะเวลาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ธนาคารไดป้รับปรุงเง่ือนไข เงินรางวลั ราคา และอายขุองสลากออมสิน เพื่อให้เหมาะสม
กบัสภาวการณ์ 
 
 สลากออมสินพิเศษถือเป็นจุดขายสําคญัและมีจาํหน่ายเฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น จึง
เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์โดนเด่นในตวัเอง และเป็นเป้าหมายส่วนสาํคญัต่อการระดมเงินทุนของ
ธนาคาร จากผลการดาํเนินงานส้ินปีพ.ศ. 2556 ธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดดา้นเงินฝากเป็นอนัดบั 2 
ในระบบธนาคารท่ีร้อยละ 12.86 (รายงานประจาํปี ธนาคารออมสิน, 2556) 
 

จากโครงสร้างเงินฝากของธนาคารออมสิน ซ่ึงประกอบไปดว้ยสลากออมสินพิเศษ เงินฝาก
ออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ และเงินฝากอ่ืนๆ เช่น เงินฝากกระแสรายวนั เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ
ครอบครัว เป็นตน้ สลากออมสินพิเศษเป็นจุดแข็งและจุดขายของธนาคาร เน่ืองจากเป็นการออม
ระยะยาว ผลตอบแทนจ่ายเม่ือไถ่ถอนสลากคืนครบตามอาย ุธนาคารจึงไม่จาํเป็นตอ้งสาํรองเงินเพื่อ
รักษาสภาพคล่องเท่ากบัเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ประจาํ หรือกระแสรายวนั ท่ีเงินจะหมุนเวียน
และเคล่ือนไหวตลอดเวลา รวมทั้งตอ้งจ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ธนาคารจึงสามารถนาํเงินมาลงทุน
หรือใชจ่้ายเพื่อดาํเนินธุรกิจของธนาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่แนวโนม้การออมเงินในรูปสลากออม
สินพิเศษเร่ิมลดลงในปีพ.ศ. 2553 จากภาพท่ี 2 สังเกตไดว้่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 การออมเงินในสลาก
ออมสินพิเศษเม่ือเทียบจากโครงสร้างเงินฝากมีสัดส่วนค่อยๆลดลง จากร้อยละ 39.40 เป็นร้อยละ 
36.10 ลดลงถึงร้อยละ 3.30 ในปีพ.ศ. 2554 และลดลงเหลือร้อยละ 35.40 ในปีพ.ศ. 2555 และ
สุดทา้ยในปีพ.ศ. 2556 ลดลงเหลือร้อยละ 34.90 ซ่ึงสัดส่วนท่ีลดลงนั้นถูกแทนท่ีดว้ยเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ผูฝ้ากอาจโยกยา้ยเงินฝากไปลงทุนผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืนแทน 
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ภาพที ่2  โครงสร้างเงินฝากธนาคารออมสิน   
ท่ีมา: รายงานประจาํปี ธนาคารออมสิน (2554-2556) 
  
 แนวโน้มท่ีลดลงอาจเป็นผลมาจากทางเลือกการลงทุนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินใน
สถาบนัการเงินอ่ืน การลงทุนในพนัธบตัร การซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือการลงทุนในสลากออม
ทรัพยท์วีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ ซ่ึงสลากออมทรัพยท์วีสิน
ถือเป็นคู่แข่งสาํคญัของสลากออมสินพิเศษ เพราะมีลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั นอกจากนั้น 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ก็เป็นส่วนสาํคญัท่ีส่งผลต่อรายไดแ้ละการตดัสินใจเลือกออมเงิน
ของแต่ละบุคคล 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการออมเงินในรูปสลากออมสินพิเศษเป็นการออมเงินท่ีมี
ความเส่ียงตํ่า แต่ไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินประเภทอ่ืนๆในธนาคาร อีกทั้งยงัมีสิทธ์ิรับ
เงินรางวลัมากมาย เหมาะสาํหรับผูท่ี้ชอบเส่ียงโชค นอกจากนั้น การระดมเงินทุนจากสลากออมสิน
พิเศษยงัเป็นเป้าหมายของการดาํเนินงานตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจของธนาคารท่ีเป็นสถาบนัท่ี
มัน่คงเพื่อการออม และสนบัสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกคา้รายย่อย เพื่อนาํเงินออมเหล่านั้นมา
หมุนเวียนปล่อยสินเช่ือใหก้บัผูต้อ้งการเงินทุน แต่จากแนวโนม้การออมเงินในสลากออมสินพิเศษ
ท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 - ปีพ.ศ. 2556 สัดส่วนการฝากสลากออมสินพิเศษลดลงถึง
ร้อยละ 4.50 ทาํให้ธนาคารตอ้งสาํรองเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องมากข้ึน ส่งผลให้อาจปล่อยสินเช่ือ
ซ่ึงเป็นรายได้หลกัของธนาคารได้ลดลง หากเงินออมลดลงอย่างต่อเน่ือง อาจตอ้งกู้ยืมเงินจาก
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ต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพและสร้างความเช่ือมัน่แก่นักลงทุน จึงเป็นเหตุท่ีตอ้งการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานสลากออมสินพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงผลิตภณัฑข์องธนาคาร เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและความมัน่คงใหแ้ก่ธนาคารต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1. เพื่อศึกษาลกัษณะโครงสร้างเงินฝากสลากออมสินพิเศษ บทบาท ทิศทางและนโยบายใน
การระดมเงินฝากสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน 
 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสินพิเศษ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของธนาคาร ให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจนและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ตวัเลขของกาํไรและคุณภาพชีวิตของคนในสงัคม 
 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ ์และดาํเนินนโยบายของธนาคารเพ่ือ
ตอบสนองให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ สร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั และพร้อม
รับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดจาํหน่ายสลากออมสิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้าง
ความเจริญเติบโตและความมัน่คงใหแ้ก่ธนาคาร 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานสลากออมสินพิเศษ 
เป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปีพ.ศ. 2556 รวม
ทั้งหมด 40 ไตรมาส 
 



 
 

บทที ่2 

 

การตรวจเอกสาร 
 

ทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
ดุลยภาพในตลาดเงิน (Equilibrium of Money Market) 
  
 ดุลยภาพในตลาดเงินกาํหนดจากอุปสงคต่์อการถือเงินและอุปทานของเงิน (วนัรักษ ์ ม่ิงมณี
นาคิน, 2553: 180-188) 
 
อุปสงค์ต่อการถือเงิน (Demand for Money) 
 
 อุปสงค์ต่อการถือเงิน คือปริมาณเงินทั้งส้ินท่ีระบบเศรษฐกิจตอ้งการถือไวใ้นขณะใด
ขณะหน่ึง ทฤษฎีการเงินของสาํนกัเคนส์แบ่งความตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 ส่วนตามลกัษณะดงัน้ี 

 
 1. ความต้องการถือเงินเพือ่ใช้จ่ายประจําวนั (Transaction Demand for Money) 
 
 2. ความต้องการถือเงินเพือ่ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) 
 
 3. ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกําไรหรือหาผลตอบแทน (Speculative Demand for 
Money) ผูมี้รายไดท้ัว่ไปจะแบ่งรายไดเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงเพื่อใชจ่้าย อีกส่วนหน่ึงเก็บออมไว ้ผู ้
ออมอาจฝากเงินไวก้บัสถาบนัการเงินหรือซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อหาผลตอบแทน 
 
 ปริมาณเงินท่ีถือไวเ้พื่อหาผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์ผกผนักบัอตัราดอกเบ้ีย หากอตัรา
ดอกเบ้ียในปัจจุบนัอยู่ในระดบัสูง ปริมาณเงินท่ีถือไวเ้พื่อหาผลตอบแทนจะมีน้อย ในทางตรงกนั
ขา้ม ถา้อตัราดอกเบ้ียในปัจจุบนัตํ่า ปริมาณเงินท่ีถือไวเ้พื่อหาผลตอบแทนจะมีมาก 
 
 จากภาพท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยเส้นอุปสงคต่์อ
การถือเงินทั้งหมดจะมีความชนัเป็นลบ คือปริมาณเงินและอตัราดอกเบ้ียจะแปรผกผนักนั เม่ืออตัรา
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ดอกเบ้ียอยู่ในระดบัตํ่า อุปสงคต่์อการถือเงินทั้งหมดจะมีปริมาณมาก ทาํให้ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจมาก แต่หากอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน อุปสงคต่์อการถือเงินทั้งหมดจะมีปริมาณลดลง 
ทาํใหป้ริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลงเช่นกนั 
 

 
 
ภาพที ่3  เสน้อุปสงคต่์อการถือเงินทั้งหมด 
ท่ีมา: วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน (2553: 185) 
 
 จากทฤษฎีอุปสงค์ต่อการถือเงิน ในเร่ืองความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกําไรหรือหา
ผลตอบแทน ดอกเบ้ียเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะกาํหนดว่าบุคคลจะตดัสินใจเลือกออมหรือลงทุนในเงิน
นั้นอย่างไร จึงสามารถนาํอตัราดอกเบ้ียมาเป็นตวัแปรในแบบจาํลองดา้นอุปสงค์สลากออมสิน
พิเศษเพื่ออธิบายวา่อตัราดอกเบ้ียมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษหรือไม่ 
 
อุปทานของเงนิ (Supply of Money) 
 
 อุปทานของเงินคือปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจในขณะใดขณะหน่ึง ซ่ึงจะ
มีจาํนวนเท่าใดก็ตามโดยไม่ข้ึนอยู่กบัอตัราดอกเบ้ีย แต่ข้ึนอยู่กบันโยบายการเงินของรัฐบาลหรือ
ธนาคารกลาง 
 
 จากภาพท่ี 4 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยเส้นอุปทาน
ของเงินจะมีความชันเป็นค่าอนันต์ คือปริมาณเงินไม่ข้ึนอยู่กับอตัราดอกเบ้ีย ไม่ว่าดอกเบ้ียจะ
เพิ่มข้ึนหรือลดลง อุปทานของเงินจะไม่เปล่ียนแปลง แต่อุปทานของเงินจะข้ึนอยู่กับนโยบาย
การเงินของรัฐบาลหรือธนาคารกลาง 
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ภาพที ่4  เสน้อุปทานของเงิน   
ท่ีมา: วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน (2553: 185) 
 
 จากทฤษฎีอุปทานของเงิน นโยบายของรัฐจะมีผลต่อปริมาณเงินท่ีหมุนเวียนในระบบ 
ส่งผลให้สถาบนัการเงินตอ้งตดัสินใจหรือบริหารจดัการเงินท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แมว้่า
ปริมาณเงินในระบบจะถูกกาํหนดจากนโยบายของรัฐบาล แต่ปริมาณเงินฝากสลากออมสินเป็นเงิน
ท่ีธนาคารรับฝากเพ่ือหมุนเวียนในกิจการของธนาคาร จึงนําอัตราดอกเบ้ียมาเป็นตัวแปรใน
แบบจาํลองดา้นอุปทานสลากออมสินพิเศษเพื่ออธิบายว่าอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ
อุปทานสลากออมสินพิเศษหรือไม่ 
 
ดุลยภาพของตลาดเงนิ (Equilibrium of Money Market) 
 
 อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพจะเปล่ียนแปลงเม่ือปริมาณเงินหรืออุปสงคต่์อการถือเงินดา้นใดดา้น
หน่ึงหรือทั้ง 2 ดา้นเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียย่อมมีผลกระทบต่อการลงทุน ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวม การเปล่ียนแปลงความตอ้งการใชจ่้ายมวลรวมยอ่ม
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในผลผลิต รายได ้และการจา้งงาน ดว้ยเหตุน้ีการใชน้โยบายการเงินซ่ึงมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน จึงมีผลต่อไปถึงการเปล่ียนแปลงผลผลิต รายได ้และการจา้งงาน
อีกดว้ย 
 

 จากภาพท่ี 5 แสดงดุลยภาพในตลาดเงิน เส้นอุปทานของเงิน Ms1 ตดักบัเส้นอุปสงคต่์อเงิน 

Md ณ อตัราดอกเบ้ียดุลยภาพ  r1 ปริมาณการลงทุนเท่ากบั I1 ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดท่ีไม่มี
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ภาครัฐบาล ดุลยภาพของตลาดผลผลิตจะเกิดจากเง่ือนไข S = I โดยท่ีการลงทุนส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บั
อตัราดอกเบ้ีย และการออมข้ึนอยูก่บัระดบัรายไดป้ระชาชาติ 
 

 
 
ภาพที ่5  ความสมัพนัธ์ระหวา่งตลาดเงินและการออมการลงทุน   
ท่ีมา: วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน (2553: 187) 
 
 จากดุลยภาพในตลาดเงิน หากพิจารณาเฉพาะดา้นอุปสงคต่์อการถือเงิน จะเห็นว่าอตัรา
ดอกเบ้ียมีผลต่อการตดัสินใจในการถือเงินเพื่อหาผลตอบแทน จึงนาํปัจจยัน้ีมาใชใ้นการวิเคราะห์
หาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ 
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ทฤษฎปีริมาณเงินสมัยใหม่ (The Modern Quantity Theory of Money) 
 
 ศาสตราจารยมิ์ลตนั ฟรีดแมน (Milton Friedman) แห่งมหาวิทยาลยัชิคาโก ไดพ้ฒันาทฤษฎี
ปริมาณเงิน และไดน้าํเสนอในแนวใหม่ ซ่ึงถือเป็นแนวความคิดท่ีนกัเศรษฐศาสตร์การเงินทั้งหลาย
ถือเป็นจุดยนื (บุญคง  หนัจางสิทธ์ิ, 2550: 274-278) 
 
 ทฤษฎีปริมาณเงินสมยัใหม่น้ี ถือว่าเงินเป็นส่ิงหน่ึงในหลายๆส่ิงท่ีสามารถใช้เก็บรักษา
มูลค่า (Store of Value) หรือความมัง่คัง่ (Wealth) ซ่ึงแตกต่างจากทฤษฎีดั้งเดิม เช่น ของฟิชเชอร์ 
และของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ซ่ึงถือวา่เงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเท่านั้น 
 
 ตวัรักษามูลค่าในทฤษฎีใหม่น้ี นอกจากเงินแลว้กมี็สินทรัพยท์างการเงิน (Financial Assets) 
สินคา้บริโภคท่ีคงทน (Consumer Durables) ทรัพยส์มบติั (Property) และความมัง่คัง่ดา้นทรัพยากร
มนุษย ์(Human Wealth) ในทศันะของฟรีดแมน เงินเป็นส่ิงท่ีดีในการรักษามูลค่า เพราะสะดวกใน
การพกพาและใชจ่้าย ซ่ึงแตกต่างจากส่ิงอ่ืนๆซ่ึงสะดวกน้อยกว่า ทฤษฎีท่ีถือว่าเงินเป็นตวัรักษา
มูลค่า (Store of Value) ในรูปแบบต่างๆท่ีให้ผลตอบแทนแตกต่างกนั เราเรียกว่า ทฤษฎีกระจาย
ความเส่ียงในการลงทุน (Portfolio Theories) 
 
ทฤษฎกีารกระจายความเส่ียงในการถือเงินของฟรีดแมน (Friedman’s Portfolio Theories of 
Money Demand) 
 

 ในทศันะของฟรีดแมน ความตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริง (Real Demand for Money) หรือ  
จะมีมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความมัง่คัง่รวม (W) (Total Wealth) อตัราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จากการถือสินทรัพยห์รือความมัง่คัง่ในรูปต่างๆ (r) หรือ Expected Rate of Returns และอตัราส่วน
ระหว่างความมัง่คัง่จากทรัพยากรมนุษย ์(Human Wealth) กบัความมัง่คัง่ท่ีไดจ้ากอยา่งอ่ืน (w) และ
รสนิยมของสงัคม (Taste and Preferences) (T) ซ่ึงสามารถเขียนเป็นฟังกช์นัไดด้งัน้ี 
 

    =  F (W, r, w, T) 
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 จากสมการน้ีอาจสรุปไดว้่า ความตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริง (  ) มีความสัมพนัธ์โดยตรง
กบัความมัง่คัง่รวม (Total Wealth) หรือ W ในสมการซ่ึงเป็นผลรวมของความมัง่คัง่จากทรัพยากร
มนุษย ์(Human Wealth) และจากอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ทรัพยากรมนุษย ์(Non human Wealth) บุคคลจะ

รักษามูลค่าได ้ถา้ความมัง่คัง่รวม (W) เพิ่มข้ึน บุคคลก็จะมีความตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริง (  ) 
เพิ่มข้ึนดว้ย 
 
 นอกจากน้ีความต้องการถือเงินท่ีแท้จริง ยงัมีความสัมพนัธ์อย่างผกผนักับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการถือสินทรัพย ์(r) ไม่ว่าดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการถือ
พนัธบตัร หรือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ นั้นก็คือค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการถือเงินนัน่เอง ยิ่ง
ค่าเสียโอกาสในการถือเงินสูง บุคคลจะถือเงินในปริมาณท่ีนอ้ยลง ในทาํนองเดียวกนั อาจจะรวมถึง
เงินเฟ้อดว้ย ยิ่งอตัราเงินเฟ้อยิ่งสูง ค่าเสียโอกาสในการถือเงินจะสูง เพราะเงินจะซ้ือของไดน้อ้ยลง

เร่ือยๆ ดว้ยเหตุน้ี (r) ยิง่สูง อตัราเงินเฟ้อยิ่งสูง ความตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริง (  ) จะนอ้ยลงหรือ
ลดลง 
 
 อตัราส่วนระหว่างความมัง่คัง่จากทรัพยากรมนุษยก์บัดา้นท่ีไม่ใช่ทรัพยากรมนุษย ์(w) มี
ความสําคญัในการกาํหนดความตอ้งการถือเงิน ยิ่งความมัง่คัง่จากทรัพยากรมนุษยมี์มาก ความ
ตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริงจะมาก และความมัง่คัง่จากทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยักาํหนดรายไดถ้าวรท่ี
สาํคญัดว้ย 
 
 ปัจจยัสุดทา้ยท่ีกาํหนดความตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริงก็คือ รสนิยมของสังคม (Taste and 
Preferences) ในดา้นรสนิยมน้ี ฟรีดแมนเช่ือวา่ปัจจยัอ่ืนๆอีกมากท่ีมีผลกระทบต่อรสนิยมของคนใน
สงัคม และในท่ีสุดกมี็ผลกระทบต่อความตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริงดว้ย 
 
 ทฤษฎีการกระจายความเส่ียงในการถือเงินของฟรีดแมน จากหลายปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ จึง
นาํอตัราผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการถือหลกัทรัพยอ่ื์นๆ ซ่ึงในการศึกษาคร้ัง
น้ี จะใชอ้ตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน ซ่ึงเป็นทางเลือกในการกระจายความ
เส่ียงอีกรูปแบบหน่ึง เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ 
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ทฤษฎกีารกระจายความเส่ียงในการถือเงินของโทบิน (Tobin’s Theories of Money Demand) 
 
 ความตอ้งการถือเงินท่ีแทจ้ริง (M/P)d ของโทบิน มีฟังกช์นัดงัน้ี 
 

  (M/P)d  =  L (rb, rs, P
e, W) 

 
 โดย rb         คือ  ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการถือพนัธบตัร 

  rs         คือ  ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการถือหุน้ 
  Pe        คือ  อตัราเงินเฟ้อท่ีคาดวา่จะเป็น 
  W        คือ  ความมัง่คัง่ท่ีแทจ้ริง 
 

 การเพิ่มข้ึนของ rb หรือ rs จะลดความตอ้งการถือเงิน เพราะเขาจะถือหุน้และพนัธบตัรมาก
ข้ึน เม่ือผลตอบแทนของมนัคาดว่าจะเพิ่มข้ึน และการเพิ่มข้ึนของ Pe ก็จะลดความตอ้งการถือเงิน
เช่นกนั แต่การเพิ่มข้ึนของ W จะเพิ่มความตอ้งการถือเงิน เพราะรวยข้ึนกวา่เดิมนัน่เอง 
 
 ทฤษฎีการกระจายความเส่ียงในการถือเงินของโทบิน จากหลายปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ จึงยก
มาใช ้2 ปัจจยั คือ ผลตอบแทนจากการถือพนัธบตัร และอตัราเงินเฟ้อ เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์หา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ  
 
ทฤษฎกีารบริโภคตามสมมตฐิานรายได้สัมพทัธ์ (Relative Income Hypothesis) 
 
 ผูท่ี้เสนอทฤษฎีน้ี ใน ค.ศ. 1949 คือ เจมส์ เอส. ดูเซนเบอร์รี (James S. Duesenberry) การ
วิเคราะห์เร่ิมจากสมมติฐานสาํคญั 2 ประการ ดงัน้ี 
 
 1. ผูบ้ริโภคมกัเลียนแบบการบริโภคของผูมี้รายไดร้ะดบัเฉล่ียในสังคมยิ่งกว่าการบริโภค
ของตนเองโดยเอกเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมเศรษฐกิจท่ีถูกครอบงาํโดยลทัธิบริโภคนิยม ซ่ึงอาศยั
ส่ือโฆษณาทุกชนิดสร้างแรงขบัดนัให้ผูบ้ริโภคหลงใหลกบัการอุปโภคบริโภคสินคา้และบริการ
ต่างๆ ดงันั้นผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียของสังคมจะมีค่า APC สูงกว่าผูมี้รายไดสู้ง เพราะ
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีพยายามรักษาระดบัการบริโภคของตนใหใ้กลเ้คียงกบัคนทัว่ไปในสังคม ส่วนผูท่ี้มี
รายไดสู้งกว่ารายไดเ้ฉล่ียของสังคมจะมีค่า APC ตํ่ากว่ากลุ่มแรก เน่ืองจากมีรายไดสู้ง จึงแบ่งไปใช้
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จ่ายบริโภคในสัดส่วนท่ีน้อยกว่ากลุ่มแรก และในระยะยาว หากแบบแผนการกระจายรายไดใ้น
สังคมยงัคงเดิม การบริโภคจะเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนคงท่ีกบัรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ดงันั้น APC ในระยะยาว
จึงมีค่าคงท่ี 
 
 2. ความเคยชินกับระดับการบริโภคในอดีตเป็นตัวกาํหนดท่ีสําคญัต่อการบริโภคใน
ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมกัยดึอยูก่บัการบริโภคในระดบัสูงท่ีผา่นมา ฉะนั้นหากรายไดใ้นปัจจุบนัลดตํ่าลง 
แต่ผูบ้ริโภคจะลดการออมยิง่กวา่ลดการบริโภค นัน่คือ APS จะเพิ่มข้ึนต่อเม่ือรายไดปั้จจุบนัเพิ่มข้ึน
สูงกวา่รายไดสู้งสุดในอดีต จากสมมติฐานดงักล่าว เขียนเป็นสมการการออมดงัน้ี 
 

   
	

a a 	 	 
 
  โดย S   คือ  การออมแทจ้ริง 
   Y  คือ  รายไดสุ้ทธิแทจ้ริงปัจจุบนั 
   Y  คือ  รายไดสุ้ทธิแทจ้ริงสูงสุดท่ีผา่นมา 
 
 จากสมการ แสดงว่าความโนม้เอียงถวัเฉล่ียในการออม (Average Propensity to Save, APS 

= 
	
) จะเพิ่มข้ึนเม่ือรายไดปั้จจุบนั   เพิ่มข้ึน และ APS ลดลงเม่ือ   ลดลง (หรือ APC เพิ่มข้ึน เม่ือ 

 ลดลง) 
 
 จากทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายไดส้ัมพทัธ์ จะเห็นว่ารายไดมี้ผลต่อการออม หาก
รายไดเ้พิ่มข้ึน อาจส่งผลให้การออมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในการวิเคราะห์จะเปรียบรายไดต้ามทฤษฎีเป็น
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เพื่ออธิบายวา่รายไดมี้ความสมัพนัธ์กบัปริมาณอุปสงคส์ลากออม
สินพิเศษหรือไม่ 
 
ทฤษฎปีริมาณเงินให้กู้ (Loanable fund theory) 
 
 ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้มี้พื้นฐานคลา้ยกบัทฤษฎีของสาํนกัคลาสสิก แต่ไดมี้การนาํตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจมาประกอบการวิเคราะห์มากข้ึน นอกจากน้ียงัมี
ความเห็นวา่ อตัราดอกเบ้ียโดยแทจ้ริงแลว้ไม่ไดจ่้ายเพื่อการออม แต่เป็นการจ่ายสาํหรับการใหกู้ ้ไม่
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ว่าแหล่งเงินกูน้ั้นจะมาจากท่ีใด และกูไ้ปเพ่ือจุดประสงคใ์ด ดงันั้นอตัราดอกเบ้ียจึงถูกกาํหนดโดย
อุปทานของเงินใหกู้ ้ (Supply of Loanable Fund) กบัอุปสงคข์องเงินขอกู ้ (Demand for Loanable 
Fund) 
 
 อุปทานของเงินให้กูมี้แหล่งท่ีมาสองแหล่งดว้ยกนั ไดแ้ก่เงินออม (Saving:S) และการ
เพิ่มข้ึนของปริมาณเงิน (Money Supply:ΔM) อนัไดแ้ก่ การขยายสินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย ์
 
 ส่วนในดา้นอุปสงคข์องเงินขอกูน้ั้น ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การลงทุน (Invest:I) และการถือเงินไว้
ในมือ (Hoarding:H) การถือเงินชนิดน้ีอาจจะมีค่าเป็นลบ ซ่ึงเรียกว่า “Dishoarding” อนัเกิดจาก
ประชาชนนาํเอาเงินท่ีถือไวใ้นมือในรอบปีท่ีผา่นมา ออกมาเป็นเงินทุนพร้อมท่ีจะใหกู้ ้หรือเกิดจาก
ประชาชนลดสัดส่วนของการถือเงินท่ีออม แต่นาํไปให้กูแ้ทน อนัมีผลทาํใหเ้งินทุนเพื่อการลงทุน
เพิ่มข้ึน ดงันั้น ทางทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้จึ้งแสดงไดด้งัสมการต่อไปน้ี 
 

   Sa + ΔM  = H  +  I 
 
 จากภาพท่ี 6 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและปริมาณเงินใหกู้ ้เส้น H ทอดลง
จากซา้ยไปขวา แสดงถึงการถือเงินสดอยูใ่นมือนั้นมีค่าเสียโอกาสในตนเอง ถา้หากอตัราดอกเบ้ีย
สูงข้ึนถึงระดบัหน่ึง ค่าของ H จะติดลบ เส้น I แสดงถึงความตอ้งการเงินทุนเพื่อการลงทุน ในกรณี
ท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงปริมาณความตอ้งการเงินทุนจะน้อย และอตัราดอกเบ้ียตํ่าลงปริมาณความ
ตอ้งการเงินลงทุนจะเพิ่มข้ึน เสน้ I จึงเป็นเสน้ทอดลงจากซา้ยไปขวา ส่งผลใหเ้ส้นอุปสงคข์องเงินกู้
รวม (Total Demand for Loanable Fund:D) จึงเป็นเสน้ทอดลงจากซา้ยไปขวาเช่นเดียวกนั 
 
 ส่วนเส้น ΔM ข้ึนอยูก่บั “Money Supply Function” กบันโยบายการเงินของระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงนโยบายการเงินและอุปทานของเงินตอบสนองอตัราดอกเบ้ียในเชิงบวก เส้น ΔM จะ
ทอดข้ึนจากซา้ยไปขวา แต่ถา้เป็นกรณีอ่ืนแลว้อตัราดอกเบ้ียจะไม่มีผลต่อเสน้ ΔM ดงัท่ีแสดงไวใ้น

รูป ส่วนเส้นเงินออม Sa มีความสันพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ียในเชิงบวก ดงันั้นเส้น Sa จึงทอดข้ึนจาก
ซา้ยไปขวา อนัมีผลทาํใหเ้ส้นอุปทานของเงินใหกู้ท้ ั้งหมด (Total of Loanable Fund:S) เป็นเส้น
ทอดข้ึนจากซา้ยไปขวาดว้ย อตัราดอกเบ้ียจึงถูกกาํหนดโดยจุดตดัของเส้น S และ D อตัราดอกเบ้ีย
ดุลยภาพคือ 0i และปริมาณเงินกูดุ้ลยภาพคือ 0Q1 
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ภาพที ่6  ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู้ ้ 
ท่ีมา: กฤษฎา  สงัขมณี (2550: 95) 
 
 จากทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้ ธนาคารมีการหมุนเวียนเงินโดยการรับฝากและปล่อยสินเช่ือ 
หากมีการรับฝากมากข้ึน ก็จะสามารถสร้างรายได้จากดอกเบ้ียไดม้ากข้ึน ในทางกลบักัน หาก
ธนาคารมีนโยบายขยายฐานลูกคา้สินเช่ือหรือมีเป้าหมายปริมาณการใหสิ้นเช่ือมากข้ึน ธนาคารจึง
จาํเป็นตอ้งระดมเงินฝากมากข้ึน และเม่ือเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ หากรัฐบาลวางแผนก่อสร้าง
หรือขยายโครงการการลงทุนของภาครัฐ ธนาคารจึงจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมดา้นเงินลงทุนหรือเงิน
ให้กูย้ืมเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงสามารถนาํปริมาณเงินให้สินเช่ือมา
วิเคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์กบัอุปทานสลากออมสินพิเศษ 
 
การเงินและการธนาคาร 
 
ปริมาณเงนิหมุนเวยีน 
 

ปริมาณเงินตามความหมายอย่างแคบ (M1) ประกอบดว้ย เงินเหรียญ ธนบตัร และเงินฝาก
กระแสรายวนัท่ีอยูใ่นมือประชาชน 

 
ปริมาณเงินตามความหมายอยา่งกวา้ง (M2) ประกอบดว้ย M1+ เงินฝากออมทรัพย ์+ เงิน

ฝากประจาํ 
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การสร้างเงินฝากโดยระบบธนาคาร 
 

 เน่ืองจากแต่ละประเทศมีธนาคารหลายแหล่ง  ถา้พิจารณาธนาคารท่ีมีอยู่ทั้งหมดรวมกนั
เรียกวา่ “ระบบธนาคาร” 
 
 การสร้างเงินฝากโดยธนาคารทั้งระบบ จะเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้นาํเงินสดมาฝากที่เรียกว่าเงิน
ฝากชั้นหน่ึง (Primary Deposit) ธนาคารไม่จาํเป็นตอ้งเก็บเงินสดสาํรอง (Cash Reverie) เพื่อ
เตรียมจ่ายแก่ผูฝ้ากท่ีมาถอนไวเ้ต็ม 100% ทั้งน้ีเพราะปกติผูฝ้ากแต่ละคนจะไม่มาถอนเงินท่ีฝากไว้
คราวเดียวกนัทั้งหมด ธนาคารจึงมีโอกาสนาํเงินฝากส่วนหน่ึงไปหาผลประโยชน์จากการให้กูย้ืม
ธรรมดา (Loan) หรือให้เบิกเงินเกินบญัชี (Ower Draft) และลงทุนซ้ือหลกัทรัพยต่์างๆได ้ส่วนท่ี
ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งเกบ็สาํรองไวม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั 
 
 1. อตัราเงินสดสาํรองท่ีกฎหมายกาํหนด 
 
 2. เงินสดท่ีธนาคารตอ้งเกบ็ไวจ่้ายใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
            การสร้างเงินของระบบธนาคารมีหลายลักษณะข้ึนอยู่กับลกัษณะของระบบธนาคารท่ี
พิจารณา ในท่ีน้ีจะพิจารณาการสร้างเงินของธนาคารตามลกัษณะของระบบธนาคาร ดงัน้ี 
 
 กรณีธนาคารเดียว ธนาคารจะสร้างเงินฝากไดสู้งสุดไม่เกินเงินสดสาํรองส่วนเกินท่ีธนาคาร
มีอยู่ เพราะธนาคารจะสร้างเงินฝากจากการนาํเงินสดสํารองส่วนเกินออกให้กู ้ดงันั้น เงินฝากจะ
เพิ่มข้ึนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีใหกู้ ้เงินฝากท่ีสร้างข้ึนน้ีเรียกวา่ เงินฝากขั้นท่ีสอง (Secondary Deposits) 
 
            กรณีธนาคารผูกขาด ธนาคารผูกขาดคือ ธนาคารท่ีผูกขาดการประกอบการแต่ผูเ้ดียวใน
ประเทศนั้น ธนาคารอ่ืนจะไม่สามารถเขา้มาประกอบการแข่งขนัได ้การสร้างเงินฝากมีวิธีการ
เช่นเดียวกบักรณีธนาคารเดียวแต่เน่ืองจากมีเพียงธนาคารเดียวแมจ้ะมีหลายสาขา ธนาคารผกูขาดไม่
ตอ้งสูญเสียเงินสดใหก้บัธนาคารอ่ืนจึงสามารถสร้างเงินไดม้ากกวา่ 
 
            กรณีระบบธนาคาร ระบบธนาคารคือ ธนาคารพาณิชยท์ั้งหมดท่ีมีอยูภ่ายในประเทศ ระบบ
ธนาคารจะสร้างเงินฝากจากเงินสดสาํรองส่วนเกินท่ีมีอยู ่ระบบธนาคารจะสร้างเงินฝากไดม้ากกว่า
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เงินสดสํารองส่วนเกินเพราะเงินสดสํารองส่วนเกินของระบบธนาคารจะหมุนเวียนภายในระบบ
เท่านั้น 
 
การทาํลายเงินฝาก (Destruction of Money) 
 
            การทาํลายเงินฝาก (Destruction of Money) คือ การท่ีธนาคารพาณิชยมี์เงินสดสาํรอง
ส่วนเกินลดลงจึงไดเ้รียกเงินกูก้ลบัคืนจากหน่วยธุรกิจหรือประชาชนท่ีไดป้ล่อยสินเช่ือไป การ
กระทาํน้ีเรียกว่า การทาํลายเงินฝาก ในกรณีท่ีเป็นธนาคารเดียว จาํนวนเงินฝากท่ีลดลงจะเท่ากบั
จาํนวนเงินสดสาํรองส่วนเกินท่ีลดลง ถา้เป็นธนาคารผูกขาดหรือระบบธนาคาร จาํนวนเงินฝากท่ี
ลดลงจะเท่ากบัเงินสดสาํรองส่วนเกินท่ีลดลงคูณดว้ยตวัคูณของการสร้างเงิน 
 
 จากแนวคิดการเงินและการธนาคาร ธนาคารสามารถสร้างและทาํลายเงินฝากไดข้ึ้นอยูก่บั
อัตราเงินสดสํารองตามกฎหมาย จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ปริมาณ
เงินกองทุนตามกฎหมายท่ีธนาคารตอ้งดาํรงไว ้เพื่อศึกษาว่ามีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปทาน
สลากออมสินหรือไม่ 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ไพศกัด์ิ แกว้กาํเนิดพงษ ์(2541) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารออม
สิน มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดําเนินงานด้านเงินฝากของธนาคารออมสิน และปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง ปี พ.ศ. 2539 จาก
การศึกษาโดยใชว้ิธีการทางสถิติของแบบจาํลองรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear 
Regression) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารออมสินมี 3 ปัจจยั
ไดแ้ก่ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากเผื่อเรียก (สะสมทรัพย)์ เฉล่ียของธนาคาร
ออมสิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน และเงินออมภาค
ครัวเรือนในประเทศไทย มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน 
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 จากงานวิจยัดงักล่าว สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นเงินออมภาคครัวเรือน เน่ืองจากสลากออมสินพิเศษเป็นเงินฝากประเภทหน่ึงของธนาคาร
ออมสิน จึงนาํปัจจยัท่ีมีผลดงักล่าวมาใชเ้ป็นตวัแปรอยา่งหน่ึงของการศึกษาคร้ังน้ี 
 
 ภูวดล อยู่จนัทร์ (2543) ศึกษาปัจจยักาํหนดการออมระยะยาว ศึกษากรณีสลากออมสิน
พิเศษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเงินฝากสลากออมสินพิเศษ โดยใชข้อ้มูลทุติย
ภูมิรายปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2520 ถึง ปี พ.ศ. 2540 จากการศึกษาโดยใชว้ิธีการทางสถิติของแบบจาํลอง
รูปสมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน โดยปริมาณเงินฝาก
สลากออมสินพิเศษเปล่ียนแปลงผกผนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนค่อนขา้งสูง มีค่า
ความยืดหยุ่นเท่ากบั 2.19 คือถา้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํให้
ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษลดลงถึงร้อยละ 2.19 ส่วนตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรองลงมาคือ อตัรา
ผลตอบแทนจากการฝากสลากออมสินพิเศษ ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษใน
ทิศทางเดียวกนั มีค่าความยดืหยุน่เท่ากบั 1.79 หมายความว่าถา้อตัราผลตอบแทนจากการฝากสลาก
ออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะทาํใหป้ริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.79 
 
 จิราภรณ์ ศิริไพบูลย ์(2546) ศึกษาการใชบ้ริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิว ัฒนาการของเงินฝากสลากออมสินพิเศษ และศึกษาความยืดหยุ่นของสัดส่วน
ผลตอบแทนจากการฝากสลากออมสินพิเศษต่ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือนและปริมาณ
เงินฝากสลากออมสินพิเศษในปีก่อนปีปัจจุบนัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการเงินฝากสลากออมสินพิเศษ 
โดยใชข้อ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2520 ถึงปี พ.ศ. 2544 ใชว้ิธีการประมวลผลขอ้มูลดว้ยสมการถดถอย
เชิงซอ้น (Multiple Regression) ในรูปลอกกาลิทึม ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนผลตอบแทนจากการ
ฝากสลากออมสินพิเศษต่ออตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มีค่าความยืดหยุน่ต่อปริมาณเงิน
ฝากสลากออมสินพิเศษปีปัจจุบนัเท่ากบั 1.39 มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณเงินฝากสลากออม
สินพิเศษอย่างมีนยัสาํคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ส่วนปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ
ในปีก่อนปีปัจจุบนั มีค่าความยดืหยุน่ต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษปีปัจจุบนัเท่ากบั 0.76 มี
ความสัมพนัธ์โดยตรงต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษปีปัจจุบนัอย่างมีนัยสําคญั ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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 จากการตรวจเอกสารงานวิจยัของภูวดล อยูจ่นัทร์ และจิราภรณ์ ศิริไพบูลย ์พบว่างานวิจยั
ดงักล่าวเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการออมเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ ซ่ึงสามารถ
นาํวิธีการศึกษาและวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละ
อุปทานในการลงทุนสลากออมสินพิเศษ และการศึกษาคร้ังน้ียงัศึกษาเพิ่มเติมในด้านอุปทาน 
เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาและเป็นประโยชน์สาํหรับธนาคารมากข้ึน 
 
 กนกศรี ศรีสะอาด (2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยไ์ทย 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีเป็นตวักาํหนดปริมาณเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2528 ถึงปี พ.ศ. 2546 และใชว้ิธี
ทางเศรษฐมิติ Full Information Maximum Likelihood ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ
อุปสงค ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการเงินทุนของภาคเอกชน ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่ออุปทาน ไดแ้ก่ 
ระดบัราคาสินคา้ อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆนอกเหนือจากธนาคารพาณิชย ์ผลของปัจจยัภายนอกทั้งทางดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีมีผลต่อ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ภายใตร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนตะกร้าเงินและแบบลอยตวัจะมี
ความแตกต่างกนั 
 

ชลธาร ชอบเสียง (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานการลงทุนในพนัธบตัร
รัฐบาลของกองทุนตราสารหน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้าง ลกัษณะ และนโยบายของ
กองทุนตราสารหน้ีในประเทศไทย และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์และอุปทานการลงทุนใน
พนัธบตัรรัฐบาลของกองทุนตราสารหน้ี โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี 
พ.ศ. 2544 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2549 ศึกษาดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดสองชั้น (two stage least 
square : TSLS) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคก์ารลงทุนในพนัธบตัรของกองทุนตรา
สารหน้ี ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนเฉล่ียพนัธบตัรรัฐบาลมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ปริมาณ
เงินลงทุนของกองทุนตราสารหน้ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  และอัตราเงินเฟ้อมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปทานการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล ไดแ้ก่ 
อตัราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั และอตัราดอกเบ้ียเงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดีของธนาคารพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั 
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 จากการตรวจเอกสารงานวิจยัของกนกศรี ศรีสะอาด และชลธาร ชอบเสียง พบว่างานวิจยั
ดงักล่าวเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานในดา้นการออมและการลงทุน ซ่ึง
สามารถอา้งอิงแนวคิดและทฤษฎีท่ีอธิบายความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆกบัสลากออมสินพิเศษได ้ 
 

สุดาพร อุดมพรพฤฒิ (2550) ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากสลาก
ออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ
ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ และเพ่ือทดสอบการพยากรณ์ปริมาณเงินฝากสลากออมสิน
พิเศษดว้ยแบบจาํลอง ARMAX (Autoregressive moving average with exogenous input) โดยใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นรายไตรมาส ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง ปี พ.ศ. 2548 การศึกษาถึงปัจจยั
เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ ใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงซอ้น (Multiple Regression) ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากสลาก
ออมสินพิเศษมี 2 ปัจจยั ปัจจยัแรกคือเงินออมภาคครัวเรือนในประเทศ โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกบัปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ คือเม่ือเงินออมภาคครัวเรือนในประเทศสูงข้ึน 
ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษก็จะสูงข้ึนดว้ย ปัจจยัท่ีสองคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
ประเภทประจาํ โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษ คืออตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารประเภทประจาํสูงข้ึน ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษก็จะสูงข้ึนดว้ย ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 และเม่ือนาํปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษมาพยากรณ์ตั้งแต่ไตร
มาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2548 ดว้ยแบจาํลอง ARMAX พบว่าค่าพยากรณ์
ปริมาณเงินฝากสลากออมสินพิเศษข้ึนอยู่กบัค่าถดถอยของอนุกรมเวลา 1 ไตรมาส ค่าความคลาด
เคล่ือนท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดก่้อนหนา้น้ี 4 ไตรมาส ซ่ึงค่าพยากรณ์ท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบัปริมาณ
เงินฝากสลากออมสินพิเศษท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
 จากการตรวจเอกสารงานวิจัยของสุดาพร อุดมพรพฤฒิ พบว่างานวิจัยดังกล่าวเป็น
การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเงินฝากสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สามารถนาํผล
การศึกษาท่ีไดม้าประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาคร้ังน้ี ในท่ีน้ีจะนาํมา 2 ปัจจยั คือเงินออมภาคครัวเรือน 
และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน มาใชว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคข์องสลาก
ออมสินพิเศษได ้ นอกจากนั้นการศึกษาคร้ังน้ียงัศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นอุปทานของสลากออมสิน
พิเศษ เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาและนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายดา้นมากข้ึน 
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กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอสิระ 
1. อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ 
2. อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ    
12 เดือน 
3. อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร 
4. เงินออมภาคครัวเรือน 
5. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
6. อตัราเงินเฟ้อ 

ตัวแปรตาม 

- อุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ 

ตัวแปรอสิระ 
1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
2. ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคล 
3. ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย 
4. ดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล 
5. ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษใน
ไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั 

ตัวแปรตาม 

- อุปทานสลากออมสินพิเศษ 



บทที ่3 

 

วธีิการศึกษา 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูล
อนุกรมเวลา ทาํการจดัเก็บเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 
2556 รวมทั้ งหมด 40 ไตรมาส โดยเก็บรวบรวมจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ และวารสารจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจากเวบ็ไซตต่์างๆ ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล มีดงัน้ี 
 
 1. ปริมาณสลากออมสินพิเศษ เกบ็รวบรวมจากธนาคารออมสิน 
 
 2. อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ เกบ็รวบรวมจากธนาคารออมสิน 
  
 3. อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน เกบ็รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
  
 4. อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร เกบ็รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
  
 5. เงินออมภาคครัวเรือน เก็บรวบรวมจากสาํนกันโยบายการออมและการลงทุน สาํนกังาน
เศรษฐกิจการคลงั 
  
 6. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เก็บรวบรวมจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
  
 7. อตัราเงินเฟ้อ เกบ็รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
  
 8. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย เกบ็รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
  
 9. ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคล เกบ็รวบรวมจากธนาคารออมสิน 
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 10. ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย เกบ็รวบรวมจากธนาคารออมสิน 
  
 11. ดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล เก็บรวบรวมจากสํานักนโยบายการคลงั สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลงั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 1. ทาํการศึกษาลกัษณะโครงสร้างของเงินฝากสลากออมสินพิเศษ บทบาทของการระดม
เงินฝากในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงทิศทางและนโยบายในการดาํเนินงานดา้นเงินฝากของธนาคาร
ออมสินโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาจากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวม 
 
 2. ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสินพิเศษ โดยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากขอ้มูลอนุกรมเวลาประเภทรายไตรมาสท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม มา
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น (Multiple  Regression) โดยใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Square: OLS) เพื่อประมาณการสมการอุปสงคแ์ละอุปทานสลากออมสินพิเศษในรูปลอการิ-
ทึม และหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสลากออมสินพิเศษกบัตวัแปรต่างๆ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชว้ิธีทางเศรษฐมิติ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อปริมาณอุปสงคแ์ละอุปทานสลากออมสินพิเศษ โดยตอ้งทาํการทดสอบขอ้มูลอนุกรมเวลาก่อน 
เพื่อตรวจสอบความคงท่ีของขอ้มูล (Stationary) ดว้ยวิธี Unit Root Test โดยวิธีการ Augmented 
Dickey Fuller Test แลว้จึงนาํตวัแปรตามและตวัแปรอิสระในแบบจาํลองมาทาํการประมาณค่าใน
รูปลอการิทึมดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) 
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การทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Stationary) 
 
 ขอ้มูลอนุกรมเวลาท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งมีค่าคงท่ี การคงท่ีของอนุกรมเวลา หมายถึง อนุกรม
เวลาท่ีอยูใ่นสภาวะสมดุลเชิงสถิติ (Statistical equilibrium) ซ่ึงก็คือ การท่ีคุณสมบติัทางสถิติของ
อนุกรมเวลาไม่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
 
 เม่ือสมมติใหต้วัแปร X เป็นอนุกรมเวลาท่ีคงท่ี ดงันั้น ตวัแปร X จะมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 

  Mean :  E(Xt)  =  μ 

  Variance : Var(Xt)  =  E(Xt - μ)2  =  σ2 

  Covariance : E[(Xt - μ)(Xt+k - μ)]  =  γk 

 
 การทดสอบความน่ิงดว้ยวิธี Unit Root ในการศึกษาคร้ังน้ี จะทดสอบดว้ยวิธีการ 
Augmented Dickey Fuller Test ซ่ึงมีสมการท่ีตอ้งการทดสอบอยู ่3 สมการ (At level) คือ 
 

Xt  =  γXt-1 + ∑ ɸXt-i +  ε   (random walk process; None)  
 

Xt  =  α + γXt-1 + ∑ ɸXt-i + ε   (random walk with drift; Intercept) 
 

Xt  =  α + βt + γXt-1 + ∑ ɸXt-i + ε  (random walk with drift และมี linear 
time trend; Intercept & Time Trend) 

 
โดยท่ี  Xt  = ขอ้มูลตวัแปร ณ เวลา t 
 Xt-1  = ขอ้มูลตวัแปร ณ เวลา t-1 
 α, β, γ, ɸ = ค่าพารามิเตอร์ 
 t  = ค่าแนวโนม้ 
 ε  = ค่าความคลาดเคล่ือนเชิงสุ่ม 
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 การทดสอบว่าตวัแปรท่ีนาํมาศึกษามีความน่ิงหรือไม่นั้น สามารถหาไดจ้ากค่า γ ถา้ค่า γ 
เท่ากบั 0 แสดงวา่ ตวัแปรนั้นมีปัญหา Unit Root หรือขอ้มูลเป็น Nonstationary 
สมมติฐานท่ีทดสอบ 
 

H0  :  γ = 0 
Ha  :  γ ≠ 0 

 
ถา้ยอมรับ H0 แสดงว่า Xt มีลกัษณะไม่น่ิง (Nonstationary) เน่ืองจาก γ = (1-ρ) ในสมการ 

Xt  =  ρXt-1 + ∑ ɸXt-i + ε  แสดงวา่ค่า Xt มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาเปล่ียนแปลง 
 

กรณีท่ีการทดสอบสมมติฐานพบว่าขอ้มูล Xt ยงัไม่น่ิง ตอ้งทาํการหาค่า differencing ซ่ึงก็
คือผลต่างระหว่างช่วงเวลา หากทาํการ differencing 1 ช่วงเวลา อนุกรมเวลาจะมีลกัษณะเป็น 
Integrated ลาํดบัแรก หรือเรียกว่า Integrated of order one ในการทาํ differencing เพื่อตอ้งการหา 
order of Integration วา่อยูใ่นระดบัใด และทดสอบสมมติฐานจนกวา่ขอ้มูลจะ Stationary 
 

I(0) – At level   หรือ 
I(1) – First difference  หรือ 
I(2) – Second difference 

 
แบบจาํลองถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 
 แบบจาํลองถดถอยเชิงพหุ เป็นแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตามกบัตวัแปรอิสระท่ีมีมากกวา่ 1 ตวั  
 
ขอ้สมมติพื้นฐานของแบบจาํลองถดถอยเชิงพหุ 
 
 1. ค่าความคลาดเคล่ือนมีการกระจายแบบปกติ 
 
 2. ค่าคาดหวงัของค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าเท่ากบั 0 (E ε  = 0) 
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 3. ค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนมีค่าคงท่ี (Homoscedasticity : E ε 2 =	σ2) 
 
 4. ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่าง ε  และ ε  มีค่าเท่ากบั 0 (No Autocorrelation :           
Cov ε 	, ε  =	0 
 
 5. ตวัแปรภายนอก (Xik) มีคุณสมบติัคงท่ีในแต่ละตวัอย่างและเป็นตวัแปรสุ่มระหว่าง
ตวัอยา่ง หรือ Xik มีคุณสมบติั Non-stochastic 
 
 6. จาํนวนตัวอย่างจะตอ้งมากกว่าหรือเท่ากับจาํนวนพารามิเตอร์ในแบบจาํลอง หรือ           
n ≥ k + 1 หรือ n ≥ K โดยท่ี K = k + 1 
 
 7. ไม่เกิดความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงอย่างสมบูรณ์ระหว่างตวัแปรอิสระใดๆ (No Perfect 
Multicollinearity) 
 
รูปแบบของความสมัพนัธ์ของสมการท่ีไม่ใช่เสน้ตรง 
 
 วิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุดสามารถท่ีจะประมาณค่าความสัมพนัธ์ของสมการแบบท่ีไม่ใช่
เส้นตรงได ้เช่น ตวัแปรอิสระอยูใ่นรูปของพหุนาม (Polynomial) โดยแปลงค่าของตวัแปรใหอ้ยูใ่น
รูปท่ีเหมาะสมต่อการประมาณค่าโดยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น 
 
 Yi = β0 + β1X  

 
 และถึงแมว้่าสมการดงักล่าวจะมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร X และ Y เป็นแบบ
ท่ีไม่ใช่เส้นตรง แต่ก็ยงัคงสามารถท่ีจะใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของ
ทั้ง β0 และ β1 ได ้ทั้งน้ีเพราะว่าค่าพารามิเตอร์ของสมการถดถอยท่ีตอ้งการประมาณค่านั้นยงัอยูใ่น
รูปความสัมพนัธ์เส้นตรง เช่น ถา้สมมติใหค่้า X  มีค่าเท่ากบั Z จะสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของ
ความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงไดด้งัน้ี 
 
 Yi = β0 + β1Z 
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 นอกจากน้ีแลว้ก็ยงัอาจจะมีสมการความสัมพนัธ์แบบท่ีไม่ใช่เส้นตรงในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
สามารถใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์ไดอี้ก เช่น กรณีความสัมพนัธ์ท่ีอยู่
ในรูปของยกกาํลงั โดยท่ี 
 
 Yi = β0x e  
 
 ซ่ึงสามารถปรับให้เป็นสมการความสัมพันธ์แบบเส้นตรงได้ โดยการใช้ลอการิทึม
ธรรมชาติ (natural logarithm) ดงัน้ี 
 
 lnYi = ln(β0x e ) 
 
 lnYi = lnβ0 + β1lnXi + uiln e 
 
 lnYi = lnβ0 + β1lnXi + ui 
 
 และถา้กาํหนดให ้Y∗ = lnYi , α = lnβ0 และ X∗ = lnXi ดงันั้น จะสามารถปรับใหอ้ยูใ่นรูป
สมการความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงซ่ึงสามารถใชว้ิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุดประมาณค่าพารามิเตอร์ได้
ดงัน้ี 
 
 Y∗ = α + β1X

∗ + ui 
 
 ในกรณีน้ีการอ่านค่าความหมายสัมประสิทธ์ิ β1 จะตอ้งอ่านเป็นค่าความยืดหยุ่นหรือร้อย
ละของการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีค่า β1 จะไม่ใช่ค่าความชนัอีกต่อไป เน่ืองจากสมการดงักล่าวมีท่ีมา
จากความสัมพนัธ์ท่ีเป็นยกกาํลงั ทั้งน้ีรูปแบบความสัมพนัธ์อาจถูกเรียกว่า double-log หรือ log-log 
กไ็ด ้นอกจากน้ียงัมีรูปแบบของสมการความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนๆ ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  รูปแบบของความสมัพนัธ์ของสมการแบบท่ีไม่ใช่เสน้ตรง 
 

แบบจาํลอง รูปแบบสมการ 
ค่าความชนั 

(Slope) 

ค่าความยดืหยุน่ 
dY
dX

.
X
Y

 

1. Linear 
2. Log-log 
3. Log-linear 
4. Linear-log 
5. Reciprocal 

Yi = β0 + β1Xi + ui 

lnYi = lnβ0 + β1lnXi + ui 
lnYi = β0 + β1Xi + ui 
Yi = β0 + β1lnXi + ui 

Yi = β0 + β1  + ui 

β1 

β1  
β1(Y) 

β1  

-β1   

β1  
β1 

β1(X) 

β1  

-β1  
ท่ีมา: สุรชยั  จนัทร์จรัส (2555) 
 
แบบจําลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 จากแนวคิดดุลยภาพในตลาดเงิน ทฤษฎีการกระจายความเส่ียงในการถือเงินของฟรีดแมน
และของโทบิน ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายไดส้ัมพทัธ์ ทฤษฎีปริมาณเงินให้กู ้แนวคิด
การเงินและการธนาคาร รวมทั้งการตรวจเอกสาร สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดปัจจยั
หรือตวัแปรอิสระต่างๆท่ีจะนาํมาใชใ้นการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 
แบบจําลองด้านอุปสงค์สลากออมสินพเิศษ 
 
 จากทฤษฎีปริมาณเงิน อุปสงคต่์อการถือเงิน ทฤษฎีการกระจายความเส่ียงในการถือเงิน
ของฟรีดแมนและของโทบิน และงานวิจยัต่างๆ สามารถนาํมากาํหนดปัจจยัหรือตวัแปรอิสระต่างๆ
เพื่อวิเคราะห์ดา้นอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ฟังกช์นัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่างๆกบัปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ 
 
  QD  =  ƒ ( ERGSB, ERFX, ERBO, SAV, GDP, INF ) 
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โดยกาํหนดให ้ 
 
 QD  คือ ปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ หน่วยเป็นลา้นบาท 
 ERGSB  คือ อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ หน่วยเป็นร้อยละ 
 ERFX  คือ อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน หน่วยเป็นร้อยละ 
 ERBO  คือ อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร หน่วยเป็นร้อยละ 
 SAV  คือ เงินออมภาคครัวเรือน หน่วยเป็นลา้นบาท 
 GDP  คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ หน่วยเป็นลา้นบาท 
 INF  คือ อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน หน่วยเป็นร้อยละ 
 
 จากแบบจาํลองดงักล่าว สามารถนาํมาเขียนในรูปสมการท่ีจะใชว้ิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงซอ้นในรูปลอการิทึม เพื่อหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามไดด้งัน้ี 
 
 lnQD =   β0+ β1ERGSB + β2ERFX + β3ERBO + β4lnSAV + β5lnGDP + β6INF + ε  

 
โดยกาํหนดให ้ β0, β1, β2,…,β6   คือสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
        ε  คือค่าความคลาดเคล่ือน (error) 
 

แบบจําลองด้านอุปทานสลากออมสินพเิศษ 
 
 จากทฤษฎีปริมาณเงินของเคนส์ในเร่ืองอุปทานของเงิน ทฤษฎีปริมาณเงินให้กูแ้นวคิด
การเงินและการธนาคาร ในเร่ืองกระบวนการสร้างเงินฝาก การปล่อยสินเช่ือ และการทาํลายเงินฝาก 
รวมถึงงานวิจยัต่างๆ สามารถนาํมากาํหนดปัจจยัหรือตวัแปรอิสระต่างๆเพื่อวิเคราะห์ดา้นอุปทาน
ของสลากออมสินพิเศษไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ฟังกช์นัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระต่างๆกบัปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษ 
 
  QS  =  ƒ ( IP, LN, RSF, BUD, QT ) 
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โดยกาํหนดให ้
 
 QS  คือ ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษไตรมาสปัจจุบนั หน่วยเป็น
    ลา้นบาท 
 IP  คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย หน่วยเป็นร้อยละ 
 LN  คือ ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคล หน่วยเป็นลา้นบาท 
 RSF  คือ ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย หน่วยเป็นลา้นบาท 
 BUD  คือ ดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล หน่วยเป็นลา้นบาท 
 QT  คือ ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาส 
    ปัจจุบนั หน่วยเป็นลา้นบาท 
 
 จากแบบจาํลองดงักล่าว สามารถนาํมาเขียนในรูปสมการท่ีจะใชว้ิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงซอ้นในรูปลอการิทึม เพื่อหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ไดด้งัน้ี 
 
 lnQS =     α0+ α1IP + α2lnLN + α3lnRSF + α4lnBUD + α5lnQT + ε  
 
โดยกาํหนดให ้ α0, α1, α2,…,α5   คือสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
           ε   คือค่าความคลาดเคล่ือน (error) 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 
 ตวัแปรอิสระจากแบบจาํลองมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณสลากออมสินพิเศษในลกัษณะดงัน้ี 
 
สมมติฐานด้านอุปสงค์สลากออมสินพเิศษ 
 
 1. อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ (ERGSB) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปสงค์
สลากออมสินพิเศษในทิศทางเดียวกนั คือถา้อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษเพ่ิมข้ึน จะทาํให้
ปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

∂lnQd
∂ERGSB

	 	0 
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 2. อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน (ERFX) จะมีความสัมพนัธ์กบั
ปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษในทิศทางตรงกนัขา้ม คือถา้อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภท
ประจาํ 12 เดือนเพิ่มข้ึน ผูล้งทุนจะตดัสินใจฝากเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือนเพิ่มข้ึน จะทาํให้
ปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษลดลง 
 

∂lnQd
∂ERFX

	 	0 

 
 3. อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (ERBO) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปสงคส์ลาก
ออมสินพิเศษในทิศทางตรงกนัขา้ม คือถา้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรเพิ่มข้ึน ผูล้งทุนจะลงทุน
ซ้ือพนัธบตัรเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และไดผ้ลตอบแทนแน่นอน
ตามท่ีกาํหนด ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษลดลง 
 

∂lnQd
∂ERBO

	 	0 
 
 4. เงินออมภาคครัวเรือน (SAV) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ
ในทิศทางเดียวกนั คือถา้เงินออมภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน ผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนในสลากออมสิน
เพิ่มข้ึนได ้จะทาํใหป้ริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

∂lnQd
∂lnSAV

	 	0 

 
 5. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปสงคส์ลาก
ออมสินพิเศษในทิศทางเดียวกนั คือถา้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มข้ึน เสมือนมีรายได้
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะสามารถลงทุนในสลากออมสินเพิ่มข้ึนได ้จะทาํใหป้ริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษ
เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

∂lnQd
∂lnGDP

	 	0 
 



33 

 

 6. อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน (INF) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษใน
ทิศทางเดียวกนั คือถา้อตัราเงินเฟ้อพื้นฐานเพ่ิมข้ึน ระดบัราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน เสมือนค่าของเงินมี
ค่าลดลง คนจะลดความตอ้งการถือเงิน ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณอุปสงคส์ลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึน 
 

∂lnQd
∂INF

	 	0 

 
สมมติฐานด้านอุปทานสลากออมสินพเิศษ 

 
 1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (IP) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม คือถา้อตัราดอกเบ้ียนโยบายเพิ่มข้ึน จะทาํใหป้ริมาณอุปทานสลากออมสินลดลง 
เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียนโยบายถือเป็นอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีธนาคารกลางกาํหนด เม่ืออตัรา
ดอกเบ้ียนโยบายเพิ่มข้ึน อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินมีแนวโนม้จะปรับตวัสูงข้ึนตาม ส่งผลให้
ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษลดลง 
 

∂lnQs
∂IP

	 	0 

 
 2. ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคล  (LN) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปทานสลากออมสิน
พิเศษในทิศทางเดียวกนั คือถา้ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคลเพิ่มข้ึน จะทาํให้ปริมาณอุปทานสลาก
ออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

∂lnQs
∂lnLN

	 	0 
 
 3. ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย (RSF) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปทานสลากออม
สินพิเศษในทิศทางเดียวกนั คือถา้ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมายเพิ่มข้ึน ธนาคารตอ้งระดมเงิน
ฝากเพื่อกนัสาํรองเพ่ิมข้ึน จึงทาํใหป้ริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

∂lnQs
∂lnRSF

	 	0 
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 4. ดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล (BUD) จะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปทานสลากออม
สินพิเศษในทิศทางตรงกนัขา้ม คือถา้รัฐบาลมีงบประมาณขาดดุล ธนาคารออมสินซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร
กาํกับดูแลของกระทรวงการคลงั จึงมีความจาํเป็นตอ้งระดมเงินฝากเพ่ือสํารองการใช้จ่ายของ
รัฐบาลเพ่ิมข้ึน จึงทาํใหป้ริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึน 
 

∂lnQs
∂lnBUD

	0 
 
 5. ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบัน (QT) จะมี
ความสัมพนัธ์กบัปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสปัจจุบนัในทิศทางเดียวกนั คือถา้
ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนัเพิ่มข้ึน จะทาํให้ปริมาณ
อุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

∂lnQs
∂lnQT

	 	0 

 
 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสินพิเศษ ไดแ้บ่ง
ผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 โครงสร้างเงินฝาก บทบาท ทิศทางและนโยบายในการ
ระดมเงินฝากของธนาคารออมสิน และส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของ
สลากออมสินพิเศษ 
 
ส่วนท่ี 1  โครงสร้างเงินฝาก บทบาท ทิศทางและนโยบายในการระดมเงินฝากของธนาคารออมสิน 
 
 ธนาคารออมสินเป็นธนาคารท่ีก่อตั้ งข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 6) เม่ือปีพ.ศ. 2456 โดยใชช่ื้อว่า คลงัออมสิน ดว้ยทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออม
ทรัพย ์เพื่อให้ประชาชนรู้จกัการประหยดั การเก็บออม มีสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นเงินทองให้
ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย ต่อมาในปีพ.ศ. 2490 ไดย้กฐานะของคลงัออมสินข้ึนเป็นองคก์รของรัฐ มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปของสถาบนัการเงินท่ีมีรัฐบาลเป็นประกนั อยูภ่ายใตก้าร
กาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั และเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารออมสิน มีอายุครบ 102 ปีเม่ือวนัท่ี 1 
เมษายน 2558 จากอดีตจนปัจจุบนั วิสัยทศัน์ของธนาคารออมสินยงัคงเนน้ย ํ้าเร่ืองการออมเป็นหลกั 
เพื่อสร้างความมัน่คงแก่ประเทศ และพนัธกิจของธนาคารออมสิน ประจาํปีพ.ศ. 2558 - 2562 ซ่ึงมี
ดงัน้ี 
 
 1. ส่งเสริมการออม และสร้างวินยัทางการเงิน 
  
 2. สนบัสนุนการลงทุนและการพฒันา 
  
 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
  
 4. ใหบ้ริการทางการเงินท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
  
 5. รับผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน 
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 จะเห็นไดว้่าพนัธกิจหลกัของธนาคารยงัคงส่งเสริมดา้นการออมเป็นหลกั เน่ืองจากการ
ออมเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาและสร้างความมัน่คงของประเทศ ทาํให้ธนาคารมีผลิตภณัฑ์
ดา้นเงินฝากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูฝ้ากท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสามารถ
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ เงินฝากเผือ่เรียกหรือเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ 
และสลากออมสินพิเศษ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 1. เงินฝากเผือ่เรียกหรือเงินฝากออมทรัพย ์

 
     1.1 เงินฝากเผือ่เรียก เป็นเงินฝากท่ีมีความยดืหยุน่สูงท่ีสุด มีความสะดวกและคล่องตวัสูง 
สามารถฝากและถอนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั ฝากและถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป คิดดอกเบ้ีย
เป็นรายวนั และไม่เสียภาษีดอกเบ้ีย รวมทั้งสามารถคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้
  
     1.2 เงินฝาก Youth Savings เป็นเงินฝากสาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา จะไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย
สูงกวา่เงินฝากเผือ่เรียก สามารถฝากและถอนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั ฝากไดต้ั้งแต่ 50 บาทข้ึน
ไป ถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป คิดดอกเบ้ียเป็นรายวนั และไม่เสียภาษีดอกเบ้ีย รวมทั้งสามารถคํ้า
ประกนัเงินกูไ้ด ้
 
     1.3 เงินฝากเผือ่เรียกพิเศษ สามารถฝากไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั ฝากไดต้ั้งแต่ 1,000 
บาทข้ึนไป สามารถถอนเงินไดเ้พียงเดือนละ 1 คร้ัง ถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป หากเกิน 1 คร้ัง ตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินท่ีถอนแต่ละคร้ัง แต่ไม่ตํ่ากว่า 500 บาท คิดดอกเบ้ียเป็น
รายวนั และไม่เสียภาษีดอกเบ้ีย รวมทั้งสามารถคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้
 
 2. เงินฝากประจาํ 
 
     2.1 เงินฝากประจาํรายเดือน เป็นเงินฝากท่ีตอ้งฝากติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 24 เดือน ฝาก
ไดเ้พียงเดือนละ 1 คร้ัง ขาดฝากไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ไม่สามารถถอนไดจ้นกว่าจะฝากครบ 24 คร้ัง 
จาํนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาท โดยตอ้งฝากทุกเดือนเท่าๆกนั 
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     2.2 เงินฝากประจาํ 3 เดือน สามารถฝากและถอนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั ฝากได้
ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป ถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป แต่เม่ือถอนแลว้ตอ้งมีเงินคงเหลือในบญัชีไม่ตํ่า
กวา่ 1,000 บาท ไดรั้บดอกเบ้ียและเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายทุก 3 เดือน และสามารถคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้
 
     2.3 เงินฝากประจาํ 6 เดือน สามารถฝากและถอนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั ฝากได้
ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป ถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป แต่เม่ือถอนแลว้ตอ้งมีเงินคงเหลือในบญัชีไม่ตํ่า
กวา่ 1,000 บาท ไดรั้บดอกเบ้ียและเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายทุก 6 เดือน และสามารถคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้
 
     2.4 เงินฝากประจาํ 12 เดือน สามารถฝากและถอนไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั ฝากได้
ตั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป ถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป แต่เม่ือถอนแลว้ตอ้งมีเงินคงเหลือในบญัชีไม่ตํ่า
กวา่ 1,000 บาท ไดรั้บดอกเบ้ียและเสียภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายทุก 12 เดือน และสามารถคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้
 
     2.5 เงินฝากประจาํ 24 M Plus เป็นเงินฝากประจาํระยะยาว สามารถฝากและถอนไดไ้ม่
จาํกดัจาํนวนคร้ังต่อวนั ฝากไดต้ั้งแต่ 1,000 บาทข้ึนไป ถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป แต่ไม่สามารถ
ถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได ้ตอ้งถอนทั้งยอดฝากนั้น กรณีถอนก่อนครบกาํหนด
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน หากไม่ครบ 3 เดือนไม่คาํนวณดอกเบ้ียให ้หากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 24 
เดือน จะคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราเผื่อเรียก ลงรับดอกเบ้ียทบตน้ทุก 12 เดือนและเสียภาษีหกั ณ ท่ี
จ่ายทุก 12 เดือน รวมทั้งสามารถคํ้าประกนัเงินกูไ้ด ้
 
     2.6 เงินฝากประจาํ 36 M Plus เป็นเงินฝากประจาํระยะยาว เง่ือนไขเหมือนกบัเงินฝาก
ประจาํ 24 M Plus ต่างกนัตรงท่ีระยะเวลาฝากครบกาํหนด 36 เดือน และอตัราดอกเบ้ียจะสูงกวา่ 
 
 3. สลากออมสินพิเศษ 
 
     เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมเงิน โดยผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียตามอตัราท่ีกาํหนด พร้อมมี
สิทธ์ิลุน้รางวลัทุกเดือน ครบกาํหนดได้รับคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษและ
เอกลกัษณ์เฉพาะของสลากออมสินเท่านั้น ปัจจุบนัธนาคารออมสินจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษ 
งวดท่ี 77 ระยะเวลาฝาก 3 ปี ราคาหน่วยละ 50 บาท สามารถซ้ือไดต้ั้งแต่ 1 หน่วยข้ึนไป เม่ือฝาก
ครบ 3 ปี จะไดรั้บคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย 51.75 บาทต่อหน่วย โดยดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีถอนคืน ดงัตารางท่ี 3 
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 ผูฝ้ากจะไดรั้บดอกเบ้ียสูงสุดหากฝากครบระยะเวลา 3 ปี ทั้งน้ีผูฝ้ากยงัมีสิทธ์ิลุน้รับรางวลั
ไดทุ้กเดือน รวมทั้งส้ิน 36 เดือน โดยรางวลัจะออกทุกวนัท่ี 16 ของเดือน รายละเอียดของรางวลั ดงั
ตารางท่ี 4 
 
ตารางที ่3  ดอกเบ้ียครบอายสุลาก 
 

ระยะเวลาฝาก 
ดอกเบ้ีย  

(บาท/หน่วย) 
ถอนคืนไดรั้บ 

(บาท) 
ดอกเบ้ียเฉล่ียต่อปี  

(ร้อยละ) 

ฝากครบ 3 เดือน ไม่ครบ 1 ปี 0.00 50.00 0.00 
ฝากครบ 1 ปี ไม่ครบ 2 ปี 0.50 50.50 1.00 

ฝากครบ 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี 1.00 51.00 1.00 
ฝากครบ 3 ปี 1.75 51.75 1.17 

ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2558) 
 
ตารางที ่4  เงินรางวลัสลากออมสินพิเศษ 
 

รางวลั จาํนวนคร้ังท่ีออกรางวลั เงินรางวลั (บาท) 

รางวลัท่ี 1 3 10,000,000.00 

รางวลัท่ี 2 2 1,000,000.00 
รางวลัท่ี 3 2 20,000.00 

รางวลัท่ี 4 5 10,000.00 
รางวลัท่ี 5 10 5,000.00 

รางวลัเลขสลากตรงกบัรางวลัท่ี 1 
  10,000.00 (ต่างงวดและหมวดอกัษร) 

รางวลัเลขทา้ย 6 ตวั 2 400.00 
รางวลัเลขทา้ย 5 ตวั 2 300.00 

รางวลัเลขทา้ย 4 ตวั 2 150.00 
ท่ีมา: ธนาคารออมสิน (2558) 
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 จากผลิตภณัฑต่์างๆดา้นเงินฝากดงักล่าว เห็นไดว้่า สลากออมสินพิเศษมีรูปแบบท่ีแตกต่าง
ออกไป คือนอกจากจะไดรั้บดอกเบ้ียแลว้ ยงัสามารถลุน้รางวลัเพิ่มเติมได ้ซ่ึงเงินฝากประเภทอ่ืนๆ
ไม่มี ทาํให้เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นจุดเด่นของธนาคารออมสิน เหมาะกบัผูท่ี้ชอบเส่ียงโชค เหมือนคาํ
กล่าวท่ีวา่ ไม่กินทุน ไดลุ้น้โชค ของสลากออมสินพิเศษ 
บทบาทดา้นการส่งเสริมการออม 
 
 จากวิสัยทศัน์และพนัธกิจของธนาคาร ทาํให้ธนาคารมีบทบาทสําคญัต่อการส่งเสริมการ
ออมของคนในประเทศ  จากกิจกรรมต่างๆของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการแจกกระปุกออมสินในวนั
เดก็หรือวนัออมแห่งชาติ การมีส่วนร่วมหรือเป็นผูส้นบัสนุนในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ลว้นเป็นการกระตุน้การออมและระดมเงินฝากใหแ้ก่ธนาคารทั้งส้ิน ซ่ึงบทบาทสาํคญัมี
ดงัต่อไปน้ี 
 
 1. การรับฝากเงินนอกสถานท่ี ปัจจยัอีกอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อการออมคือ การบริการรับฝาก
เงินนอกสถานท่ี บริการน้ีกาํเนิดข้ึนในปีพ.ศ. 2472 เป็นการปรับปรุงงานดา้นบริการเพื่อให้
ประชาชนไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการฝากถอนเงินยิ่งข้ึน มีการแกไ้ขขยายวงเงินรับฝาก
ไดม้ากข้ึน 
 
 2. งานวนัออมสิน คือวนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี ธนาคารจะระดมการโฆษณาดว้ยส่ือต่างๆ 
เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสนใจในการออมและ
ฝากเงินไวก้บัธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะมีของท่ีระลึกมอบให้แก่ผูฝ้ากเงินทุกประเภท ซ่ึง
ยอดเงินฝากในวนัออมสินเพิ่มข้ึนทุกปี 
 
 3. วนัเด็ก นบัเป็นวนัสาํคญัแห่งชาติ เป็นวนัสาํคญัสาํหรับเยาวชนของชาติ อนัจะส่งเสริม
ใหเ้ยาวชนของชาติมีความรู้ เพิ่มพนูประสบการณ์ ฝึกทกัษะ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สนุกสนาน
เพลิดเพลินกบัเกม เพลง นิทานท่ีผูใ้หญ่สรรหามาให ้ธนาคารออมสินไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของเด็ก
และเยาวชนของชาติ จึงจดักิจกรรมวนัเด็ก โดยจดัคร้ังแรกเม่ือปีพ.ศ. 2493 และจดัต่อเน่ืองมาทุกปี 
โดยไดจ้ดัทาํของแจกของท่ีระลึกใหก้บัเยาวชนท่ีเปิดบญัชีหรือฝากเงินในวนัดงักล่าว 
 
 4. บริการรถเคล่ือนท่ี หรือเรียกว่ารถโมบาย เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการให้บริการเพื่อให้
เขา้ถึงพี่นอ้งประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ียงัไม่มีธนาคารเขา้ไปตั้งเป็นอาคารถาวร โดยธนาคารออมสิน
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จะจดัให้มีรถยนต์เคล่ือนท่ีเขา้ไปจอดให้บริการแก่พี่น้องประชาชน โดยธนาคารออมสินสาขา
บางเขนเป็นสาขาแรกท่ีมีการใหบ้ริการในรูปแบบรถเคล่ือนท่ีออกทาํการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2499 
 
 5. เรือเคล่ือนท่ี ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด (เรือเคล่ือนท่ี) เป็นจุดเร่ิมตน้ในการ
ใหบ้ริการในรูปแบบพิเศษ โดยใชเ้รือเป็นพาหนะ เพราะในอดีตการคมนาคมไม่สะดวก ประชาชน
ท่ีอาศยัอยูริ่มแม่นํ้ าลาํคลอง ไม่สามารถเดินทางมาใชบ้ริการกบัธนาคารไดส้ะดวก ธนาคารออมสิน
จึงไดเ้ปิดใหบ้ริการธนาคารเรือเคล่ือนท่ีข้ึน ปัจจุบนัยงัคงมีบริการธนาคารเรือเคล่ือนท่ีเหลืออยูเ่พียง
แห่งเดียว คือ สาขาปากคลองตลาด โดยไดรั้บการพฒันาการให้บริการท่ีทนัสมยัดว้ยระบบ GPRS 
ส่ือสารออนไลน์ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ 
 
 6. โครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมท่ีจาํลองการทาํธุรกิจของธนาคารมาให้นกัเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้หลกัการบริหาร การให้บริการ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละและ
ทาํงานเป็นทีม เร่ิมแห่งแรกท่ีโรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 
2541 จนปัจจุบนัมีทั้งส้ินกว่า 1,000 แห่งทัว่ประเทศ จาํนวนบญัชีกว่า 2 ลา้นบญัชี และมีเงินออม
สะสมกวา่ 600 ลา้นบาท 
 
 7. วนัออมแห่งชาติ คือวนัท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวนัแห่งการประหยดัและออมโลก 
และสถาบนัออมสินในหลายประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อส่งเสริมการออมตลอดมา 
ธนาคารออมสินไดจ้ดักิจกรรมในวนัออม โดยแจกของท่ีระลึก เช่น กระปุกออมสิน ให้แก่ผูท่ี้เปิด
บญัชีหรือฝากเงินกบัธนาคารในวนัดงักล่าว 
 
 8. การส่ือสารและการตลาดครบวงจร ธนาคารออมสินมีการปรับโครงสร้างมาหลายคร้ัง 
โดยไดป้รับทิศทางกาํหนดให้มีฝ่ายการตลาดและประชาสัมพนัธ์ เพื่อทาํหน้าท่ีบริหารจดัการใน
ดา้นการพฒันาธุรกิจของธนาคารให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบนัมีบริการ 
MyMo เป็นบริการทางการเงิน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการทาํธุรกรรมทางการเงิน ท่ี
ช่วยอาํนวยความสะดวกทั้ งเช็คยอด  โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน จ่ายค่างวด ซ่ึงใชง้านง่ายและ
มีระบบความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํ
ใหส้ามารถซ้ือสลากออมสินพิเศษผา่นตู ้ATM ไดอี้กหน่ึงช่องทาง 
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 จากช่องทางการดาํเนินธุรกรรมทางการเงินท่ีหลากหลาย แสดงให้เป็นถึงการกระตุน้การ
ระดมเงินฝาก เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
 
ทิศทางและนโยบายการดาํเนินงาน 
 
 นโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีสาํคญัในปีพ.ศ. 2557 ธนาคารออมสินมุ่งมัน่ดาํเนินงาน
ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายผูถื้อหุ้นภาครัฐ (SOD) ท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูก้าํหนด และ
วิสัยทศัน์ของธนาคารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ของ
ธนาคารท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลูกคา้ ประชาชน รัฐบาล (กระทรวงการคลงั) และพนกังาน โดยให้
ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากร สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทางการเงิน ปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกบัการขยายบริการทางการเงินให้
ครอบคลุมและทัว่ถึงเสริมสร้างความเขม้แขง็และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนระดบัฐานราก 
รวมไปถึงการดูแลสังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
โดยมีนโยบายการดาํเนินงาน 5 ดา้นดงัน้ี 
 
 1. นโยบายการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสาํคญัของการออม โดยประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือทุกรูปแบบ 
และจดักิจกรรมส่งเสริมการออม ตามวาระสาํคญัต่างๆ การเปิดธนาคารโรงเรียน การสนบัสนุน
ทุนการศึกษาใหก้บัเด็กและเยาวชน การส่งเสริมจริยธรรมท่ีดีใหแ้ก่เยาวชน ผา่นโครงการประกวด
โรงเรียน และนกัเรียนดีเด่นดา้นจริยธรรมพร้อมส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีกบัโรงเรียนและนกัเรียน
อยา่งต่อเน่ือง ผา่นกิจกรรมหรือโครงการต่างๆอาทิเช่น โครงการกีฬาและดนตรีธนาคารโรงเรียน 
และการสนบัสนุนดา้นวิชาการแก่เยาวชนท่ีมีศกัยภาพ 
 
 2. นโยบายการเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดบัฐานรากและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
และชุมชนระดบัฐานราก การส่งเสริมการตลาดสินคา้ชุมชน การพฒันาทกัษะเพื่อการประกอบ
อาชีพใหแ้ก่ลูกคา้ ชุมชน และประชาชนทัว่ไป ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
สําหรับชุมชน เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่สถาบนัการเงินชุมชนท่ีได้รับการสนับสนุนโดย
ธนาคาร และการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือเก้ือกลูการดาํรงอยูข่องส่ิงแวดลอ้มในสงัคมและชุมชน โดย
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ดาํรงบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพฒันาดว้ยการช่วยเหลือชุมชน และสนบัสนุนโครงการเชิง
สงัคมดา้นต่างๆ พร้อมทั้งสนบัสนุนชุมชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 
 3. นโยบายการขยายกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย ผลิตภณัฑ ์ บริการทางการเงินและช่องทางการ
ให้บริการ โดยการเพ่ิมช่องทางการให้บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็วและครอบคลุม พร้อมพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ พร้อม
พฒันานวตักรรมการใหบ้ริการ และขยายเครือข่ายพนัธมิตรใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุก
พื้นท่ีดว้ยช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลายและทนัสมยั ควบคู่กบัการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ 
การใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเป็นเลิศ 
  
 4. นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง  โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสภาพคล่องและเงินลงทุนของธนาคารภายใตก้รอบนโยบายการ
ลงทุนของธนาคารและระดบัความเส่ียงท่ีกาํหนด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน และมีโครงสร้างของเงินทุนท่ีสมดุลและเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดว้ยการ
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการ ระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานดา้นการลงทุน 
 
 5. นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององคก์รในการแข่งขนัภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งระบบบริการลูกคา้ ระบบขอ้มูล 
และระบบบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ความปลอดภยัสารสนเทศ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การพฒันาและปรับปรุงระบบการ
บริหารและพฒันาบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจหลกัและกระบวนงานภายในให้มี
มาตรฐานรวดเร็วและคล่องตวัข้ึน การจดัใหมี้ระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และระบบการบริหาร
ความเส่ียง ท่ีเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงพฒันาเคร่ืองมือในการวดั ติดตาม และควบคุมความเส่ียง
ในแต่ละดา้นอย่างต่อเน่ืองโครงการหรือแผนงานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ โครงการใชท้รัพยากรและความ
ร่วมมือระหว่างกนัของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) โครงการพฒันาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(SEPA) แผนงานบริหารความเส่ียง ตรวจสอบ และควบคุมภายใน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แผนงานพฒันาบุคลากร 
 
 อยา่งไรก็ตาม อาจมีปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายท่ีธนาคารกาํหนดไว ้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายและ
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กฎระเบียบใหม่ท่ีประกาศใชร้ะหว่างปี การเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ เทคโนโลยี
และนวตักรรมกรรมใหม่ๆ ภยัธรรมชาติและการป้องกนัแกไ้ข รวมไปถึงพฒันาการของคู่แข่งและ
สภาวะทางการแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ี ธนาคารไดมี้การวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ พร้อมกาํหนดแนวทางและมาตรการรองรับ พร้อมปรับเปล่ียนกลยทุธ์
ใหท้นักบัเหตุการณ์ เพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
 
 จะเห็นได้ว่า ธนาคารออมสินมีโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เงินฝากท่ีหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูฝ้ากในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกท่ีมีความ
คล่องตวัสูง เหมาะสาํหรับผูท่ี้จบัจ่ายใชส้อยเป็นประจาํ หรือผูป้ระกอบกิจการคา้ขายท่ีตอ้งใชเ้งิน
หมุนเวียนบญัชี อีกทั้ งยงัมีบญัชีสําหรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าบุคคล
ธรรมดา เพื่อช่วยกระตุน้การออม เงินฝากประจาํ มีทั้งประจาํระยะสั้น คือ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
และประจาํระยะยาว คือ 24 M Plus 36 M Plus เหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการสะสมเงินออมไวใ้ชใ้น
อนาคต ไม่สามารถถอนเงินก่อนครบกาํหนดระยะเวลาฝากได ้จึงไดรั้บอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าเงินฝาก
เผื่อเรียก สลากออมสินพิเศษท่ีมีความแตกต่างจากเงินฝากเผื่อเรียกและประจาํคือ นอกจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บแลว้ ยงัสามารถลุน้รับรางวลัพิเศษไดทุ้กๆเดือน เหมาะกบัคนท่ีชอบเส่ียงโชคและ
สะสมเงินไวใ้ชใ้นอนาคต 
 
 จากวิสัยทศัน์และพนัธกิจของธนาคารออมสินท่ีตอ้งการให้บุคคลมีความประหยดัมธัยสัถ ์
อดออม เพื่อสร้างความมัน่คงให้คนในชาติ ธนาคารจึงมีภารกิจและกิจกรรมมากมายท่ีส่งเสริมการ
ออม เช่น การบริการรับฝากเงินนอกสถานท่ี การบริการรถยนตเ์คล่ือนท่ีโดยเขา้ไปจอดให้บริการ
ทางการเงินในพ้ืนท่ีท่ียงัไม่มีธนาคารตั้งถาวร การแจกประปุกออมสินหรือของท่ีระลึกในวนัสาํคญั
ต่างๆ เช่น วนัเด็ก วนัออมสิน วนัออมแห่งชาติ เพื่อกระตุน้การออมเงิน และโครงการธนาคาร
โรงเรียนเป็นอีกหน่ึงบทบาทสาํคญัท่ีธนาคารออมสินมีส่วนสนบัสนุนใหน้กัเรียนรู้จกัการออม และ
รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง จึงทาํใหธ้นาคารมีกรอบทิศทางและแนวทางการดาํเนินนโยบายท่ีสอดคลอ้ง
กบัวิสัยทศัน์ของธนาคาร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ของ
ธนาคาร โดยมีนโยบาย 5 ดา้นคือ นโยบายการส่งเสริมการออมและสร้างวินยัทางการเงิน นโยบาย
การเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดบัฐานรากและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายการขยายกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย ผลิตภณัฑ ์ บริการทางการเงินและช่องทาง
การให้บริการ นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง นโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององคก์รในการแข่งขนัภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
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ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสินพิเศษ 
  
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสินพิเศษในคร้ังน้ี จะ
วิเคราะห์โดยใชว้ิธีทางเศรษฐมิติประมาณค่าสมการในรูปลอการิทึมดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด โดย
จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของดา้นอุปสงคแ์ละดา้นอุปทาน โดยในการ
วิเคราะห์ จะใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ปีพ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสท่ี 4 ปีพ.ศ. 2556 รวม
ทั้งส้ิน 40 ขอ้มูล  
 
 ปัจจยัดา้นอุปสงคท่ี์ใชใ้นการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี คือ อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ 
อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร เงินออมภาค
ครัวเรือน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน 
 
 ปัจจยัดา้นอุปทานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี คือ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย ปริมาณเงินให้
สินเช่ือบุคคล ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย ดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล และปริมาณสลาก
ออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั 
 
การวเิคราะห์ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของสลากออมสินพเิศษ 
 
 1. การทดสอบความน่ิง Stationarity ของตวัแปรต่าง ๆ ในแบบจาํลอง 
 
 ในขั้นแรกของการทดสอบจาํเป็นตอ้งทราบลกัษณะของขอ้มูลอนุกรมเวลา (Time Series) 
วา่มีลกัษณะ Stationary หรือ Non Stationary เน่ืองจากคุณสมบติัดงักล่าวของตวัแปรท่ีทาํการวิจยัจะ
มีผลต่อวิธีการประมาณแบบจาํลองท่ีตอ้งการวิจยั โดยในกรณีท่ีตวัแปรทั้งหมดในแบบจาํลองท่ี
ตอ้งการวิจยัมีคุณสมบติั Stationary วิธีการประมาณค่าท่ีเหมาะสมคือ วิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(Ordinary Least Square: OLS) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประมาณค่าจะไม่เกิดปัญหา Spurious Regression 
ข้ึน เน่ืองจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม อาจมีความสัมพนัธ์กบัเวลามากกว่า นอกจากน้ียงัทาํ
ใหผ้ลการประมาณค่าท่ีไดมี้ค่า R2 ท่ีมีค่าสูง Durbin-Watson มีค่าตํ่ามาก โดยตวัแปรทั้งหมดจะถูก
นาํไปทดสอบว่ามีคุณสมบติั Stationary โดยอาศยั ADF Test Statistic เป็นเกณฑใ์นการทดสอบ ซ่ึง
จะทดสอบ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5  ผลการทดสอบ ADF test ของตวัแปรทั้งหมด 
 

ตวัแปร 
Test for     

unit root in 

Include in  

test equation 

Lag 

Length1 

ADF test 

statistic 
Prob2 

Test critical 

5% value 
สรุป 

lnQ Level With trend 

and intercept 
0 -3.759392 0.0302 -3.533083 I(0) 

ERGSB 1st difference None 0 -4.084818 0.0002 -1.949856 I(1) 

ERFX Level Intercept 2 -3.359610 0.0191 -2.943427 I(0) 

ERBO 1st difference None 1 -4.713255 0.0000 -1.950117 I(1) 

lnSAV 1st difference None 3 -3.045444 0.0034 -1.950687 I(1) 

lnGDP Level 
With trend 

and intercept 
5 -3.560856 0.0487 -3.548490 I(0) 

INF Level Intercept 5 -3.499754 0.0141 -2.951125 I(0) 

IP 1st difference None 0 -3.349221 0.0014 -1.949856 I(1) 

lnLN 1st difference None 0 -2.160572 0.0312 -1.949856 I(1) 

lnRSF 2nd difference None 7 -3.575376 0.0008 -1.952473 I(2) 

lnBUD Level 
With trend 

and intercept 
5 -4.028829 0.0171 -3.548490 I(0) 

lnQT Level 
With trend 

and intercept 
0 -3.785493 0.0287 -3.536601 I(0) 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
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 ผลการทดสอบ Unit Root ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 5) พบว่า ปริมาณ
สลากออมสินพิเศษ (Q) อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน (ERFX) ผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน (INF) ดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล (BUD) และ
ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบัน (QT) สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่าตวัแปรท่ีนาํมาทดสอบมีคุณสมบติัความไม่มีเสถียรภาพของขอ้มูล หรือ 
Non – Stationary at Level เน่ืองจาก ค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ค่าวิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อย
ละ 95 ส่วน อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ (ERGSB) อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร 
(ERBO) เงินออมภาคครัวเรือน (SAV) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (IP) ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคล 
(LN) และปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย (RSF) ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ได้
เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นมากกว่าค่าวิกฤต ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 จึงตอ้งทาํการ
ทดสอบ Unit Root ของตวัแปรในรูปผลต่างลาํดบัท่ี 1 (First Difference) อีกคร้ัง 
 

เม่ือนาํตวัแปรท่ีมีคุณสมบติั Non – Stationary ท่ีระดบั Level หรือ Integrated อนัดบั 0 [Xt 
 I(0)] มาทาํการทดสอบในอนัดบั (Order of Intergration) ท่ีสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงก็คือ การทดสอบ Unit 
Root ท่ีระดบั I(1) พบว่า อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ (ERGSB) อตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัร (ERBO) เงินออมภาคครัวเรือน (SAV) อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (IP) และปริมาณเงินให้
สินเช่ือบุคคล (LN) สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่า ตวัแปรมีคุณสมบติั Non – Stationary 
ณ ผลต่างลาํดบัท่ี 1 เน่ืองจากค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกว่าค่าวิกฤต ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
แต่และปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย (RSF) ยงัไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ได ้จึงทาํ
การทดสอบในอนัดบั (Order of Intergration) ท่ีสูงข้ึนไปอีก ซ่ึงก็คือ การทดสอบ Unit Root ท่ี
ระดบั I(2) พบว่าปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย (RSF) สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ท่ีว่า 
ตวัแปรมีคุณสมบติั Non – Stationary ณ ผลต่างลาํดบัท่ี 2 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
 
 2. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอ้น 
 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสินพิเศษ โดยสร้าง
แบบจาํลองความสัมพนัธ์ดว้ยสมการถดถอยเชิงซอ้น ทาํการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธีทาง
เศรษฐมิติ วิเคราะห์สมการโดยใชว้ิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Square: OLS) ไดผ้ล
การศึกษา ดงัน้ี 
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ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่ออุปสงค์ของสลากออมสินพเิศษ 

   
lnQD =       -11.37659 + 1.232538ERGSB - 1.113399ERFX - 5.90E-05ERBO  

            (-0.694732) ns    (5.563909)***       (-5.798717)***      (-0.000414) ns 
         - 0.318582lnSAV + 1.893832lnGDP + 0.168031INF + ε  

(-0.510560)ns          (1.201290)ns             (1.715770)* 
   

  R2  = 0.783207  Adjusted R2  = 0.742558 
  S.E.  = 0.385223  D.W.   = 2.002341 
 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็แสดงค่า t-statistic 
      *** แสดงนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
      *     แสดงนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
       ns  ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ตามสมการดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณอุปสงค์ของสลากออมสินพิเศษเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระใน
แบบจาํลองร้อยละ 78.32 โดยจะเห็นไดว้่าค่า R2 เท่ากบั 0.783207 และจากการทดสอบ 
Multicollinearity พบว่าตวัแปรอิสระได้แก่ เงินออมภาคครัวเรือนและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันสูง คือวัดจากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เท่ากับ 
0.896987 การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลา (Serial Correlation)โดยพิจารณาจากค่า 
Durbin-Watson (D.W.) เท่ากบั 2.002341 และการทดสอบโดยใช ้ Serial Correlation LM Test 
ไดผ้ลวา่ ค่า Probability Chi-Square = 0.8849 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานหลกัว่าไม่เกิด Autocorrelation 
แสดงให้เห็นว่า ตวัคลาดเคล่ือนไม่มีปัญหาสหสัมพนัธ์ระหว่างกนั และจากการทดสอบ White’s 
Heteroskedasticity Test พบว่ามีค่า Probability Chi-Square เท่ากบั 0.5003 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
หลกัว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity แสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนมี
ค่าคงท่ี 
 
 จากการท่ีตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เงินออมภาคครัวเรือนและผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัสูงนั้น จึงทาํการปรับปรุงแบบจาํลอง โดยตดัตวัแปรอิสระบางตวัออก 
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ในท่ีน้ีคือ เงินออมภาคครัวเรือน และตดัค่าคงท่ี (Constant) ออก ทาํให้ได้ผลการประมาณการ
แบบจาํลองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษคร้ังท่ี 2 ในรูปสมการดงัน้ี 
 

lnQD =       1.297298ERGSB - 1.138037ERFX - 0.015698ERBO + 0.769846lnGDP 
(7.619224)***        (-6.267620)***      (-0.119475)ns         (39.67040)*** 

         + 0.156485INF + ε  
(1.667838)ns  

  
  R2  = 0.779734  Adjusted R2  = 0.753821   
  S.E.  = 0.376703  D.W.          = 2.010019 
 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็แสดงค่า t-statistic 
      *** แสดงนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
       ns  ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 การเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระในสมการมีอิทธิพลต่อปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสิน
พิเศษสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
 1. อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ (ERGSB) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั
ปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงันั้น ค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ
เท่ากบั 1.297298 แสดงว่า เม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ืออตัราดอกเบ้ียของสลากออมสิน
พิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปสงค์ของสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 
1.297298 ในทางตรงกนัขา้ม เม่ืออตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลทาํ
ใหป้ริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษลดลงร้อยละ 1.297298 เช่นกนั 
 
 2. อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน (ERFX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงันั้น ค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราดอกเบ้ียของเงิน
ฝากประเภทประจาํ 12 เดือน เท่ากบั 1.138037 แสดงว่า เม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ือ
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อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํใหป้ริมาณอุปสงค์
ของสลากออมสินพิเศษลดลงร้อยละ 1.138037 ในทางตรงกนัขา้ม เม่ืออตัราดอกเบ้ียของเงินฝาก
ประเภทประจาํ 12 เดือนลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.138037 
 
 3. อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร (ERBO) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
ปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 

 4. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณอุป-
สงคข์องสลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงันั้น ค่าสัมประสิทธ์ิของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ เท่ากบั 
0.769846 แสดงว่า เม่ือกาํหนดให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ือผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.769846 
ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลทาํใหป้ริมาณอุป
สงคข์องสลากออมสินพิเศษลดลงร้อยละ 0.769846 เช่นกนั 
 

 5. อตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน (INF) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบักบัปริมาณอุปสงคข์อง
สลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 จากผลการศึกษาในแต่ละปัจจยัขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคข์อง
สลากออมสินพิเศษ มี 3 ปัจจยัคือ อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ อตัราดอกเบ้ียของเงินฝาก
ประเภทประจาํ 12 เดือน และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรและอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคข์องสลาก
ออมสินพิเศษ ดงันั้นจากแนวโนม้ท่ีลดลงของยอดจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษ ท่ีทาํใหธ้นาคารตอ้ง
สาํรองเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องมากข้ึนหรือมีความเส่ียงมากข้ึน การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย
ของสลากออมสินพิเศษ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีธนาคารสามารถควบคุมได ้จะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษไดใ้นทิศทางเดียวกนั คือหากธนาคารเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย
ของสลากออมสินพิเศษ จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 
ในทางกลบักนั หากธนาคารลดอตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ จะส่งผลทาํใหป้ริมาณอุปสงค์
ของสลากออมสินพิเศษเปล่ียนแปลงลดลงเช่นกนั แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารควรคาํนึงถึงตน้ทุนท่ี
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เพิ่มข้ึน หากเพิ่มอตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ วา่คุม้ค่ากบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคต
หรือไม่ สําหรับปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน และ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นปัจจยัท่ีธนาคารไม่สามารถควบคุมได ้แต่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ 
 
ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่ออุปทานของสลากออมสินพเิศษ 
   

lnQS =      6.153518 - 0.125765IP + 0.888590lnLN - 0.717037lnRSF 
                   (1.218039)ns  (-1.634833) ns  (2.766956)***     (-0.991691) ns            

        - 0.048909lnBUD + 0.275738lnQT + ε  
                           (-0.750497) ns        (1.672515) ns 
 
  R2  = 0.659887  Adjusted R2  = 0.606744   
  S.E.  = 0.475995  D.W.          = 2.012348 
 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็แสดงค่า t-statistic 
      *** แสดงนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

      ns  ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 
 จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ตามสมการดงักล่าวขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตัวแปรอิสระใน
แบบจาํลองร้อยละ 65.98 โดยจะเห็นไดว้่าค่า R2 เท่ากบั 0.659887 และจากการทดสอบ 
Multicollinearity พบวา่ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคลและปริมาณเงินกองทุนตาม
กฎหมายมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัสูง คือวดัจากค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) เท่ากบั 0.864819 
การทดสอบค่าสหสัมพนัธ์เชิงอนุกรมเวลา (Serial Correlation)โดยพิจารณาจากค่า Durbin-Watson 
(D.W.) เท่ากบั 2.012348 และการทดสอบโดยใช ้ Serial Correlation LM Test ไดผ้ลว่า ค่า 
Probability Chi-Square = 0.1957 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานหลกัว่าไม่เกิด Autocorrelation แสดงใหเ้ห็น
ว่า ตัวคลาดเคล่ือนไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างกัน และจากการทดสอบ White’s 
Heteroskedasticity Test พบว่ามีค่า Probability Chi-Square เท่ากบั 0.6819 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
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หลกัว่าไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity แสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวนของตวัคลาดเคล่ือนมี
ค่าคงท่ี 
 
 จากการท่ีตวัแปรอิสระได้แก่ ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคลและปริมาณเงินกองทุนตาม
กฎหมายมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัสูงนั้น จึงทาํการปรับปรุงแบบจาํลอง โดยตดัตวัแปรอิสระบาง
ตวัออก ในท่ีน้ีคือ ปริมาณเงินกองทุนตามกฎหมาย ทาํใหไ้ดผ้ลการประมาณการแบบจาํลองปัจจยัท่ี
มีผลกระทบต่ออุปทานของสลากออมสินพิเศษคร้ังท่ี 2 ในรูปสมการดงัน้ี 
 

lnQS =      1.387840 - 0.128497IP + 0.652791lnLN - 0.051908lnBUD 
                   (0.890755)ns  (-1.671835) ns  (3.024876)***      (-0.797574) ns            

        + 0.285658lnQT + ε  
                           (1.736314)* 
 
  R2  = 0.649434  Adjusted R2  = 0.606941   
  S.E.  = 0.475876  D.W.          = 1.958891 
 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็แสดงค่า t-statistic 
      *** แสดงนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
      *     แสดงนยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 

      ns  ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 การเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระในสมการมีอิทธิพลต่อปริมาณอุปทานของสลากออมสิน
พิเศษสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
 1. อตัราดอกเบ้ียนโยบาย (IP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณอุปทานของ
สลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 2. ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคล (LN) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณอุปทานของ
สลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 99 ดงันั้น ค่าสัมประสิทธ์ิของปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคล เท่ากบั 0.652791 แสดงว่า เม่ือ
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กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ือปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้
ปริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.652791 ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือปริมาณเงิน
ใหสิ้นเช่ือบุคคลลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลทาํใหป้ริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษลดลงร้อยละ 
0.652791 เช่นกนั 
 
 3. ดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล (BUD) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณ
อุปทานของสลากออมสินพิเศษ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 4. ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั (QT) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสปัจจุบนั สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ดงันั้น ค่า
สัมประสิทธ์ิของปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบัน เท่ากับ 
0.285658 แสดงว่า เม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ือปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษใน
ไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปทานของสลากออมสิน
พิเศษในไตรมาสปัจจุบนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.285658 ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือปริมาณอุปทานสลากออม
สินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนัลดลงร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปทานของสลาก
ออมสินพิเศษในไตรมาสปัจจุบนัลดลงร้อยละ 0.285658 เช่นกนั 
 
 จากผลการศึกษาในแต่ละปัจจยัขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปทานของ
สลากออมสินพิเศษ มี 2 ปัจจยัคือ ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคล และปริมาณอุปทานสลากออมสิน
พิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบาย  และดุลเงิน
งบประมาณของรัฐบาล  ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษ ดงันั้นจาก
แนวโน้มท่ีลดลงของยอดจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษ ท่ีทาํให้ธนาคารตอ้งสํารองเงินเพื่อรักษา
สภาพคล่องมากข้ึนหรือมีความเส่ียงมากข้ึน ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคลจะทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษไดใ้นทิศทางเดียวกนั คือหากธนาคารเพ่ิม
ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคล จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน ในทางกลบักัน หากธนาคารลดปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคลลง จะส่งผลทาํให้ปริมาณ
อุปทานของสลากออมสินพิเศษเปล่ียนแปลงลดลงเช่นกนั 
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 ดงันั้น จากเหตุการณ์ท่ีแนวโนม้ของยอดจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษมีปริมาณลดลง ปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงด้านอุปสงค์คือ อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ อตัรา
ดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงดา้นอุปทานคือ ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคล และปริมาณอุปทาน
สลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั ธนาคารจึงควรพิจารณาปัจจยัดงักล่าวน้ี เพื่อ
เพิ่มปริมาณยอดจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษ 



 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 จากโครงสร้างเงินฝากของธนาคารออมสิน ท่ีมีผลิตภณัฑ์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
เงินฝากเผื่อเรียกหรือเงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ และสลากออมสินพิเศษ แต่ละประเภทก็มี
รูปแบบแตกต่างกนัไป แต่หลกัสาํคญัของการดาํเนินงานธนาคารออมสินคือวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ี
ตอ้งการมุ่งเนน้เร่ืองการออม โดยธนาคารมีบทบาทสาํคญัในดา้นของการส่งเสริมการออม สรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

 
 1. การรับฝากเงินนอกสถานท่ี เป็นการปรับปรุงงานดา้นบริการเพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกและรวดเร็วในการฝากถอนเงินยิง่ข้ึน และมีการแกไ้ขขยายวงเงินรับฝากไดม้ากข้ึน 
 
 2. งานวนัออมสิน คือวนัท่ี 1 เมษายน ของทุกปี โดยธนาคารจะมีของท่ีระลึกมอบให้แก่ผู ้
ฝากเงินทุกประเภทในวนัออมสิน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกระปุกออมสิน 
 
 3. วนัเด็ก ธนาคารออมสินได้เห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ จึงจัด
กิจกรรมวนัเด็กต่อเน่ืองมาทุกปี โดยไดจ้ดัทาํของแจกของท่ีระลึกใหก้บัเยาวชนท่ีเปิดบญัชีหรือฝาก
เงินในวนัดงักล่าว 
 
 4. บริการรถเคล่ือนท่ี หรือเรียกว่ารถโมบาย เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการให้บริการเพื่อให้
เขา้ถึงพี่นอ้งประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ียงัไม่มีธนาคารเขา้ไปตั้งเป็นอาคารถาวร โดยธนาคารออมสิน
จะจดัใหมี้รถยนตเ์คล่ือนท่ีเขา้ไปจอดใหบ้ริการแก่พี่นอ้งประชาชน 
 
 5. เรือเคล่ือนท่ี ปัจจุบนัยงัมีบริการธนาคารเรือเคล่ือนท่ีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว คือ สาขา
ปากคลองตลาด โดยไดรั้บการพฒันาการให้บริการท่ีทนัสมยัดว้ยระบบ GPRS ส่ือสารออนไลน์
ผา่นทางโทรศพัทมื์อถือ 
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 6. โครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมท่ีจาํลองการทาํธุรกิจของธนาคารมาให้นกัเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รู้หลกัการบริหาร การให้บริการ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละและ
ทาํงานเป็นทีม ปัจจุบนัมีธนาคารโรงเรียนทั้งส้ินกว่า 1,000 แห่งทัว่ประเทศ จาํนวนบญัชีกว่า 2 ลา้น
บญัชี และมีเงินออมสะสมกวา่ 600 ลา้นบาท 
 
 7. วนัออมแห่งชาติ คือวนัท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี ธนาคารออมสินไดจ้ดักิจกรรมในวนัออม 
โดยแจกของท่ีระลึก เช่น กระปุกออมสิน ใหแ้ก่ผูท่ี้เปิดบญัชีหรือฝากเงินกบัธนาคารในวนัดงักล่าว 
 
 8. การส่ือสารและการตลาดครบวงจร ในปัจจุบนัมีบริการ MyMo เป็นบริการทางการเงิน 
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ของการทาํธุรกรรมทางการเงิน ท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกทั้ ง
เช็คยอด  โอนเงิน  จ่ายบิล  เติมเงิน  จ่ายค่างวด  ซ่ึงใชง้านง่ายและมีระบบความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนั้นการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้สามารถซ้ือสลากออม
สินพิเศษผา่นตู ้ATM ไดอี้กหน่ึงช่องทาง 
 
 จากช่องทางการดาํเนินธุรกรรมการทางการเงินท่ีหลากหลาย แสดงให้เป็นถึงการกระตุน้
การระดมเงินฝาก เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลให้ธนาคารไดก้าํหนด
ทิศทางและนโยบาย รวมถึงโครงการท่ีสาํคญัในปีพ.ศ. 2557 โดยธนาคารออมสินมุ่งมัน่ดาํเนินงาน
ให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายผูถื้อหุ้นภาครัฐ (SOD) ท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูก้าํหนด และ
วิสัยทศัน์ของธนาคารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ของ
ธนาคารท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลูกคา้ ประชาชน รัฐบาล (กระทรวงการคลงั) และพนกังาน โดยให้
ความสาํคญักบัการพฒันาบุคลากร สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทางการเงิน ควบคู่ไปกบัการ
ขยายบริการทางการเงินใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนระดบัฐานราก 
รวมไปถึงการดูแลสังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
โดยมีนโยบายการดาํเนินงาน 5 ดา้นดงัน้ี 
 
 1. นโยบายการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสาํคญัของการออม โดยประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือทุกรูปแบบ 
และจดักิจกรรมส่งเสริมการออม ผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่างๆอาทิเช่น โครงการธนาคาร
โรงเรียน โครงการกีฬาและดนตรีธนาคารโรงเรียน และการสนบัสนุนดา้นวิชาการแก่เยาวชนท่ีมี
ศกัยภาพ 
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 2. นโยบายการเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมระดบัฐานรากและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
และชุมชนระดบัฐานราก การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้สาํหรับชุมชน เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้แก่
สถาบนัการเงินชุมชนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนโดยธนาคาร  
 
 3. นโยบายการขยายกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย ผลิตภณัฑ ์ บริการทางการเงินและช่องทางการ
ให้บริการ โดยการเพ่ิมช่องทางการให้บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็วและครอบคลุม 
  
 4. นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่อง  โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสภาพคล่องและเงินลงทุนของธนาคารภายใตก้รอบนโยบายการ
ลงทุนของธนาคารและระดบัความเส่ียงท่ีกาํหนด 
 
 5. นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององคก์รในการแข่งขนัภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั้งระบบบริการลูกคา้ ระบบขอ้มูล 
และระบบบริหารงานภายในใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โครงการหรือแผนงานท่ี
สําคญั ไดแ้ก่ โครงการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกนัของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) 
โครงการพฒันาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) แผนงานบริหารความเส่ียง ตรวจสอบ 
และควบคุมภายใน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แผนงานพฒันา
บุคลากร 
 
 อยา่งไรก็ตาม อาจมีปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลใหก้ารดาํเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายท่ีธนาคารกาํหนดไว ้ อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายและ
กฎระเบียบใหม่ท่ีประกาศใชร้ะหว่างปี การเปล่ียนแปลงทางดา้นพฤติกรรมของลูกคา้ เทคโนโลยี
และนวตักรรมกรรมใหม่ๆ ภยัธรรมชาติและการป้องกนัแกไ้ข รวมไปถึงพฒันาการของคู่แข่งและ
สภาวะทางการแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ี ธนาคารไดมี้การวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ พร้อมกาํหนดแนวทางและมาตรการรองรับ พร้อมปรับเปล่ียนกลยทุธ์
ใหท้นักบัเหตุการณ์ เพื่อใหผ้ลการดาํเนินงานของธนาคารบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
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 จากสถานการณ์การลดลงของยอดเงินฝากสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ซ่ึง
ผลิตภณัฑด์งักล่าวมีความสาํคญัต่อระบบเงินหมุนเวียนเพื่อใชใ้นกิจการของธนาคาร การศึกษาคร้ัง
น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสินพิเศษ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูฝ้าก 
และเพื่อกระตุน้การออมภายในประเทศ โดยทาํการวิเคราะห์ทั้งในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ โดย
ใชข้อ้มูลรายไตรมาส ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 รวมทั้งส้ิน 40 ขอ้มูล วิเคราะห์โดยใชว้ิธีทาง
เศรษฐมิติประมาณค่าสมการดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดในรูปลอการิทึม โดยไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของสลากออม
สินพิเศษ อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน และผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคส์ลากออมสินพิเศษไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
 

1. อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ (ERGSB) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบั
ปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ ค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ
เท่ากบั 1.297298 คือเม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ืออตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํใหป้ริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.297298 
 

2. อตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือน (ERFX) มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ ค่าสัมประสิทธ์ิของอตัราดอกเบ้ียของเงิน
ฝากประเภทประจาํ 12 เดือนเท่ากบั 1.138037 คือเม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ืออตัรา
ดอกเบ้ียของเงินฝากประเภทประจาํ 12 เดือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํใหป้ริมาณอุปสงคข์อง
สลากออมสินพิเศษลดลงร้อยละ 1.138037 

 
 3. ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณอุป-
สงคข์องสลากออมสินพิเศษ ค่าสมัประสิทธ์ิของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเท่ากบั 0.769846 
คือเม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ือผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะ
ส่งผลทาํใหป้ริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.769846 
 
 สาํหรับปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรและอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน ไม่มี
ผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคข์องสลากออมสินพิเศษ 
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 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปทานของสลากออมสินพิเศษ ไดแ้ก่ ปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคล 
และปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั สามารถอธิบายปัจจยัท่ีมี
ผลต่ออุปทานสลากออมสินพิเศษไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
 
 1. ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคล (LN) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณอุปทานของ
สลากออมสินพิเศษ ค่าสัมประสิทธ์ิของปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคลเท่ากบั 0.652791 แสดงว่า เม่ือ
กาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ือปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้
ปริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.652791 
 
 2. ปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั (QT) มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสปัจจุบนั ค่า
สัมประสิทธ์ิของปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษในไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบันเท่ากับ 
0.285658 แสดงว่า เม่ือกาํหนดใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี และเม่ือปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษใน
ไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะส่งผลทาํให้ปริมาณอุปทานของสลากออมสิน
พิเศษในไตรมาสปัจจุบนัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.285658 
 
 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียนโยบายและดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล ไม่มีผลกระทบ
ต่อปริมาณอุปทานของสลากออมสินพิเศษ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
 

1. จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินฝากสลากออมสิน
พิเศษดา้นอุปสงคคื์อ อตัราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีธนาคารออมสินสามารถ
กาํหนดและวางแผนได ้โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น หากธนาคารตอ้งการระดม
เงินฝากจากปริมาณสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึน ควรเพิ่มอตัราดอกเบ้ียสลากออมสินพิเศษ แต่การ
กาํหนดกลยุทธ์ดงักล่าว ธนาคารควรคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย เม่ือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคต วา่มีความคุม้ค่าหรือไม่ 
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 2. ปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือบุคคลซ่ึงมีผลกระทบต่อปริมาณอุปทานสลากออมสินพิเศษ โดยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั หากธนาคารเพ่ิมปริมาณเงินให้สินเช่ือบุคคล หรือปล่อยสินเช่ือ
บุคคลมากข้ึน จะส่งผลให้อุปทานสลากออมสินพิเศษเพิ่มข้ึน แต่ธนาคารควรคาํนึงถึงรายได้
ดอกเบ้ียท่ีมาจากการปล่อยสินเช่ือดว้ยว่าคุม้ค่าหรือไม่ หรือตอ้งมีความระมดัระวงัในการปล่อย
สินเช่ือเพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดหน้ีคา้งชาํระในอนาคต 
 
 3. สลากออมสินพิเศษเป็นเงินฝากท่ีมีรูปแบบและวิธีปฏิบติัต่างไปจากเงินฝากออมทรัพย์
ประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีความยืดหยุน่สูงกว่า ธนาคารควรพฒันาและปรับปรุงรูปแบบให้หลากหลาย ทนั
ต่อสถานการณ์และความตอ้งการของผูฝ้าก เช่น กาํหนดระยะเวลาฝากให้มีหลายประเภท ระยะสั้น 
ฝากเพียง 6 เดือน หรือ 12 เดือน หรือระยะยาว ฝาก 2 ปี หรือ 5 ปี การโอนหรือเปล่ียนเจา้ของ
ยอดเงินในสลากออมสินสามารถทาํไดไ้ม่ยุง่ยาก หรือสามารถทาํรายการผา่นตู ้ATM ไดเ้หมือนเงิน
ฝากออมทรัพย ์สามารถเลือกหมวดหรือตวัเลขของสลากออมสินพิเศษท่ีตอ้งการซ้ือได ้
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 1. การศึกษาในคร้ังน้ี ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลในเชิงมหภาค จากผลการศึกษา
ดงักล่าว ยงัสามารถอธิบายปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณอุปสงคแ์ละอุปทานของสลากออมสิน
พิเศษไดไ้ม่ดีพอ จึงควรวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใชแ้บบจาํลอง Logit เป็นเคร่ืองมือ โดยเพิ่มปัจจยัส่วน
บุคคล เช่น อาชีพ รายได ้การศึกษา รวมถึงปัจจยัดา้นการตลาด เช่น ราคาของสลากออมสินพิเศษ 
มูลค่าเงินรางวลั จาํนวนเงินรางวลั ความถ่ีในการออกรางวลั มาศึกษาเพิ่มเติม 
 
 2. ในการศึกษาดา้นอุปทานของสลากออมสินพิเศษ เน่ืองจากธนาคารออมสินเป็นธนาคาร
ของรัฐ อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั ดงันั้นปริมาณอุปทานของสลากออมสิน
พิเศษจึงอาจข้ึนอยูก่บันโยบายการดาํเนินงานของธนาคารเป็นหลกั ซ่ึงในการวิเคราะห์ควรเพิ่มการ
วิเคราะห์ในเชิงพรรณนาหรือการสอบถามผูบ้ริหาร เพื่อให้ผลการศึกษาน่าเช่ือถือและแม่นยาํมาก
ข้ึน 
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ตารางผนวกที ่1  ผลการทดสอบ Stationary At Level ของตวัแปรปริมาณสลากออมสินพิเศษ 
  ไตรมาสปัจจุบนั (lnQ) 
 
Null Hypothesis: LNQ has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.759392  0.0302 

Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  

 10% level  -3.198312  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNQ)   

Method: Least Squares   

Date: 06/28/15   Time: 00:21   

Sample (adjusted): 2547Q3 2556Q4  

Included observations: 38 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNQ(-1) -0.585642 0.155781 -3.759392 0.0006 

C 5.421178 1.436643 3.773503 0.0006 

@TREND(2547Q1) 0.028079 0.010735 2.615701 0.0131 
     
     R-squared 0.288112     Mean dependent var 0.031692 

Adjusted R-squared 0.247433     S.D. dependent var 0.573131 

S.E. of regression 0.497195     Akaike info criterion 1.515988 

Sum squared resid 8.652107     Schwarz criterion 1.645272 

Log likelihood -25.80378     Hannan-Quinn criter. 1.561986 

F-statistic 7.082517     Durbin-Watson stat 2.037241 

Prob(F-statistic) 0.002613    
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ตารางผนวกที ่2  ผลการทดสอบ Stationary First Difference ของตวัแปรอตัราดอกเบ้ียของสลาก
  ออมสินพิเศษ (ERGSB) 
 
Null Hypothesis: D(ERGSB) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.084818  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.627238  

 5% level  -1.949856  

 10% level  -1.611469  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ERGSB,2)  

Method: Least Squares   

Date: 03/29/15   Time: 11:50   

Sample (adjusted): 2547Q3 2556Q4  

Included observations: 38 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(ERGSB(-1)) -0.621608 0.152175 -4.084818 0.0002 
     
     R-squared 0.310804     Mean dependent var -1.44E-17 

Adjusted R-squared 0.310804     S.D. dependent var 0.474974 

S.E. of regression 0.394313     Akaike info criterion 1.002619 

Sum squared resid 5.752857     Schwarz criterion 1.045713 

Log likelihood -18.04976     Hannan-Quinn criter. 1.017952 

Durbin-Watson stat 1.946270    
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ตารางผนวกที ่3  ผลการทดสอบ Stationary At Level ของตวัแปรอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประเภท
  ประจ า 12 เดือน (ERFX) 
 
Null Hypothesis: ERFX has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.359610  0.0191 

Test critical values: 1% level  -3.621023  

 5% level  -2.943427  

 10% level  -2.610263  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ERFX)   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/15   Time: 11:44   

Sample (adjusted): 2547Q4 2556Q4  

Included observations: 37 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ERFX(-1) -0.245869 0.073184 -3.359610 0.0020 

D(ERFX(-1)) 0.481866 0.150336 3.205264 0.0030 

D(ERFX(-2)) 0.219068 0.164819 1.329144 0.1929 

C 0.583248 0.180494 3.231407 0.0028 
     
     R-squared 0.431865     Mean dependent var 0.039189 

Adjusted R-squared 0.380216     S.D. dependent var 0.512040 

S.E. of regression 0.403111     Akaike info criterion 1.122595 

Sum squared resid 5.362445     Schwarz criterion 1.296749 

Log likelihood -16.76802     Hannan-Quinn criter. 1.183993 

F-statistic 8.361584     Durbin-Watson stat 1.943033 

Prob(F-statistic) 0.000283    
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ตารางผนวกที ่4  ผลการทดสอบ Stationary First Difference ของตวัแปรอตัราผลตอบแทนของ
  พนัธบตัร (ERBO) 
 
Null Hypothesis: D(ERBO) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.713255  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.628961  

 5% level  -1.950117  

 10% level  -1.611339  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ERBO,2)   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/15   Time: 11:42   

Sample (adjusted): 2547Q4 2556Q4  

Included observations: 37 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(ERBO(-1)) -0.960755 0.203841 -4.713255 0.0000 

D(ERBO(-1),2) 0.205334 0.162702 1.262023 0.2153 
     
     R-squared 0.432223     Mean dependent var -0.013784 

Adjusted R-squared 0.416000     S.D. dependent var 0.639307 

S.E. of regression 0.488557     Akaike info criterion 1.457819 

Sum squared resid 8.354091     Schwarz criterion 1.544895 

Log likelihood -24.96964     Hannan-Quinn criter. 1.488517 

Durbin-Watson stat 1.946371    
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ตารางผนวกที ่5  ผลการทดสอบ Stationary First Difference ของตวัแปรเงินออมภาคครัวเรือน 
  (lnSAV) 
 
Null Hypothesis: D(LNSAV) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.045444  0.0034 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNSAV,2)  

Method: Least Squares   

Date: 06/28/15   Time: 00:41   

Sample (adjusted): 2548Q2 2556Q4  

Included observations: 35 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNSAV(-1)) -1.704040 0.559538 -3.045444 0.0047 

D(LNSAV(-1),2) 0.405355 0.440610 0.919986 0.3647 

D(LNSAV(-2),2) -0.140471 0.306566 -0.458209 0.6500 

D(LNSAV(-3),2) -0.407448 0.179250 -2.273074 0.0301 
     
     R-squared 0.828972     Mean dependent var 0.009705 

Adjusted R-squared 0.812421     S.D. dependent var 0.278846 

S.E. of regression 0.120769     Akaike info criterion -1.282656 

Sum squared resid 0.452143     Schwarz criterion -1.104902 

Log likelihood 26.44649     Hannan-Quinn criter. -1.221296 

Durbin-Watson stat 1.799089    
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ตารางผนวกที ่6  ผลการทดสอบ Stationary At Level ของตวัแปรผลิตภณัฑม์วลรวมภายใน 
  ประเทศ (lnGDP) 
 
Null Hypothesis: LNGDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 5 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.560856  0.0487 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNGDP)   

Method: Least Squares   

Date: 06/28/15   Time: 00:36   

Sample (adjusted): 2548Q3 2556Q4  

Included observations: 34 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNGDP(-1) -1.269175 0.356424 -3.560856 0.0015 

D(LNGDP(-1)) 0.610974 0.310312 1.968906 0.0597 

D(LNGDP(-2)) 0.346442 0.300462 1.153032 0.2594 

D(LNGDP(-3)) 0.315573 0.249579 1.264419 0.2173 

D(LNGDP(-4)) 0.475633 0.194774 2.441968 0.0217 

D(LNGDP(-5)) 0.304659 0.179446 1.697782 0.1015 

C 17.43784 4.891175 3.565164 0.0014 

@TREND(2547Q1) 0.009538 0.002790 3.417927 0.0021 
     
     R-squared 0.600507     Mean dependent var 0.009886 

Adjusted R-squared 0.492951     S.D. dependent var 0.048848 

S.E. of regression 0.034784     Akaike info criterion -3.677012 

Sum squared resid 0.031458     Schwarz criterion -3.317868 

Log likelihood 70.50921     Hannan-Quinn criter. -3.554534 

F-statistic 5.583209     Durbin-Watson stat 1.972057 

Prob(F-statistic) 0.000521    
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ตารางผนวกที ่7  ผลการทดสอบ Stationary At Level ของตวัแปรอตัราเงินเฟ้อพื้นฐาน (INF) 
 
Null Hypothesis: INF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 5 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.499754  0.0141 

Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  

 10% level  -2.614300  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/15   Time: 11:53   

Sample (adjusted): 2548Q3 2556Q4  

Included observations: 34 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF(-1) -0.506870 0.144830 -3.499754 0.0016 

D(INF(-1)) 0.772510 0.165760 4.660402 0.0001 

D(INF(-2)) 0.119071 0.162382 0.733276 0.4697 

D(INF(-3)) 0.377712 0.161953 2.332230 0.0274 

D(INF(-4)) -0.365450 0.162609 -2.247418 0.0330 

D(INF(-5)) 0.440252 0.160480 2.743341 0.0107 

C 0.780048 0.232982 3.348103 0.0024 
     
     R-squared 0.626129     Mean dependent var -0.008235 

Adjusted R-squared 0.543047     S.D. dependent var 0.593589 

S.E. of regression 0.401256     Akaike info criterion 1.192809 

Sum squared resid 4.347183     Schwarz criterion 1.507060 

Log likelihood -13.27776     Hannan-Quinn criter. 1.299978 

F-statistic 7.536238     Durbin-Watson stat 2.130529 

Prob(F-statistic) 0.000082    
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ตารางผนวกที ่8  ผลการทดสอบ Stationary First Difference ของตวัแปรอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
  (IP) 
 
Null Hypothesis: D(IP1) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.349221  0.0014 

Test critical values: 1% level  -2.627238  

 5% level  -1.949856  

 10% level  -1.611469  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IP1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 04/04/15   Time: 20:05   

Sample (adjusted): 2547Q3 2556Q4  

Included observations: 38 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IP1(-1)) -0.467091 0.139463 -3.349221 0.0019 
     
     R-squared 0.232562     Mean dependent var -0.004474 

Adjusted R-squared 0.232562     S.D. dependent var 0.448889 

S.E. of regression 0.393242     Akaike info criterion 0.997182 

Sum squared resid 5.721664     Schwarz criterion 1.040277 

Log likelihood -17.94646     Hannan-Quinn criter. 1.012515 

Durbin-Watson stat 1.805093    
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ตารางผนวกที ่9  ผลการทดสอบ Stationary First Difference ของตวัแปรปริมาณเงินใหสิ้นเช่ือ 
  บุคคล (lnLN) 
 
Null Hypothesis: D(LNLN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.160572  0.0312 

Test critical values: 1% level  -2.627238  

 5% level  -1.949856  

 10% level  -1.611469  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNLN,2)   

Method: Least Squares   

Date: 06/28/15   Time: 00:46   

Sample (adjusted): 2547Q3 2556Q4  

Included observations: 38 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNLN(-1)) -0.174517 0.080773 -2.160572 0.0373 
     
     R-squared 0.106658     Mean dependent var -0.002663 

Adjusted R-squared 0.106658     S.D. dependent var 0.034698 

S.E. of regression 0.032796     Akaike info criterion -3.971065 

Sum squared resid 0.039796     Schwarz criterion -3.927970 

Log likelihood 76.45023     Hannan-Quinn criter. -3.955732 

Durbin-Watson stat 2.317994    
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ตารางผนวกที ่10  ผลการทดสอบ Stationary Second Difference ของตวัแปรปริมาณเงินกองทุน
     ตามกฎหมาย (lnRSF) 
 
Null Hypothesis: D(LNRSF,2) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 7 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.575376  0.0008 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNRSF,3)  

Method: Least Squares   

Date: 06/28/15   Time: 00:50   

Sample (adjusted): 2549Q3 2556Q4  

Included observations: 30 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNRSF(-1),2) -2.813565 0.786928 -3.575376 0.0017 

D(LNRSF(-1),3) 1.617012 0.727302 2.223300 0.0368 

D(LNRSF(-2),3) 1.590663 0.638726 2.490368 0.0208 

D(LNRSF(-3),3) 1.603793 0.534833 2.998682 0.0066 

D(LNRSF(-4),3) 0.634065 0.433997 1.460990 0.1582 

D(LNRSF(-5),3) 0.524128 0.375229 1.396822 0.1764 

D(LNRSF(-6),3) 0.511218 0.293228 1.743417 0.0952 

D(LNRSF(-7),3) 0.513170 0.182426 2.813029 0.0101 
     
     R-squared 0.848059     Mean dependent var -0.000486 

Adjusted R-squared 0.799714     S.D. dependent var 0.104626 

S.E. of regression 0.046824     Akaike info criterion -3.061677 

Sum squared resid 0.048234     Schwarz criterion -2.688024 

Log likelihood 53.92516     Hannan-Quinn criter. -2.942142 

Durbin-Watson stat 2.107570    
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ตารางผนวกที ่11  ผลการทดสอบ Stationary At Level ของตวัแปรดุลเงินงบประมาณของรัฐบาล 
     (lnBUD) 
 
Null Hypothesis: LNBUD has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 5 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.028829  0.0171 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNBUD)   

Method: Least Squares   

Date: 06/28/15   Time: 00:58   

Sample (adjusted): 2548Q3 2556Q4  

Included observations: 34 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNBUD(-1) -2.985543 0.741045 -4.028829 0.0004 

D(LNBUD(-1)) 1.605892 0.670241 2.395992 0.0241 

D(LNBUD(-2)) 1.116047 0.571298 1.953528 0.0616 

D(LNBUD(-3)) 0.833693 0.445233 1.872487 0.0724 

D(LNBUD(-4)) 0.615874 0.306384 2.010137 0.0549 

D(LNBUD(-5)) 0.439739 0.183606 2.395014 0.0241 

C 30.42953 7.509411 4.052187 0.0004 

@TREND(2547Q1) 0.113286 0.035746 3.169215 0.0039 
     
     R-squared 0.733509     Mean dependent var 0.051019 

Adjusted R-squared 0.661762     S.D. dependent var 1.971399 

S.E. of regression 1.146532     Akaike info criterion 3.313684 

Sum squared resid 34.17791     Schwarz criterion 3.672828 

Log likelihood -48.33263     Hannan-Quinn criter. 3.436163 

F-statistic 10.22347     Durbin-Watson stat 2.111183 

Prob(F-statistic) 0.000004    
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ตารางผนวกที ่12  ผลการทดสอบ Stationary At Level ของตวัแปรปริมาณสลากออมสินพิเศษใน
    ไตรมาสก่อนไตรมาสปัจจุบนั (lnQT) 
 
Null Hypothesis: LNQT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=8) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.785493  0.0287 

Test critical values: 1% level  -4.226815  

 5% level  -3.536601  

 10% level  -3.200320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LNQT)   

Method: Least Squares   

Date: 07/14/15   Time: 03:27   

Sample (adjusted): 2547Q4 2556Q4  

Included observations: 37 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LNQT(-1) -0.592340 0.156476 -3.785493 0.0006 

C 5.425985 1.434840 3.781597 0.0006 

@TREND(2547Q1) 0.030289 0.011060 2.738698 0.0097 
     
     R-squared 0.296509     Mean dependent var 0.041235 

Adjusted R-squared 0.255128     S.D. dependent var 0.577969 

S.E. of regression 0.498822     Akaike info criterion 1.524468 

Sum squared resid 8.459979     Schwarz criterion 1.655083 

Log likelihood -25.20266     Hannan-Quinn criter. 1.570516 

F-statistic 7.165211     Durbin-Watson stat 2.052244 

Prob(F-statistic) 0.002532    
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ตารางผนวกที ่13  ผลการทดสอบโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดดา้นอุปสงคค์ร้ังท่ี 1 
 
Dependent Variable: LNQ   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 16:23   

Sample (adjusted): 2547Q2 2556Q4  

Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -11.37659 16.37552 -0.694732 0.4922 

ERGSB 1.232538 0.221524 5.563909 0.0000 

ERFX -1.113399 0.192008 -5.798717 0.0000 

ERBO -5.90E-05 0.142701 -0.000414 0.9997 

LNSAV -0.318582 0.623984 -0.510560 0.6132 

LNGDP 1.893832 1.576498 1.201290 0.2385 

INF 0.168031 0.097933 1.715770 0.0959 
     
     R-squared 0.783207     Mean dependent var 10.19738 

Adjusted R-squared 0.742558     S.D. dependent var 0.759230 

S.E. of regression 0.385223     Akaike info criterion 1.091162 

Sum squared resid 4.748708     Schwarz criterion 1.389750 

Log likelihood -14.27767     Hannan-Quinn criter. 1.198293 

F-statistic 19.26771     Durbin-Watson stat 2.002341 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ตารางผนวกที ่14  ผลการทดสอบ Serial Correlation LM Test แบบจ าลองอุปสงค ์
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.094672     Prob. F(2,30) 0.9099 

Obs*R-squared 0.244604     Prob. Chi-Square(2) 0.8849 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 16:44   

Sample: 2547Q2 2556Q4   

Included observations: 39   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.440789 17.58190 -0.081947 0.9352 

ERGSB -0.019221 0.254116 -0.075637 0.9402 

ERFX 0.000297 0.203979 0.001456 0.9988 

ERBO 0.014138 0.150469 0.093959 0.9258 

LNSAV 0.010714 0.648947 0.016510 0.9869 

LNGDP 0.091641 1.646859 0.055646 0.9560 

INF 0.002053 0.104298 0.019681 0.9844 

RESID(-1) 0.004996 0.205983 0.024252 0.9808 

RESID(-2) 0.084362 0.194182 0.434447 0.6671 
     
     R-squared 0.006272     Mean dependent var -5.57E-15 

Adjusted R-squared -0.258722     S.D. dependent var 0.353505 

S.E. of regression 0.396607     Akaike info criterion 1.187435 

Sum squared resid 4.718925     Schwarz criterion 1.571334 

Log likelihood -14.15498     Hannan-Quinn criter. 1.325174 

F-statistic 0.023668     Durbin-Watson stat 2.015713 

Prob(F-statistic) 0.999996    
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ตารางผนวกที ่15  ผลการทดสอบ White’s Heteroskedasticity Test แบบจ าลองอุปสงค์ 
 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.847141     Prob. F(6,32) 0.5435 

Obs*R-squared 5.345626     Prob. Chi-Square(6) 0.5003 

Scaled explained SS 3.957463     Prob. Chi-Square(6) 0.6824 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 17:03   

Sample: 2547Q2 2556Q4   

Included observations: 39   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.813230 3.488755 -0.519736 0.6068 

ERGSB^2 -0.058791 0.030894 -1.903003 0.0661 

ERFX^2 0.033377 0.015720 2.123267 0.0416 

ERBO^2 -0.009997 0.009205 -1.086026 0.2856 

LNSAV^2 -0.004256 0.011149 -0.381799 0.7051 

LNGDP^2 0.014345 0.025822 0.555563 0.5824 

INF^2 0.005737 0.014116 0.406438 0.6871 
     
     R-squared 0.137067     Mean dependent var 0.121762 

Adjusted R-squared -0.024733     S.D. dependent var 0.182932 

S.E. of regression 0.185181     Akaike info criterion -0.373822 

Sum squared resid 1.097339     Schwarz criterion -0.075234 

Log likelihood 14.28953     Hannan-Quinn criter. -0.266691 

F-statistic 0.847141     Durbin-Watson stat 1.835984 

Prob(F-statistic) 0.543451    
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ตารางผนวกที ่16  ผลการทดสอบโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดดา้นอุปสงคค์ร้ังท่ี 2 
 
Dependent Variable: LNQ   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 17:10   

Sample (adjusted): 2547Q2 2556Q4  

Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ERGSB 1.297298 0.170266 7.619224 0.0000 

ERFX -1.138037 0.181574 -6.267620 0.0000 

ERBO -0.015698 0.131391 -0.119475 0.9056 

LNGDP 0.769846 0.019406 39.67040 0.0000 

INF 0.156485 0.093825 1.667838 0.1045 
     
     R-squared 0.779734     Mean dependent var 10.19738 

Adjusted R-squared 0.753821     S.D. dependent var 0.759230 

S.E. of regression 0.376703     Akaike info criterion 1.004489 

Sum squared resid 4.824771     Schwarz criterion 1.217766 

Log likelihood -14.58753     Hannan-Quinn criter. 1.081011 

Durbin-Watson stat 2.010019    
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ตารางผนวกที ่17  ผลการทดสอบโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดดา้นอุปทานคร้ังท่ี 1 
 
Dependent Variable: LNQ   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 18:18   

Sample (adjusted): 2547Q3 2556Q4  

Included observations: 38 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.153518 5.051988 1.218039 0.2321 

IP -0.125765 0.076928 -1.634833 0.1119 

LNLN 0.888590 0.321144 2.766956 0.0093 

LNRSF -0.717037 0.723044 -0.991691 0.3288 

LNBUD -0.048909 0.065169 -0.750497 0.4584 

LNQT 0.275738 0.164865 1.672515 0.1042 
     
     R-squared 0.659887     Mean dependent var 10.21728 

Adjusted R-squared 0.606744     S.D. dependent var 0.759040 

S.E. of regression 0.475995     Akaike info criterion 1.497121 

Sum squared resid 7.250281     Schwarz criterion 1.755687 

Log likelihood -22.44529     Hannan-Quinn criter. 1.589117 

F-statistic 12.41727     Durbin-Watson stat 2.012348 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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ตารางผนวกที ่18  ผลการทดสอบ Serial Correlation LM Test แบบจ าลองอุปทาน 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.408495     Prob. F(2,30) 0.2602 

Obs*R-squared 3.261897     Prob. Chi-Square(2) 0.1957 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 18:58   

Sample: 2547Q3 2556Q4   

Included observations: 38   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.702139 6.205400 -0.918899 0.3655 

IP 0.144776 0.121851 1.188136 0.2441 

LNLN -1.192381 0.870896 -1.369144 0.1811 

LNRSF 0.667431 0.835289 0.799042 0.4305 

LNBUD -0.008390 0.064566 -0.129938 0.8975 

LNQT 1.103257 0.769806 1.433163 0.1622 

RESID(-1) -1.169621 0.819783 -1.426745 0.1640 

RESID(-2) -0.454873 0.274938 -1.654454 0.1085 
     
     R-squared 0.085839     Mean dependent var -1.97E-15 

Adjusted R-squared -0.127465     S.D. dependent var 0.442666 

S.E. of regression 0.470033     Akaike info criterion 1.512635 

Sum squared resid 6.627921     Schwarz criterion 1.857390 

Log likelihood -20.74006     Hannan-Quinn criter. 1.635296 

F-statistic 0.402427     Durbin-Watson stat 2.193539 

Prob(F-statistic) 0.893203    
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ตารางผนวกที ่19  ผลการทดสอบ White’s Heteroskedasticity Test แบบจ าลองอุปทาน 
 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.571978     Prob. F(5,32) 0.7209 

Obs*R-squared 3.117502     Prob. Chi-Square(5) 0.6819 

Scaled explained SS 2.334606     Prob. Chi-Square(5) 0.8012 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 19:02   

Sample: 2547Q3 2556Q4   

Included observations: 38   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.494151 1.581155 0.944974 0.3518 

IP^2 -0.008059 0.007858 -1.025665 0.3127 

LNLN^2 0.004240 0.009486 0.447008 0.6579 

LNRSF^2 -0.014999 0.022611 -0.663346 0.5119 

LNBUD^2 0.001593 0.001950 0.816868 0.4200 

LNQT^2 -0.003739 0.004829 -0.774292 0.4444 
     
     R-squared 0.082040     Mean dependent var 0.190797 

Adjusted R-squared -0.061392     S.D. dependent var 0.281005 

S.E. of regression 0.289502     Akaike info criterion 0.502633 

Sum squared resid 2.681972     Schwarz criterion 0.761199 

Log likelihood -3.550020     Hannan-Quinn criter. 0.594628 

F-statistic 0.571978     Durbin-Watson stat 1.460752 

Prob(F-statistic) 0.720870    
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ตารางผนวกที ่20  ผลการทดสอบโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดดา้นอุปทานคร้ังท่ี 2 
 
Dependent Variable: LNQ   

Method: Least Squares   

Date: 07/18/15   Time: 19:55   

Sample (adjusted): 2547Q3 2556Q4  

Included observations: 38 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.387840 1.558050 0.890755 0.3795 

IP -0.128497 0.076860 -1.671835 0.1040 

LNLN 0.652791 0.215807 3.024876 0.0048 

LNBUD -0.051908 0.065082 -0.797574 0.4308 

LNQT 0.285658 0.164520 1.736314 0.0918 
     
     R-squared 0.649434     Mean dependent var 10.21728 

Adjusted R-squared 0.606941     S.D. dependent var 0.759040 

S.E. of regression 0.475876     Akaike info criterion 1.474759 

Sum squared resid 7.473103     Schwarz criterion 1.690231 

Log likelihood -23.02042     Hannan-Quinn criter. 1.551422 

F-statistic 15.28339     Durbin-Watson stat 1.958891 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ประวตัิการศึกษา     วทิยาศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน   พนกังานปฏิบติัการ 4 หน่วยวเิคราะห์สินเช่ือ 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน    ธนาคารออมสิน เขตราชวตัร 


