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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 สามารถประมาณสมการและอธิบายรายละเอียดความสัมพนัธไดอยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 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 fi nancial institutions in Thailand and to study various macroeconomic factors that 
determined the insured deposits variables and the stability of the fi nancial variables. Logit model 

was used to analyze by monthly data from January 2002 to February 2009. The fi ndings using Model 

1 (Cull, Senbet, & Sorge, 2001) revealed that deposit insurance system and the stability of fi nancial 

institutions in the country can estimate the equation and explain the relationship in detail at a 0.001 

statistically signifi cant 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 signifi cant level. The Chi-square value of the model was 49.46, predicting 55.6 
percent of the dependent variable.
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1. บทนํา

 ระบบประกนัเงนิฝากไดมมีานานในตางประเทศ

ทั้งในยุโรปและเอเชีย ซึ่งไดนําระบบประกันเงินฝากมา

ใชหลังจากการเกิดวิกฤตการณทางการเงินเพื่อปองกัน

การต่ืนตระหนกของผูฝากเงินที่มีตอสถาบันการเงินจาก

ปญหาสถาบันการเงินถูกปดกิจการ โดยระบบประกัน

เงินฝากท่ีมีอยูในปจจุบันในประเทศตางๆ มีทั้งที่สามารถ

แกไขปญหาการเกิดวิกฤตการณทางธนาคารไดและไม

สามารถแกไขปญหาการเกิดวิกฤตการณทางธนาคารได 

จากประสบการณในตางประเทศ ระบบประกันเงินฝาก

มีขอเสีย คือ การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากในขณะท่ี

เศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะท่ีออนแอ โดยมีเง่ือนไข

ที่ไมเหมาะสม เชน อัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นจริงไมเปนไป

ตามที่ธนาคารกลางกําหนด ผลิตภัณฑมวลรวมมีอัตรา

การเจริญเติบโตลดลง สัดสวนหนี้ไมกอใหเกิดรายไดตอ

หนี้สินทั้งหมดของสถาบันการเงินสูงกวารอยละ 10 จะ

กอใหเกิดผลลัพธอันไมพึงปรารถนา ไดแก การที่สถาบัน

การเงินขาดวินัยในการดําเนินงานมากขึ้น โดยสถาบัน

การเงินที่ออนแอกวามีแนวโนมที่จะชดเชยความออนแอ

ของสถาบนัดวยอตัราดอกเบีย้ทีส่งูกวา ในขณะทีท่างดาน
ผูฝากเงินกจ็ะทาํใหเกดิปญหาพฤติกรรมการชักนาํความเส่ียง
ซึ่งกลายเปนการเสริมสรางความไมมีเสถียรภาพของ

ระบบสถาบันการเงินใหมากยิ่งขึ้น (Demirguc-Kunt & 

Huizinga, 1999)

 สําหรับขอเสียของระบบธนาคารท่ีมีการสํารอง

เงินฝากเพียงบางสวน ไดแก การถอนเงินของผูฝากราย

หนึ่งอาจทําใหมีเงินเหลือใหผูฝากเงินรายอ่ืนๆ สามารถ
ถอนเงินไดนอยลง ดงันัน้ หากมีเหตุการณใดทําใหผูฝากไม

มัน่ใจในการฝากเงิน การถอนเงินออกจากสถาบันการเงิน

นัน้ก็เปนหนทางแกไขทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัผูฝากเงนิรายนัน้ แต
หากผูฝากหลายรายถอนเงนิในเวลาเดยีวกนั ธนาคารกจ็ะ

ประสบปญหาในการหาเงนิมาใหพอเพยีงกบัการถอนเงนิ 

เนื่องจากกําหนดการไถถอน (maturity) ในดานเงินฝาก
กับเงินกูธนาคารมักจะไมสอดคลองกัน (mismatch) ผล

กค็ือ ธนาคารจะขาดสภาพคลอง (illiquidity) และหาก

ไมสามารถกูยืมจากแหลงอื่นๆไดก็อาจเปนสาเหตุใหเกิด

การผดิสัญญา (default) จนกอใหเกดิความไรเสถยีรภาพ

ในระบบธนาคารไดในที่สุด (ชวินทร ลีนะบรรจง, 2542)

จากการพิจารณางานวิจัยในตางประเทศพบวา ระบบ

ประกันเงินฝากมีทั้งท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลว 

มีทั้งขอดีและขอเสีย 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

ประเทศท่ีนําระบบประกันเงินฝากมาใชแลวไมสามารถ

บรรเทาการเกิดวิกฤตการณธนาคารได ทําใหสถาบัน

การเงินในประเทศมีเสถียรภาพตํ่าลง ไดแก ฟนแลนด 

อินเดีย อิตาลี ญี่ปุน เคนยา เกาหลีใต เม็กซิโก ไนจีเรีย 

นอรเวย ฟลิปปนส ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และเวเนซู

เอลา นอกจากน้ียังพบขอเสีย ไดแก การกอตั้งสถาบัน

ประกันเงินฝากจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเงินขึ้น

ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศยังอยูในภาวะออนแอ 

จะทาํใหสถาบันการเงินขาดวินยัในการปฏิบตักิารมากข้ึน 

ซึง่กลายเปนการเสรมิสรางความไมมเีสถยีรภาพของระบบ
สถาบันการเงินใหมากย่ิงขึ้น 

 งานวิจัยของ Cull และคณะ (2001) ไดศึกษา

วาการประกนัเงนิฝากจะมสีวนชวยในการพฒันาทางการ

เงินไดหรือไม และมีผลกระทบตอความผันผวนทางการ

เงินหรือไม ใน 58 ประเทศทั่วโลก พบวา การประกันเงิน
ฝากมีความสัมพันธกับความผันผวนทางการเงิน และพบ

ขอดี ไดแก ในสภาวะแวดลอมทางการเงินที่เหมาะสม 

การประกันเงินฝากอยางเดนชัดของสถาบันประกันเงิน

ฝากจะทาํใหเกดิการพฒันาทางการเงนิขึน้ นอกจากนีง้าน

วจิยัของ 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

อตัราดอกเบีย้ทีส่งูจากธนาคารทีด่าํเนนิธรุกรรมทีม่คีวาม

เสี่ยงสูง แสดงใหเห็นวาขาดวินัยทางการเงิน และอาจสง

ผลใหเกิดวิกฤตการณทางการเงิน

 สวนงานวจิยัในประเทศไทยทีศ่กึษาเกีย่วกบัการ

ประกันเงินฝาก แมยังถือวาเปนเรื่องใหมและยังมีจํานวน

ไมมากนกั แตกไ็ดมกีารศกึษาเกดิขึน้มาอยางยาวนาน เชน 

ศริ ิการเจรญิด ีวชิยั หริญัวงศ และเดชา พงษอาจ (2523) 

ไดศึกษาสถาบันประกันเงินฝากแหงประเทศไทย โดยนํา

ประสบการณจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดียมา

เปนกรณีศึกษา พบวา สถาบันประกันเงินฝากชวยใหมี

จํานวนธนาคารท่ีเลิกกิจการลดลง การเจริญเติบโตของ

สถาบันประกันเงินฝากเพิ่มขึ้น และสถาบันประกันเงิน

ฝากสามารถพึ่งตัวเองได โดยไมตองพึ่งเงินชวยเหลือจาก

องคกรอ่ืน เนื่องจากไดเกิดวิกฤตการณทางการเงินขึ้นใน

ประเทศชวงป 2519-2522 ผูวิจัยยังเสนอและสนับสนุน

ใหมีการจัดต้ังสถาบันประกันเงินฝากเพ่ือสรางความเช่ือ

มั่นของประชาชนตอสถาบันการเงิน และยังเปนการ
คุมครองผูฝากเงินกับสถาบันการเงินอีกดวย นอกจากนี้ 

พนิดา รัตนวรรธนะ (2534) ไดศึกษาบทบาทกองทุน
เพ่ือการฟนฟูและระบบสถาบันการเงิน ซึ่งไดถูกจัดต้ัง

ขึ้นเพื่อแกไขปญหาวิกฤตการณทางการเงินและเพื่อ

ดําเนินมาตรการชวยเหลือทางการเงินในอดีต โดยพบ

วากองทุนยังไมสามารถสนองผลในการฟนฟูความมั่นคง

และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและคุมครอง

ผูฝากเงินไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ชวินทร ลีนะ
บรรจง (2542) ไดศกึษาสาเหตุทีก่ารประกันเงินฝากท่ีมมีา

นาน ไมสามารถปองกันการตื่นตระหนกของผูฝากเงินใน

ยุคปจจุบันได โดยพบวา การประกนัเงินฝากที่มีลักษณะ

สํารองเพียงบางสวนมีขอเสียตรงทําใหเกิดความไมมี

เสถียรภาพของสถาบันการเงินไดงาย และ จาริต มาบํารุง 

(2546) ไดศึกษาระบบประกันเงินฝากและความสัมพันธ

ของระบบประกันเงินฝากกับเสถียรภาพของสถาบันการ

เงิน โดยใชขอมูลจาก 61 ประเทศ ทั่วโลก พบ ผลการจัด

ตัง้ระบบประกันเงนิฝากท้ังทีป่ระสบผลสําเร็จและลมเหลว 

และการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากยังไมสามารถเสริม

สรางเสถียรภาพแกสถาบันการเงินได

 นอกจากน้ี Lapidus และ Murphy (2001) ได

ศึกษารูปแบบในอนาคตของกรอบประกันเงินฝากบาง

สวนในประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงไปจากการ

ประกันโดยทั่วไป (general guarantee) ที่กระทําอยูใน

ปจจุบัน ผลการศึกษาพบวา การประกันเงินฝากควรให

ความคุมครอง ไมเกิน 600,000 บาทตอราย เงินจํานวน

นีจ้ะคุมครองผูฝากเงินไดรอยละ 97.64 ของจํานวนผูฝาก

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

ประกันเงินฝากที่ไมชัดเจนเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด

วกิฤตการณการเงนิ ผูฝากเงนิยงัมคีวามระมดัระวงัเพิม่ขึน้

กอนเกิดปญหาดังกลาว โดยผูฝากเงินจํานวนมากจะฝาก
เงินเปนระยะเวลายาวนานและมีวนิยัทางการเงินมากกวา

ผูฝากเงินที่มีระยะเวลาการฝากเงินที่สั้นกวา
 เนื่องจากงานวิจัยในอดีตทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ ท่ีไดศกึษาเกีย่วกับการประกนัเงนิฝากและภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงยงัมจีาํนวนนอย ดงันัน้

จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ เพราะประเทศไทยไดมีการจัด

ตั้งสถาบันประกันเงินฝากและนําระบบประกันเงินฝาก

มาใชอยางเปนทางการ งานวิจยันีม้สีวนคลายคลึงกบังาน
วจิยัท่ีทาํมาแลวดังกลาวขางตน นัน่คอื ทาํการศกึษาความ

สัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพ

ของสถาบันการเงินในไทย อยางไรก็ตามงานวิจัยเร่ืองนี้มี

ความแตกตางจากงานวิจัยในอดีตในเรื่องของขอมูลที่ใช

ทําการศึกษาเนื่องจากใชขอมูลของประเทศไทยโดยตรง 
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ซึง่ยังไมเคยมีผูทาํการศึกษา อกีทัง้เปนขอมลูทีท่นัสมัย ซึง่

ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนเรื่องที่นาสนใจและเหมาะกับ

ภาวะเศรษฐกิจของไทยที่กําลังประสบในปจจุบัน

 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง

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

ตั้งสถาบันประกันเงินฝากข้ึน และการดําเนินงานของ

สถาบนัประกนัเงนิฝากในประเทศไทย ซึง่ไดกอตัง้ขึน้ตาม

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

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารแหง

ประเทศไทย กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

และกองทุนการเงินระหวางประเทศ

 2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา

  การศึกษาคร้ังนี้ใชแบบจําลองโลจิท (Logit 

Model) ในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งเปนเทคนิคการ

วเิคราะหความถดถอยแบบหน่ึงท่ีตวัแปรตามเปนตัวแปร

เชิงคุณภาพท่ีมีคาไดเพียง 2 คา (Binary Variable) สวน

ตัวแปรอิสระอาจเปนตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิง

คุณภาพก็ได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548) เนื่องจาก

ตวัแปรตามในงานวิจยัเร่ืองน้ีเปนตัวแปรเชิงคุณภาพท่ีมคีา 

0 หรือ 1 ซึง่ใชในการทดสอบความสมัพนัธระหวางระบบ

ประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน โดย

นําขอมูลที่เกี่ยวของมาทดสอบเพื่อหาปจจัยท่ีเปนสาเหตุ
ใหมีการจัดต้ังการประกันเงินฝาก 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

  ε
1
  คือ  คาความคลาดเคล่ือน 
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 การวิเคราะหแบบจาํลองท่ี 1 ทาํเพ่ือทดสอบวามี

ปจจัยใดบางท่ีเปนเหตุใหมกีารจัดตัง้ระบบการประกันเงนิ

ฝากอยางเดนชัด โดยมีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ไดแก ผลผลิต

ประชาชาติตอบุคคล อัตราเงินเฟอ และเสถียรภาพของ

สถาบันการเงินซึ่งวัดโดยการเกิดวิกฤตการณทางการเงิน 

ตัวแปรตามไดแกระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัดหรือ

การจัดต้ังสถาบันประกันเงินฝาก 

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  อัตราการเปล่ียนแปลงในอัตราการคา (รอยละ)

   C  คือ  อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในปกอนหนา (รอยละ)

   E  คือ  อัตราแลกเปล่ียน (บาทตอดอลลารสหรัฐ)

   R  คือ  อัตราดอกเบ้ีย (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

   ε
2
  คือ  คาความคลาดเคล่ือน

 การวิเคราะหแบบจําลองที่ 2 ทําเพื่อทดสอบ

ปจจยัทีเ่ปนสาเหตใุหเกดิความไมมเีสถยีรภาพของสถาบนั

การเงินซึ่งวัดโดยการเกิดวิฤตการณทางการเงิน โดย
มีตัวแปรอิสระ 9 ตัว ไดแก อัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ียที่แทจริง อัตรา

การเจริญเติบโตของสินเช่ือรวม อัตราการเปล่ียนแปลง

ในอัตราการคา อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณเงินตามความ

หมายกวางตอเงินสํารองระหวางประเทศ และ รายได

ประชาชาติตอหัวประชากร ในขณะท่ีตัวแปรตาม ไดแก 
ตัวแปรดานเสถียรภาพของสถาบันการเงินซึ่งวัดโดยการ

เกิดวิกฤตการณธนาคารท้ังระบบ
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3. ผลการวิเคราะห

 ผลการศึกษาประกอบดวย 2 สวน สวนแรกคือ

ผลการศึกษาที่ไดแบบจําลองที่ 1 และสวนที่สองคือผล

การศึกษาท่ีไดจากแบบจําลองที่ 2 รายละเอียดมีดังนี้

  3.1 ผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลองท่ี 1 

  เมื่อวิเคราะหผลตามแบบจําลองที่ 1 เพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปรตาม โดย

อาศัยแบบจําลองโลจิท การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางระบบประกันเงินฝากกับเสถียรภาพของสถาบัน

การเงินของประเทศไทยและตัวแปรอิสระตัวอื่นๆ พบวา 

ตวัแปรอิสระท่ีนาํมาศึกษาท้ังหมด ไดแก อตัราเงินเฟอ (I) 

รายไดประชาชาติตอบุคคล (Z) และการเกิดวิกฤตการณ

ของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ (B) สามารถ

อธิบายตัวแปรตาม คือระบบประกันเงินฝาก ไดอยางมี

นยัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยคา Chi-square ของ

สมการท่ีไดจากการวิเคราะห เทากับ 21.84 ทั้งนี้ตัวแปร

อิสระทั้งหมดสามารถทํานายคาของตัวแปรตาม คือ การ

มรีะบบประกนัเงนิฝากอยางเดนชดัไดถงึ 30 ปจากขอมลู

ทั้งหมด 36 ป คิดเปนรอยละ 83.30 

  จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ

แตละตวั ผลจากการวเิคราะหพบวา ตวัแปรอสิระทัง้ 3 ตวั 

ไดแก อตัราเงนิเฟอ (I) รายไดประชาชาตติอหวัประชากร 

(Z) และการเกดิวกิฤตการณของธนาคารหรอืสถาบนัการ

เงินทั้งระบบ (B) มีอิทธิพลตอระบบปองกันเงินฝากอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ยกเวนตัวแปรการเกิด

วิกฤตการณของธนาคาร

  จากผลการวิเคราะหในแบบจําลองโลจิท 

(ตารางท่ี 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 Coeffi cient (B) S.E Sig Exp (B)

I

Z

B

Constant

-0.685
0.001

-8.098
-48.049 

0.411

0.001

8180

28.77

0.096

0.091
0.999

0.995

0.504

1.001

0.000

0.000

Log-Likelihood = 10.60, Nagelkerke R2 = 0.766
Chi-Square = 21.843, df = 3, n = 36

Signifi cance level = < 0.01

 อัตราเงินเฟอ (รอยละ) พบวา อัตราเงินเฟอมี

ความสัมพันธเชิงลบกับระบบประกันเงินฝาก อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ 0.10 โดยมีคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปร
เทากับ -0.685 ซึ่งมีความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับ

ระบบประกันเงนิฝาก หมายความวา อตัราเงนิเงนิเฟอลด

ลง ระบบประกันเงินฝากมีคาประสิทธิภาพมากขึ้น 

  รายไดประชาชาติตอหัวประชากร พบวา ราย

ไดประชาชาติตอหัวประชากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ระบบประกันเงินฝาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรเทากับ 0.001 ซึ่งมี

ความสัมพันธแบบแปรผันตรงกับระบบประกันเงินฝาก 

หมายความวา รายไดประชาชาติตอหัวประชากรเพ่ิมขึ้น 

ระบบประกันเงินฝากมีคาประสิทธิภาพมากข้ึนเชนกัน 
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 3.2 ผลการศึกษาที่ไดจากแบบจําลองที่ 2

  เมื่อทําการวิเคราะหแบบจําลองที่ 2 เพื่อ

การวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีตอตัวแปร

ตาม โดยอาศัยแบบจําลองโลจิท โดยไดทําการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางเสถียรภาพของสถาบันการเงินของ

ประเทศไทยและตัวแปรอิสระที่กําหนด พบวา ตัวแปร

อิสระที่นํามาศึกษาท้ังหมด ไดแก อัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ (Y) อัตราการเปลี่ยนแปลงในอัตราการคา 

(T) อตัราแลกเปลีย่น (E) อตัราดอกเบีย้ (R) อตัราเงนิเฟอ 

(I) ปริมาณเงนิตามความหมายกวางตอเงนิสาํรองระหวาง

ประเทศ (M) อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในป

กอนหนา(C) และรายไดประชาชาติตอบคุคล (Z) สามารถ

อธบิายตวัแปรตาม ไดแกการเกดิวกิฤตไดอยางมนียัสําคญั

ทางสถิตทิีร่ะดับ 0.001 โดยคา Chi-square ของ Model 

เทากับ 49.46 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้งหมด ทํานายคาของ

ตัวแปรตาม คือ มีการเกิดวิฤตการณของธนาคารไดรอย

ละ 100 และสามารถทํานายตัวแปรตามทั้งหมด ไดแก 

เม่ือมีการเกิดและไมเกิดวิฤตการณของธนาคารไดถึง 20 

ปจากขอมูลทั้งหมด 36 ป คิดเปนรอยละ 55.60 

  จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ

แตละตัว ผลจากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรอิสระท้ัง 8 

ตัว ไดแก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Y) อัตราการ

เปลี่ยนแปลงในอัตราการคา (T) อัตราแลกเปล่ียน (E) 

อตัราดอกเบ้ีย (R) อตัราเงินเฟอ (I) ปรมิาณเงินตามความ

หมายกวางตอเงินสํารองระหวางประเทศ (M) อัตราการ

เจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในปกอนหนา (C) และรายได

ประชาชาติตอหัวประชากร (Z) ไมมีอิทธิพลตอการเกิด

วกิฤตการณของธนาคารอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 

0.10

  ผลการวเิคราะหในแบบจาํลองที ่2 (ตารางที ่

2) ในการอธบิายความสมัพนัธระหวางการเกดิวฤิตการณ

ของธนาคารและตัวแปรอิสระ พบวามคีารอยละความถูก

ตองในการพยาการณรอยละ 55.60 มีคา Nagelkerke 

R2 เทากับ 1 และแบบจําลองมีคา Chi-Square เทากับ 

49.46 ที่องศาอิสระ (Degree of Freedom) เทากับ 9 

มนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับนอยกวา 0.01 ซึง่หมายความ

วาความสัมพันธระหวางการเกิดวิฤตการณของธนาคาร

กบัตวัแปรอิสระท่ีมอียูในสมการมีความเช่ือถือไดถงึระดับ

ความเชือ่มัน่รอยละ 99 โดยสามารถประมาณสมการและ

อธิบายรายละเอียดความสัมพันธไดดังนี้
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ตารางที่ 2 : ผลการประมาณคาแบบจําลองที่ 2 

ตัวแปร Coeffi cient (B) S.E Sig Exp (B)

Y

T

E

R

I

M

C

Z

Constant

-2.905

-7.768

-5.346

1.217

6.573

24.418

-1.602

0.009

-131.92

862.480

2765.627

4646.600

7779.660

4091.247

22729.32

565.495

7.294

450518

0.997

0.998

0.999

1.000

0.999

0.999

0.998

0.999

1.000

0.055

0.000

0.005

3.377

715.4

0.000

0.201

1.009

0.000

Log-Likelihood = 0.00, Nagelkerke R2 = 1

Chi-Square = 49.46, df = 9, n = 36 

Signifi cance level = < 0.01

4. สรุปและขอเสนอแนะ

  การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรระบบ

ประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงินใน

ประเทศ พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถทํานายการ

มีระบบประกันเงินฝากอยางเดนชัดไดถูกตอง คิดเปน

รอยละ 83.30 และยังพบวาผลผลิตประชาชาติตอบุคคล

มีคาเฉล่ียเทากับ 27,431.7 บาท อัตราเงินเฟอ มีคา

เฉลี่ยเทากบั 2.416 จากการศึกษาแบบจําลองท่ี 1 พบวา 
ตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษาท้ังหมด ไดแก อัตราเงินเฟอ 

(I) รายไดประชาชาติตอหัวประชากร (Z) และการเกิด

วิกฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ 

(B) สามารถอธิบายตัวแปรตาม คือระบบประกันเงินฝาก 

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยคา Chi-
square ของ Model เทากับ 21.84 และตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด ทํานายคาของตัวแปรตาม ไดถึงรอยละ 83.30 

ซึ่งความสัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากกับตัวแปร

อิสระที่มีอยูในสมการมีความเชื่อถือไดถึงระดับความเชื่อ

มั่นรอยละ 99 และสามารถประมาณสมการและอธิบาย
รายละเอียดความสัมพันธได

  ในสวนของการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ

มหภาคตางๆ ที่เปนตัวกําหนดตัวแปรดานประกันเงิน

ฝากอยางเดนชัด และตัวแปรดานเสถียรภาพของสถาบัน

การเงิน พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถทํานายการ

เกิดวิฤตการณของธนาคารหรือสถาบันการเงินทั้งระบบ

ไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 55.40 นอกจากนี้อัตราการ

เปล่ียนแปลงในอัตราการคา มีคาเฉล่ียเทากับ 1.528 

(S.D. = 2.178) อตัราแลกเปลีย่นมคีาเฉลีย่เทากบั 38.878 
(S.D. = 2.357) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 1.447 (S.D. = 5.160) อัตราดอกเบี้ย 

มีคาเฉล่ียเทากับ 8.22(S.D. = 1.195) อัตราเงินเฟอ มี

คาเฉล่ียเทากับ 2.416 (S.D. = 2.357) ปริมาณเงินตาม

ความหมายกวางตอเงนิสาํรองระหวางประเทศ มคีาเฉลีย่
เทากับ 4.224 (S.D. = 1.069) อัตราการเจริญเติบโตของ

สินเชื่อรวมในปกอนหนา มีคาเฉล่ียเทากับ -3.472 (S.D. 

= 13.98) รายไดประชาชาติตอบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 

27,431.7 บาท (S.D. = 5,067.9) จากการศึกษาแบบ

จําลองท่ี 2 พบวา ตัวแปรอิสระท่ีนํามาศึกษาทั้งหมด 
ไดแก ระบบประกันเงินฝาก(D) อัตราการเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจ(Y) อัตราการเปล่ียนแปลงในอัตราการคา 

(T) อตัราแลกเปลีย่น (E) อตัราดอกเบีย้ (R) อตัราเงนิเฟอ 

(I) ปริมาณเงนิตามความหมายกวางตอเงนิสาํรองระหวาง

ประเทศ (M) อัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่อรวมในป

กอนหนา (C) และรายไดประชาชาตติอบคุคล (Z) สามารถ

อธิบายตัวแปรตาม คือการวิกฤตการณของธนาคาร ได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยคา Chi-

square ของ Model เทากับ 49.461 ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด ทํานายคาของตัวแปรตาม ไดถึงรอยละ 55.6 ซึ่ง

ความสัมพันธระหวางการเกิดวิฤตการณของธนาคารกับ

ตัวแปรอิสระท่ีมีอยูในสมการมีความเชื่อถือไดถึงระดับ

ความเชือ่มัน่รอยละ 99 และสามารถประมาณสมการและ

อธิบายรายละเอียดความสมัพันธได

 เสถียรภาพของสถาบันทางการเงินขึ้นอยูกับ 3 

ปจจยัหลกั คอื (1) อตัราเงนิเฟอลดลง สถาบนัการเงนิจะ

สามารถคาดคะเนรายไดที่เปนตัวเงินไดดี ลูกหนี้สามารถ

ชําระหน้ีไดเพิ่มมากขึ้น เกิดหนี้เสียนอยลง ทําใหสถาบัน

การเงินมีเสถียรภาพมากข้ึน (2) รายไดประชาชาติตอ

บคุคลท่ีเพ่ิมขึน้ สงผลใหสถาบันประกันเงินฝากดําเนินงาน

ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลผลิตตอหัวประชาชาติ

ที่เพิ่มข้ึนแสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ดี การทํางานของ

สถาบันประกันเงินฝากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 

(3) การเกดิวกิฤตการณของสถาบนัการเงนิทัง้ระบบ ทาํให

ผูทีเ่ก่ียวของกับการวางแผนนโยบายตองหาทางแกไข เพ่ือ

สรางความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงิน วาเงินฝากที่นํามาฝาก
กบัทางสถาบนัการเงนินัน้ๆ จะไมเกดิการสญูหาย จงึเปน

เหตุผลหลักในการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากขึ้น

 ปจจัยที่ใหเกิดวิกฤติการณทางการเงินขึ้นอยูกับ 

7 ปจจัย ดังนี้ (1) อัตราการคาที่เสื่อมลง ผูสงออกมีราย

ไดลดลง สงผลใหไมชําระหน้ีสินแกสถาบันการเงิน (2) 
การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ทําใหคาของเงิน

ลดลงทาํใหเกดิเงนิเฟอไดงาย เสีย่งตอการไมชาํระหนีเ้งนิ

กูของลูกหนี้ตอสถาบันการเงิน (3) การเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบ้ียที่เพ่ิมข้ึน ทําใหตนทุนการกูยืมเงินเพ่ิมขึ้น 

เสี่ยงตอการไมชําระหนี้มากขึ้น (4) การเพิ่มขึ้นของอัตรา

เงินเฟอ ทําใหสถาบันการเงินไมสามารถคํานวณราย

ไดที่เปนตัวเงินไดแนนอน ลูกหนี้ไมมีความสามารถใน

การชําระหน้ี เกิดหน้ีเสียเพ่ิมมากข้ึน (5) การเพ่ิมของ

อัตราสวนปริมาณเงินตามความหมายกวางตอเงินสํารอง

ที่มากเกินไป ทําใหเกิดสภาพคลองมากไป เงินลนระบบ

เศรษฐกิจ ธนาคารจะทําการลดอัตราดอกเบ้ียลง เพ่ือ

เปนการถายเทสภาพคลอง ทําใหรายไดของธนาคารลด

ลง (6) อัตราการเจริญเติบโตของสินเช่ือรวมในปกอน

หนา ที่มากข้ึนเรื่อยๆ สงผลใหเกิดความเส่ียงที่ลูกหนี้จะ

ไมชาํระหน้ีหรอืผดินดัการชาํระหนีแ้กสถาบนัการเงนิ และ 

(7) รายไดประชาชาติตอบุคคลที่ลดลง ทําใหประชากร

มีรายไดนอยลง หนวยผลิตทําการลดกําลังการผลิตลง 

รายไดก็ลดลง ทําใหการชําระคืนเงินกูลดลงตามไปดวย 

อีกท้ังยังเกิดหนี้เสียเพิ่มขึ้น และเกิดวิกฤติการณทางการ

เงิน

5. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน และผูเขา

รวมการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดับบณัฑติ

ศึกษา ครั้งที่ 18 วันที่ 16-17 กันยายน 2553 ณ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ไดใหคําแนะนําและความ

เห็นในการปรับปรุงแกไขใหบทความวิจัยฉบับนี้มีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น
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