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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพ
ของสถาบันการเงิน
An Analysis of the Relationship between Deposit Insurance
System and Financial Institution Stability
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบัน
การเงินของประเทศไทย และศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตางๆ ที่เปนตัวกําหนดตัวแปรดานประกันเงินฝาก
และตัวแปรดานเสถียรภาพของสถาบันการเงิน โดยอาศัยแบบจําลองโลจิท (Logit Model) เพื่อวิเคราะหขอมูลราย
เดือน ตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ผลการศึกษา โดยแบบจําลองที่ 1 ซึ่งพัฒนามาจากแบบ
จําลองของ Cull, Senbet และ Sorge . (2001) พบวา ระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงินใน
ประเทศ สามารถประมาณสมการและอธิบายรายละเอียดความสัมพันธไดอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001โดยคา
Chi-square ของ Model เทากับ 21.84 สามารถทํานายคาของตัวแปรตาม ไดถึงรอยละ 83.30 และแบบจําลองที่
2 ซึ่งนํามาจากการศึกษาของ Demirguc-Kunt และ Huizinga (1999) พบวา การวิกฤตการณของธนาคาร สามารถ
ประมาณสมการและอธิบายรายละเอียดความสัมพันธได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยคา Chi-square
ของ Model เทากับ 49.46 สามารถทํานายคาของตัวแปรตาม ไดถึงรอยละ 55.60
คําสําคัญ: ระบบประกันเงินฝาก เสถียรภาพ สถาบันการเงิน ประเทศไทย
ABSTRACT
This study aimed to examine the relationship between deposit insurance system and the
stability of financial institutions in Thailand and to study various macroeconomic factors that
determined the insured deposits variables and the stability of the financial variables. Logit model
was used to analyze by monthly data from January 2002 to February 2009. The findings using Model
1 (Cull, Senbet, & Sorge, 2001) revealed that deposit insurance system and the stability of financial
institutions in the country can estimate the equation and explain the relationship in detail at a 0.001
statistically significant level. The Chi-square value of the Model was 21.84, predicting 83.30 percent
of the dependent variable. The second model that came from Demirguc-Kunt & Huizinga’s study
(1999) revealed that bank crisis can estimate the equation and explain the relationship in detail at
a 0.001 statistically significant level. The Chi-square value of the model was 49.46, predicting 55.6
percent of the dependent variable.
Keywords: Deposit Insurance, Stability, Financial Institution, Thailand
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1. บทนํา
ระบบประกันเงินฝากไดมมี านานในตางประเทศ
ทั้งในยุโรปและเอเชีย ซึ่งไดนําระบบประกันเงินฝากมา
ใชหลังจากการเกิดวิกฤตการณทางการเงินเพื่อปองกัน
การตื่นตระหนกของผูฝากเงินที่มีตอสถาบันการเงินจาก
ปญหาสถาบันการเงินถูกปดกิจการ โดยระบบประกัน
เงินฝากที่มีอยูในปจจุบันในประเทศตางๆ มีทั้งที่สามารถ
แกไขปญหาการเกิดวิกฤตการณทางธนาคารไดและไม
สามารถแกไขปญหาการเกิดวิกฤตการณทางธนาคารได
จากประสบการณในตางประเทศ ระบบประกันเงินฝาก
มีขอเสีย คือ การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศอยูใ นสภาวะทีอ่ อ นแอ โดยมีเงือ่ นไข
ที่ไมเหมาะสม เชน อัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นจริงไมเปนไป
ตามที่ธนาคารกลางกําหนด ผลิตภัณฑมวลรวมมีอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง สัดสวนหนี้ไมกอใหเกิดรายไดตอ
หนี้สินทั้งหมดของสถาบันการเงินสูงกวารอยละ 10 จะ
กอใหเกิดผลลัพธอันไมพึงปรารถนา ไดแก การที่สถาบัน
การเงินขาดวินัยในการดําเนินงานมากขึ้น โดยสถาบัน
การเงินที่ออนแอกวามีแนวโนมที่จะชดเชยความออนแอ
ของสถาบันดวยอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู กวา ในขณะทีท่ างดาน
ผูฝ ากเงินก็จะทําใหเกิดปญหาพฤติกรรมการชักนําความเสีย่ ง
ซึ่ ง กลายเป น การเสริ ม สร า งความไม มี เ สถี ย รภาพของ
ระบบสถาบันการเงินใหมากยิ่งขึ้น (Demirguc-Kunt &
Huizinga, 1999)
สําหรับขอเสียของระบบธนาคารที่มีการสํารอง
เงินฝากเพียงบางสวน ไดแก การถอนเงินของผูฝากราย
หนึ่งอาจทําใหมีเงินเหลือใหผูฝากเงินรายอื่นๆ สามารถ
ถอนเงินไดนอ ยลง ดังนัน้ หากมีเหตุการณใดทําใหผฝู ากไม
มัน่ ใจในการฝากเงิน การถอนเงินออกจากสถาบันการเงิน
นัน้ ก็เปนหนทางแกไขทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับผูฝ ากเงินรายนัน้ แต
หากผูฝ ากหลายรายถอนเงินในเวลาเดียวกัน ธนาคารก็จะ
ประสบปญหาในการหาเงินมาใหพอเพียงกับการถอนเงิน
เนื่องจากกําหนดการไถถอน (maturity) ในดานเงินฝาก
กับเงินกูธนาคารมักจะไมสอดคลองกัน (mismatch) ผล
ก็คือ ธนาคารจะขาดสภาพคลอง (illiquidity) และหาก
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ไมสามารถกูยืมจากแหลงอื่นๆไดก็อาจเปนสาเหตุใหเกิด
การผิดสัญญา (default) จนกอใหเกิดความไรเสถียรภาพ
ในระบบธนาคารไดในที่สุด (ชวินทร ลีนะบรรจง, 2542)
จากการพิจารณางานวิจัยในตางประเทศพบวา ระบบ
ประกันเงินฝากมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว
มีทั้งขอดีและขอเสี ย และไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประกันเงินฝากไวมากมาย เชน Demirguc-Kunt และ
Huizinga (1999) ไดศึกษาและพบวา การนําระบบ
ประกันเงินฝากอยางเดนชัด (explicit insurance) มาใช
หลังจากเกิดวิกฤติการณธนาคารสามารถบรรเทาการเกิด
วิกฤติการณธนาคาร และชวยเสริมสรางเสถียรภาพของ
สถาบันการเงินไดในหลายประเทศ ไดแก ชิลี โคลัมเบีย
เอกวาดอร จาไมกา เปรู โปรตุเกส สวีเดน และสหราช
อาณาจักร โดยในประเทศเหลานี้ในระยะยาวจะมีวงเงิน
ประกันที่จํากัดจํานวนสูงสุด (limited guarantee) สวน
ประเทศที่นําระบบประกันเงินฝากมาใชแลวไมสามารถ
บรรเทาการเกิดวิกฤตการณธนาคารได ทําใหสถาบัน
การเงินในประเทศมีเสถียรภาพตํ่าลง ไดแก ฟนแลนด
อินเดีย อิตาลี ญี่ปุน เคนยา เกาหลีใต เม็กซิโก ไนจีเรีย
นอรเวย ฟลิปปนส ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และเวเนซู
เอลา นอกจากนี้ยังพบขอเสีย ไดแก การกอตั้งสถาบัน
ประกันเงินฝากจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเงินขึ้น
ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศยังอยูในภาวะออนแอ
จะทําใหสถาบันการเงินขาดวินยั ในการปฏิบตั กิ ารมากขึน้
ซึง่ กลายเปนการเสริมสรางความไมมเี สถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงินใหมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยของ Cull และคณะ (2001) ไดศึกษา
วาการประกันเงินฝากจะมีสว นชวยในการพัฒนาทางการ
เงินไดหรือไม และมีผลกระทบตอความผันผวนทางการ
เงินหรือไม ใน 58 ประเทศทั่วโลก พบวา การประกันเงิน
ฝากมีความสัมพันธกับความผันผวนทางการเงิน และพบ
ขอดี ไดแก ในสภาวะแวดลอมทางการเงินที่เหมาะสม
การประกันเงินฝากอยางเดนชัดของสถาบันประกันเงิน
ฝากจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเงินขึน้ นอกจากนีง้ าน
วิจยั ของ Mondschean และ Opiela (1999), Martinez
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Peria และ Schmukler (1998) และ Levy-Yeyati,
Martinez Peria และ Schmukler (2010) ซึ่งไดศึกษา
เกี่ยวกับวินัยการตลาดของผูฝากเงินและการประกันเงิน
ฝากในประเทศโปแลนด และประเทศในละตินอเมริกา
ตามลําดับ พบวา ผูฝากเงินจะทําการถอนเงินและเรียก
อัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู จากธนาคารทีด่ าํ เนินธุรกรรมทีม่ คี วาม
เสี่ยงสูง แสดงใหเห็นวาขาดวินัยทางการเงิน และอาจสง
ผลใหเกิดวิกฤตการณทางการเงิน
สวนงานวิจยั ในประเทศไทยทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการ
ประกันเงินฝาก แมยังถือวาเปนเรื่องใหมและยังมีจํานวน
ไมมากนัก แตกไ็ ดมกี ารศึกษาเกิดขึน้ มาอยางยาวนาน เชน
ศิริ การเจริญดี วิชยั หิรญ
ั วงศ และเดชา พงษอาจ (2523)
ไดศึกษาสถาบันประกันเงินฝากแหงประเทศไทย โดยนํา
ประสบการณจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดียมา
เปนกรณีศึกษา พบวา สถาบันประกันเงินฝากชวยใหมี
จํานวนธนาคารที่เลิกกิจการลดลง การเจริญเติบโตของ
สถาบันประกันเงินฝากเพิ่มขึ้น และสถาบันประกันเงิน
ฝากสามารถพึ่งตัวเองได โดยไมตองพึ่งเงินชวยเหลือจาก
องคกรอื่น เนื่องจากไดเกิดวิกฤตการณทางการเงินขึ้นใน
ประเทศชวงป 2519-2522 ผูวิจัยยังเสนอและสนับสนุน
ใหมีการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากเพื่อสรางความเชื่อ
มั่นของประชาชนตอสถาบันการเงิน และยังเปนการ
คุมครองผูฝากเงินกับสถาบันการเงินอีกดวย นอกจากนี้
พนิดา รัตนวรรธนะ (2534) ไดศึกษาบทบาทกองทุน
เพื่อการฟนฟูและระบบสถาบันการเงิน ซึ่งไดถูกจัดตั้ง
ขึ้ น เพื่ อ แก ไขป ญ หาวิ ก ฤตการณ ท างการเงิ น และเพื่ อ
ดําเนินมาตรการชวยเหลือทางการเงินในอดีต โดยพบ
วากองทุนยังไมสามารถสนองผลในการฟนฟูความมั่นคง
และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและคุมครอง
ผูฝากเงินไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ชวินทร ลีนะ
บรรจง (2542) ไดศกึ ษาสาเหตุทกี่ ารประกันเงินฝากทีม่ มี า
นาน ไมสามารถปองกันการตื่นตระหนกของผูฝากเงินใน
ยุคปจจุบันได โดยพบวา การประกันเงินฝากที่มีลักษณะ
สํ า รองเพี ย งบางส ว นมี ข อ เสี ย ตรงทํ า ให เ กิ ด ความไม มี
เสถียรภาพของสถาบันการเงินไดงา ย และ จาริต มาบํารุง

(2546) ไดศึกษาระบบประกันเงินฝากและความสัมพันธ
ของระบบประกันเงินฝากกับเสถียรภาพของสถาบันการ
เงิน โดยใชขอมูลจาก 61 ประเทศ ทั่วโลก พบ ผลการจัด
ตัง้ ระบบประกันเงินฝากทัง้ ทีป่ ระสบผลสําเร็จและลมเหลว
และการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากยังไมสามารถเสริม
สรางเสถียรภาพแกสถาบันการเงินได
นอกจากนี้ Lapidus และ Murphy (2001) ได
ศึกษารูปแบบในอนาคตของกรอบประกันเงินฝากบาง
สวนในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ประกันโดยทั่วไป (general guarantee) ที่กระทําอยูใน
ปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา การประกันเงินฝากควรให
ความคุมครอง ไมเกิน 600,000 บาทตอราย เงินจํานวน
นีจ้ ะคุม ครองผูฝ ากเงินไดรอ ยละ 97.64 ของจํานวนผูฝ าก
เงินทั้งหมด คิดเปนรอยละ 32.45 ของยอดเงินฝากรวม
เทียบเทา 15,000 ดอลลารสหรัฐ ประมาณ 8 เทาของ
ผลผลิตรวมตอหัวประชากร ซึ่งเปนจํานวนเงินคุมครอง
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย สวน Opiela (2001) ได
ศึกษาวินัยในการฝากเงินของผูฝากเงินในประเทศไทยใน
ชวงวิกฤตการณป ค.ศ. 1997 ผลการศึกษาพบวา ระบบ
ประกันเงินฝากที่ไมชัดเจนเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิด
วิกฤตการณการเงิน ผูฝ ากเงินยังมีความระมัดระวังเพิม่ ขึน้
กอนเกิดปญหาดังกลาว โดยผูฝากเงินจํานวนมากจะฝาก
เงินเปนระยะเวลายาวนานและมีวนิ ยั ทางการเงินมากกวา
ผูฝากเงินที่มีระยะเวลาการฝากเงินที่สั้นกวา
เนื่องจากงานวิจัยในอดีตทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ทีไ่ ดศกึ ษาเกีย่ วกับการประกันเงินฝากและภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงยังมีจาํ นวนนอย ดังนัน้
จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ เพราะประเทศไทยไดมีการจัด
ตั้งสถาบันประกันเงินฝากและนําระบบประกันเงินฝาก
มาใชอยางเปนทางการ งานวิจยั นีม้ สี ว นคลายคลึงกับงาน
วิจยั ทีท่ าํ มาแลวดังกลาวขางตน นัน่ คือ ทําการศึกษาความ
สัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพ
ของสถาบันการเงินในไทย อยางไรก็ตามงานวิจัยเรื่องนี้มี
ความแตกตางจากงานวิจัยในอดีตในเรื่องของขอมูลที่ใช
ทําการศึกษาเนื่องจากใชขอมูลของประเทศไทยโดยตรง
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ซึง่ ยังไมเคยมีผทู าํ การศึกษา อีกทัง้ เปนขอมูลทีท่ นั สมัย ซึง่
ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเรื่องที่นาสนใจและเหมาะกับ
ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่กําลังประสบในปจจุบัน
บทความเรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตางๆ ที่เปนตัวกําหนดการใช
ระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัด และเสถียรภาพของ
สถาบันการเงิน โดยใชขอมูลอนุกรมเวลารายเดือนของ
ประเทศไทย ตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง กุมภาพันธ
พ.ศ. 2552 และแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้
คือ (1) การศึกษาเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาถึงลักษณะของ
สถาบันประกันเงินฝากในประเทศไทย ตั้งแตความเปน
มากอนการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก จนเกิดการจัด
ตั้งสถาบันประกันเงินฝากขึ้น และการดําเนินงานของ
สถาบันประกันเงินฝากในประเทศไทย ซึง่ ไดกอ ตัง้ ขึน้ ตาม
รูปแบบในป พ.ศ. 2551 และ (2) การศึกษาเสถียรภาพ
ของสถาบันการเงินโดยวัดจากการการเกิดวิกฤตการณ
ทางการเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ

2. ขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
2.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลอนุกรมเวลาราย
เดือนของประเทศไทย ตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง
กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ซึ่งเก็บรวบรวมจากสํานักงาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง กระทรวงการคลั ง ธนาคารแห ง
ประเทศไทย กองทุ น เพื่ อ การฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบ
สถาบันการเงิน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
2.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบจําลองโลจิท (Logit
Model) ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ซึ่ ง เป น เทคนิ ค การ
วิเคราะหความถดถอยแบบหนึง่ ทีต่ วั แปรตามเปนตัวแปร
เชิงคุณภาพที่มีคาไดเพียง 2 คา (Binary Variable) สวน
ตัวแปรอิสระอาจเปนตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิง
คุณภาพก็ได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548) เนื่องจาก
ตัวแปรตามในงานวิจยั เรือ่ งนีเ้ ปนตัวแปรเชิงคุณภาพทีม่ คี า
0 หรือ 1 ซึง่ ใชในการทดสอบความสัมพันธระหวางระบบ
ประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน โดย
นําขอมูลที่เกี่ยวของมาทดสอบเพื่อหาปจจัยที่เปนสาเหตุ
ใหมีการจัดตั้งการประกันเงินฝาก และสาเหตุที่ทําใหเกิด
วิกฤตการณการเงิน

แบบจําลองที่ 1 นํามาจากแบบจําลองของ Cull และคณะ (2001) ไดแก

P{D = 1} =
กําหนดให D คือ การมีระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัด
โดย D = 0 เมื่อไมมีระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัด
D = 1 เมื่อมีระบบประกันเงินฝาก
I คือ อัตราเงินเฟอ (รอยละ)
Z คือ รายไดประชาชาติตอบุคคล (GDP per capita) (บาทตอคน)
B คือ การเกิดวิกฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ
โดย B = 0 เมื่อประเทศไมมีการเกิดวิฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ
B = 1 เมื่อประเทศมีการเกิดวิฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ
α คือ คาสัมประสิทธิ์
ε1 คือ คาความคลาดเคลื่อน
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การวิเคราะหแบบจําลองที่ 1 ทําเพือ่ ทดสอบวามี
ปจจัยใดบางทีเ่ ปนเหตุใหมกี ารจัดตัง้ ระบบการประกันเงิน
ฝากอยางเดนชัด โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ไดแก ผลผลิต
ประชาชาติตอบุคคล อัตราเงินเฟอ และเสถียรภาพของ

สถาบันการเงินซึ่งวัดโดยการเกิดวิกฤตการณทางการเงิน
ตัวแปรตามไดแกระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัดหรือ
การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก

แบบจําลองที่ 2 นํามาจากการศึกษาของ Demirguc-Kunt และ Huizinga (1999) ไดแก

P{B = 1} =
กําหนดให B คือ เสถียรภาพของสถาบันการเงิน ซึ่งวัดโดยการเกิดวิฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ทั้งระบบ
โดย B = 0 เมื่อประเทศไมมีการเกิดวิฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ
B=1
เมื่อประเทศมีการเกิดวิฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ
Y คือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รอยละ)
T คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงในอัตราการคา (รอยละ)
C คือ อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในปกอนหนา (รอยละ)
E คือ อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารสหรัฐ)
R คือ อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
I คือ อัตราเงินเฟอ (รอยละ)
M คือ ปริมาณเงินตามความหมายกวางตอเงินสํารองระหวางประเทศ (รอยละ)
Z คือ รายไดประชาชาติตอบุคคล (GDP per capita) (บาทตอคน)
D คือ การมีระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัด
โดย D = 0 เมื่อไมมีระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัด
D = 1 เมื่อมีระบบประกันเงินฝาก
α คือ คาสัมประสิทธิ์
ε2 คือ คาความคลาดเคลื่อน
การวิเคราะหแบบจําลองที่ 2 ทําเพื่อทดสอบ
ปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุใหเกิดความไมมเี สถียรภาพของสถาบัน
การเงินซึ่งวัดโดยการเกิดวิฤตการณทางการเงิน โดย
มีตัวแปรอิสระ 9 ตัว ไดแก อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง อัตรา
การเจริญเติบโตของสินเชื่อรวม อัตราการเปลี่ยนแปลง

ในอัตราการคา อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณเงินตามความ
หมายกวางตอเงินสํารองระหวางประเทศ และ รายได
ประชาชาติตอหัวประชากร ในขณะที่ตัวแปรตาม ไดแก
ตัวแปรดานเสถียรภาพของสถาบันการเงินซึ่งวัดโดยการ
เกิดวิกฤตการณธนาคารทั้งระบบ
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3. ผลการวิเคราะห
ผลการศึกษาประกอบดวย 2 สวน สวนแรกคือ
ผลการศึกษาที่ไดแบบจําลองที่ 1 และสวนที่สองคือผล
การศึกษาที่ไดจากแบบจําลองที่ 2 รายละเอียดมีดังนี้
3.1 ผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลองที่ 1
เมื่อวิเคราะหผลตามแบบจําลองที่ 1 เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม โดย
อาศั ย แบบจํ า ลองโลจิ ท การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ
ระหวางระบบประกันเงินฝากกับเสถียรภาพของสถาบัน
การเงินของประเทศไทยและตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ พบวา
ตัวแปรอิสระทีน่ าํ มาศึกษาทัง้ หมด ไดแก อัตราเงินเฟอ (I)
รายไดประชาชาติตอบุคคล (Z) และการเกิดวิกฤตการณ
ของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ (B) สามารถ
อธิบายตัวแปรตาม คือระบบประกันเงินฝาก ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยคา Chi-square ของ
สมการที่ไดจากการวิเคราะห เทากับ 21.84 ทั้งนี้ตัวแปร
อิสระทั้งหมดสามารถทํานายคาของตัวแปรตาม คือ การ

มีระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัดไดถงึ 30 ปจากขอมูล
ทั้งหมด 36 ป คิดเปนรอยละ 83.30
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ
แตละตัว ผลจากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระทัง้ 3 ตัว
ไดแก อัตราเงินเฟอ (I) รายไดประชาชาติตอ หัวประชากร
(Z) และการเกิดวิกฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการ
เงินทั้งระบบ (B) มีอิทธิพลตอระบบปองกันเงินฝากอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ยกเวนตัวแปรการเกิด
วิกฤตการณของธนาคาร
จากผลการวิเคราะหในแบบจําลองโลจิท
(ตารางที่ 1) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางระบบ
ประกันเงินฝากกับเสถียรภาพของสถาบันการเงิน พบวา
คา Nagelkerke R2 เทากับ 0.766 และแบบจําลองมีคา
Chi-Square เทากับ 21.843 ที่องศาอิสระ (Degree of
Freedom) เทากับ 3 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอย
กวา 0.01 โดยสามารถประมาณสมการและอธิบายราย
ละเอียดความสัมพันธไดดังนี้

ตารางที่ 1: ผลการประมาณคาแบบจําลองที่ 1
ตัวแปร
Coefficient (B)
S.E
I
-0.685
0.411
Z
0.001
0.001
B
-8.098
8180
Constant
-48.049
28.77
Log-Likelihood = 10.60, Nagelkerke R2 = 0.766
Chi-Square = 21.843, df = 3, n = 36
Significance level = < 0.01
อัตราเงินเฟอ (รอยละ) พบวา อัตราเงินเฟอมี
ความสัมพันธเชิงลบกับระบบประกันเงินฝาก อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ 0.10 โดยมีคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปร
เทากับ -0.685 ซึ่งมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับ
ระบบประกันเงินฝาก หมายความวา อัตราเงินเงินเฟอลด
ลง ระบบประกันเงินฝากมีคาประสิทธิภาพมากขึ้น
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Sig
0.096
0.091
0.999
0.995

Exp (B)
0.504
1.001
0.000
0.000

รายไดประชาชาติตอหัวประชากร พบวา ราย
ไดประชาชาติตอหัวประชากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ระบบประกันเงินฝาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10
โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ห น า ตั ว แปรเท า กั บ 0.001 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับระบบประกันเงินฝาก
หมายความวา รายไดประชาชาติตอหัวประชากรเพิ่มขึ้น
ระบบประกันเงินฝากมีคาประสิทธิภาพมากขึ้นเชนกัน
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3.2 ผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลองที่ 2
เมื่อทําการวิเคราะหแบบจําลองที่ 2 เพื่อ
การวิ เ คราะห อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ต อ ตั ว แปร
ตาม โดยอาศัยแบบจําลองโลจิท โดยไดทําการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางเสถียรภาพของสถาบันการเงินของ
ประเทศไทยและตัวแปรอิสระที่กําหนด พบวา ตัวแปร
อิสระที่นํามาศึกษาทั้งหมด ไดแก อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Y) อัตราการเปลี่ยนแปลงในอัตราการคา
(T) อัตราแลกเปลีย่ น (E) อัตราดอกเบีย้ (R) อัตราเงินเฟอ
(I) ปริมาณเงินตามความหมายกวางตอเงินสํารองระหวาง
ประเทศ (M) อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในป
กอนหนา(C) และรายไดประชาชาติตอ บุคคล (Z) สามารถ
อธิบายตัวแปรตาม ไดแกการเกิดวิกฤตไดอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 โดยคา Chi-square ของ Model
เทากับ 49.46 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้งหมด ทํานายคาของ
ตัวแปรตาม คือ มีการเกิดวิฤตการณของธนาคารไดรอย
ละ 100 และสามารถทํานายตัวแปรตามทั้งหมด ไดแก
เมื่อมีการเกิดและไมเกิดวิฤตการณของธนาคารไดถึง 20
ปจากขอมูลทั้งหมด 36 ป คิดเปนรอยละ 55.60

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ
แตละตัว ผลจากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระทั้ง 8
ตัว ไดแก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Y) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราการคา (T) อัตราแลกเปลี่ยน (E)
อัตราดอกเบีย้ (R) อัตราเงินเฟอ (I) ปริมาณเงินตามความ
หมายกวางตอเงินสํารองระหวางประเทศ (M) อัตราการ
เจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในปกอนหนา (C) และรายได
ประชาชาติตอหัวประชากร (Z) ไมมีอิทธิพลตอการเกิด
วิกฤตการณของธนาคารอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ
0.10
ผลการวิเคราะหในแบบจําลองที่ 2 (ตารางที่
2) ในการอธิบายความสัมพันธระหวางการเกิดวิฤตการณ
ของธนาคารและตัวแปรอิสระ พบวามีคา รอยละความถูก
ตองในการพยาการณรอยละ 55.60 มีคา Nagelkerke
R2 เทากับ 1 และแบบจําลองมีคา Chi-Square เทากับ
49.46 ที่องศาอิสระ (Degree of Freedom) เทากับ 9
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับนอยกวา 0.01 ซึง่ หมายความ
วาความสัมพันธระหวางการเกิดวิฤตการณของธนาคาร
กับตัวแปรอิสระทีม่ อี ยูใ นสมการมีความเชือ่ ถือไดถงึ ระดับ
ความเชือ่ มัน่ รอยละ 99 โดยสามารถประมาณสมการและ
อธิบายรายละเอียดความสัมพันธไดดังนี้
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ตารางที่ 2 : ผลการประมาณคาแบบจําลองที่ 2
ตัวแปร

Coefficient (B)
Y
-2.905
T
-7.768
E
-5.346
R
1.217
I
6.573
M
24.418
C
-1.602
Z
0.009
Constant
-131.92
Log-Likelihood = 0.00, Nagelkerke R2 = 1
Chi-Square = 49.46, df = 9, n = 36
Significance level = < 0.01

S.E
862.480
2765.627
4646.600
7779.660
4091.247
22729.32
565.495
7.294
450518

4. สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรระบบ
ประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงินใน
ประเทศ พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถทํานายการ
มีระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัดไดถูกตอง คิดเปน
รอยละ 83.30 และยังพบวาผลผลิตประชาชาติตอบุคคล
มีคาเฉลี่ยเทากับ 27,431.7 บาท อัตราเงินเฟอ มีคา
เฉลี่ยเทากับ 2.416 จากการศึกษาแบบจําลองที่ 1 พบวา
ตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษาทั้งหมด ไดแก อัตราเงินเฟอ
(I) รายไดประชาชาติตอหัวประชากร (Z) และการเกิด
วิกฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ
(B) สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือระบบประกันเงินฝาก
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยคา Chisquare ของ Model เทากับ 21.84 และตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด ทํานายคาของตัวแปรตาม ไดถึงรอยละ 83.30
ซึ่งความสัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากกับตัวแปร
อิสระที่มีอยูในสมการมีความเชื่อถือไดถึงระดับความเชื่อ
มั่นรอยละ 99 และสามารถประมาณสมการและอธิบาย
รายละเอียดความสัมพันธได
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Sig
0.997
0.998
0.999
1.000
0.999
0.999
0.998
0.999
1.000

Exp (B)
0.055
0.000
0.005
3.377
715.4
0.000
0.201
1.009
0.000

ในส ว นของการศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ
มหภาคตางๆ ที่เปนตัวกําหนดตัวแปรดานประกันเงิน
ฝากอยางเดนชัด และตัวแปรดานเสถียรภาพของสถาบัน
การเงิน พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถทํานายการ
เกิดวิฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ
ไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 55.40 นอกจากนี้อัตราการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราการคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.528
(S.D. = 2.178) อัตราแลกเปลีย่ นมีคา เฉลีย่ เทากับ 38.878
(S.D. = 2.357) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.447 (S.D. = 5.160) อัตราดอกเบี้ย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.22(S.D. = 1.195) อัตราเงินเฟอ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.416 (S.D. = 2.357) ปริมาณเงินตาม
ความหมายกวางตอเงินสํารองระหวางประเทศ มีคา เฉลีย่
เทากับ 4.224 (S.D. = 1.069) อัตราการเจริญเติบโตของ
สินเชื่อรวมในปกอนหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ -3.472 (S.D.
= 13.98) รายไดประชาชาติตอบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ
27,431.7 บาท (S.D. = 5,067.9) จากการศึกษาแบบ
จําลองที่ 2 พบวา ตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษาทั้งหมด
ไดแก ระบบประกันเงินฝาก(D) อัตราการเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจ(Y) อัตราการเปลี่ยนแปลงในอัตราการคา
(T) อัตราแลกเปลีย่ น (E) อัตราดอกเบีย้ (R) อัตราเงินเฟอ
(I) ปริมาณเงินตามความหมายกวางตอเงินสํารองระหวาง
ประเทศ (M) อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในป
กอนหนา (C) และรายไดประชาชาติตอ บุคคล (Z) สามารถ
อธิบายตัวแปรตาม คือการวิกฤตการณของธนาคาร ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยคา Chisquare ของ Model เทากับ 49.461 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด ทํานายคาของตัวแปรตาม ไดถึงรอยละ 55.6 ซึ่ง
ความสัมพันธระหวางการเกิดวิฤตการณของธนาคารกับ
ตัวแปรอิสระที่มีอยูในสมการมีความเชื่อถือไดถึงระดับ
ความเชือ่ มัน่ รอยละ 99 และสามารถประมาณสมการและ
อธิบายรายละเอียดความสัมพันธได
เสถียรภาพของสถาบันทางการเงินขึ้นอยูกับ 3
ปจจัยหลัก คือ (1) อัตราเงินเฟอลดลง สถาบันการเงินจะ
สามารถคาดคะเนรายไดที่เปนตัวเงินไดดี ลูกหนี้สามารถ
ชําระหนี้ไดเพิ่มมากขึ้น เกิดหนี้เสียนอยลง ทําใหสถาบัน
การเงินมีเสถียรภาพมากขึ้น (2) รายไดประชาชาติตอ
บุคคลทีเ่ พิม่ ขึน้ สงผลใหสถาบันประกันเงินฝากดําเนินงาน
ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลผลิตตอหัวประชาชาติ
ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ดี การทํางานของ
สถาบันประกันเงินฝากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
(3) การเกิดวิกฤตการณของสถาบันการเงินทัง้ ระบบ ทําให
ผูท เี่ กีย่ วของกับการวางแผนนโยบายตองหาทางแกไข เพือ่
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงิน วาเงินฝากที่นํามาฝาก
กับทางสถาบันการเงินนัน้ ๆ จะไมเกิดการสูญหาย จึงเปน
เหตุผลหลักในการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากขึ้น
ปจจัยที่ใหเกิดวิกฤติการณทางการเงินขึ้นอยูกับ
7 ปจจัย ดังนี้ (1) อัตราการคาที่เสื่อมลง ผูสงออกมีราย
ไดลดลง สงผลใหไมชําระหนี้สินแกสถาบันการเงิน (2)
การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ทําใหคาของเงิน
ลดลงทําใหเกิดเงินเฟอไดงา ย เสีย่ งตอการไมชาํ ระหนีเ้ งิน
กูของลูกหนี้ตอสถาบันการเงิน (3) การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนการกูยืมเงินเพิ่มขึ้น
เสี่ยงตอการไมชําระหนี้มากขึ้น (4) การเพิ่มขึ้นของอัตรา

เงินเฟอ ทําใหสถาบันการเงินไมสามารถคํานวณราย
ไดที่เปนตัวเงินไดแนนอน ลูกหนี้ไมมีความสามารถใน
การชําระหนี้ เกิดหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น (5) การเพิ่มของ
อัตราสวนปริมาณเงินตามความหมายกวางตอเงินสํารอง
ที่มากเกินไป ทําใหเกิดสภาพคลองมากไป เงินลนระบบ
เศรษฐกิจ ธนาคารจะทําการลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อ
เปนการถายเทสภาพคลอง ทําใหรายไดของธนาคารลด
ลง (6) อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในปกอน
หนา ที่มากขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหเกิดความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะ
ไมชาํ ระหนีห้ รือผิดนัดการชําระหนีแ้ กสถาบันการเงิน และ
(7) รายไดประชาชาติตอบุคคลที่ลดลง ทําใหประชากร
มีรายไดนอยลง หนวยผลิตทําการลดกําลังการผลิตลง
รายไดก็ลดลง ทําใหการชําระคืนเงินกูลดลงตามไปดวย
อีกทั้งยังเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้น และเกิดวิกฤติการณทางการ
เงิน
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