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เงินฝากระยะยาวถือเป็นแหล่งการออมหลกัของบคุคลทัว่ไปท่ีจดัว่ามีความเส่ียงน้อยท่ีสดุ 

นอกเหนือจากการออมแล้ว วตัถปุระสงค์ของการฝากเงินระยะยาวยงัรวมไปถึงการลงทุนเพ่ือให้
ได้มาของผลตอบแทนท่ีเป็นไปตามอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าด้วย และธนาคารพาณิชย์แตล่ะ
แห่งมีการเสนออตัราผลตอบแทนดอกเบีย้เงินฝากระยะยาวแตกต่างกนัอยู่บ้าง ซึ่งเปรียบเสมือน
การท่ีผู้ผลิตเสนอราคาของสินค้าท่ีแตกต่างกันในตลาด การศึกษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะ
ยาวนีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีมีความน่าสนใจ งานวิจัยนีจ้ึงมุ่งศึกษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวใน
ประเทศไทยวา่เป็นโครงสร้างตลาดท่ีมีการผกูขาด ก่ึงแข่งขนักึ่งผกูขาด หรือว่าแข่งขนัสมบรูณ์ โดย
ท าการทดสอบด้วยวิธีการของ Panzar Rosse เพ่ือทดสอบโครงสร้างตลาดด้วยค่าสถิติ H  ท่ี
หมายถึงผลรวมคา่ความยืดหยุ่นของรายรับรวมตอ่ราคาปัจจยัการผลิต จากนัน้ได้มีการจ าลองตวั
แบบสมการโครงสร้าง ประกอบด้วยสมการต้นทุนรวม และสมการอุปสงค์เงินฝากระยะยาว 

ค านวณห่าค่าดชันีชีว้ดัอ านาจผูกขาด   เพ่ือเปรียบเทียบอ านาจผูกขาดของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย  
 จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวของไทยมีลกัษณะโครงสร้างเป็น
แบบผูกขาดในปี พ.ศ. 2557 และมีแนวโน้มท่ีธนาคารพาณิชย์จะผูกขาดน้อยลงในปี พ.ศ. 2558 
โดยในปีดงักล่าวธนาคารพาณิชย์มีโครงสร้างตลาดแบบกึ่งแข่ง กึ่งผูกขาด ซึ่งการเปล่ียนแปลง
เหล่านีอ้าจเป็นผลมาจากปัจจยัภายนอก เช่นภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การเติบโตขึน้ของตลาด
สินเช่ือในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น สว่นผลการศกึษาจากแบบจ าลองสมการโครงสร้าง พบว่าธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งมีการด าเนินกิจการด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมแล้ว
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะมีต้นทนุส่วนเพิ่มน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 
ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางจะมีข้อได้เปรียบต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ส าหรับการ
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ลงทุนในสินทรัพย์ เน่ืองจากหากมีการเพิ่มสินทรัพย์ในปริมาณท่ีเท่ากันธนาคารพาณิชย์ขนาด
กลางจะมีต้นทุนรวมท่ีเพิ่มขึน้น้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประกอบกับในขณะนีธ้นาคาร
พาณิชย์แตล่ะแห่งให้ความส าคญักบัระบบธนาคารอีเล็กทรอนิกส์ ท่ีต้องมีการลงทนุสงูในอปุกรณ์
เคร่ืองมือทางการเงิน ระบบท่ีสร้างความปลอดภยั และทนัสมยั ซึ่งสินทรัพย์ทนุเหล่านีมี้แนวโน้มท่ี
จะทดแทนแรงงานในระยะยาวได้เป็นอย่างดี ดงันัน้จากการศกึษานีจ้ึงเป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ธนาคารพาณิชย์ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ 
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Long term deposit known as fixed deposit is one of the main saving that has 
lowest risk. Furthermore another objective of fixed deposit is the expected return on 
interest. While each commercial bank in Thailand offer slightly different interest rate 
which could analogy to the price of goods or services offered by the producer in 
economics theory. This study aims to analyze the market structure of the long term 
deposit in Thailand whether it is monopoly, monopolistic or perfect competition by using 
the Panzar-Rosse approach which calculates the value of H-statistics, sum of the 
elasticity of total revenue with respect to price of production. Thereafter, this study 
constructs the structural model consists of total cost function and long term deposit 

demand function to calculate the monopoly index   and compares the monopoly power 
among commercial banks in Thailand. 

From the study of Panzar-Rosse approach indicated that the Thailand long term 
deposit market structure in 2014 was monopoly but the monopoly power tended to 
decrease over the year of 2015 which was monopolistic structure. The change in market 
power probably came from the external factors such as the overall economic situation in 
Thailand, the growth of the credit market in 2015 also effect the deposit market. The 
result obtained by the structural model discovered that each commercial bank manage 
with the different level of marginal cost but from the study could conclude that the large 
commercial banks run their business with the lower marginal cost than the middle size 
commercial banks. At the same time the middle size commercial banks have an 
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advantage over the large commercial banks in investing in assets due to the same 
amount of investment, the middle size commercial banks will produce the additional 
total cost less than the large commercial banks. Together with the commercial banks 
today focus on the digital banking system which has to invest in the new technology and 
security system and these kind of capitals were expected to substitute the labor force in 
the near future. So from the overall result, this study could help the commercial bank to 
decide their strategies to create the competitive potential both in short run and long run. 
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
เงินฝากระยะยาวถือเป็นแหล่งการออมหลกัของบคุคลทัว่ไปท่ีจดัว่ามีความเส่ียงน้อยท่ีสดุ 

วัตถุประสงค์ของการฝากเงินระยะยาวนอกจากเพ่ือการออมทรัพย์ ยังรวมไปถึงการได้มาของ
ผลตอบแทนท่ีเป็นไปตามอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าท่ีแตกต่างกันไปตามรูปแบบของเงินฝาก 
ระยะเวลา และตามแตล่ะธนาคารพาณิชย์จะก าหนด สอดคล้องกบัแนวคิดการถือเงินของเคนส์ท่ี
จ าแนกความต้องการในการถือเงินของมนุษย์เป็น 3 ประการคือ 1) มนุษย์ต้องการถือเงินเพ่ือใช้
จา่ยในชีวิตประจ าวนั 2) มนษุย์ต้องการถือเงินไว้เพ่ือรองรับความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
3) มนุษย์ถือเงินไว้เพ่ือแสวงหาก าไร หรือผลตอบแทนจากการถือเงินนัน้ ซึ่งในสถานการณ์ปกติท่ี
ธนาคารพาณิชย์ยงัมีผลตอบแทนจากเงินฝากตามสมควร เงินรับฝากท่ีอยู่ในรูปแบบของการออม
จะประกอบด้วยเงินท่ีถือไว้ตามหลกัการถือเงินทัง้ 3 ประการของเคนส์ และแยกปริมาณเงินตาม
ความต้องการในแต่ละประการไม่ได้แน่ชดั แต่ถ้าธนาคารพาณิชย์ลดอตัราดอกเบีย้ให้ต ่าลงจน
เกือบมีคา่เป็นศนูย์แล้ว ปริมาณเงินท่ีถือไว้ส าหรับการแสวงหาก าไรตามเหตผุลประการท่ี 3 จะถกู
แยกออกมาเพ่ือน าไปลงทุนในหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่า ในกรณีนีเ้งินรับฝากท่ี
เหลืออยู่ก็จะเป็นเงินท่ีถือไว้ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนตาม
หลกัการถือเงินสองประการแรกของเคนส์โดยปริยาย จะเห็นได้ว่าไม่ว่าอตัราผลตอบแทนดอกเบีย้
เงินฝากจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเงินฝากจะยงัคงมีความส าคญัตามหลกัการ
ของความต้องการถือเงินของเคนส์ แม้ในปัจจุบนัคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีการ
ก าหนดอัตราดอกเบีย้นโยบายซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการส่งสัญญาณถึงนโยบายทางการเงินของ
รัฐบาล โดยธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง มักจะปรับอัตราดอกเบีย้ไปในทิศทางเดียวกันกับอัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี ย้เงินฝากระยะยาวด้วย แต่อย่างไรก็ดี เม่ือน าอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากระยะยาวของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมาเปรียบเทียบกัน ก็พบว่าอัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากระยะยาวของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่งนัน้ยงัคงมีความแตกตา่งกันอยู่บ้าง ซึ่ง
อตัราดอกเบีย้นีอ้าจเปรียบเทียบได้กบัราคาของสินค้าท่ีผู้ผลิตตัง้ไว้ตามทฤษฎีโครงสร้างตลาดใน
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มุมมองของวิชาเศรษฐศาสตร์ ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมีความพยายามท่ีจะ
สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับเงินฝาก การให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ มีการขยายจ านวนสาขา 
จ านวนเคร่ืองรับฝากถอนเงินสดอัตโนมตัิ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการเงินอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่าง
และหลากหลายเพ่ือเป็นการดึงดดูผู้ บริโภคให้เข้ามาฝากเงิน และใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ 
ดงันัน้อัตราผลตอบแทน คุณภาพในการให้บริการ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ความมัน่คง และความสามารถในการบริหารและจดัการความเส่ียงของธนาคารพาณิชย์ รวมถึง
ความนิยมชมชอบของผู้บริโภคเหล่านี ้ถือเป็นปัจจยัส าหรับการตดัสินใจของในการเลือกใช้บริการ
ธนาคารพาณิชย์ทัง้สิน้ 

ในปัจจบุนั (พ.ศ. 2559) มีธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้สิน้ 17 แห่ง 
ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบวุ่ามีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งท่ีมี
ปริมาณเงินรับฝาก ณ ปัจจบุนัเกินกวา่ หนึ่งล้านล้านบาท ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท ฟิทซ์ เรทติง้ส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีเป็นสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ความส าคญักับธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ทัง้ 4 แห่งนีเ้ช่นกัน และได้ประเมินว่าธนาคารพาณิชย์ทัง้ 4 แห่งนีมี้ขนาด
สินทรัพย์รวมกนัประมาณร้อยละ 59 ของสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ทัง้ระบบ โดยมียอด
ก าไรสุทธิรวมกันประมาณหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี ในขณะเดียวกันยังมีธนาคารขนาดกลางท่ีมี
ศกัยภาพในตลาดเงินฝากอีกหลายแหง่ ท าให้กลุม่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีโครงสร้างตลาดเงินฝาก
ท่ีมีความนา่สนใจท่ีจะน าไปศกึษา ทัง้ในสว่นของธนาคาร และผู้ฝากเงิน ในส่วนรูปแบบเงินรับฝาก
ของธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็นประเภทบญัชีเงินฝากหลัก ๆ ได้ 3 ประเภทคือ 1) บญัชีออม
ทรัพย์ หรือบญัชีฝากเผ่ือเรียก 2) บญัชีแบบกระแสรายวนั 3) บญัชีฝากประจ า และจากฐานข้อมลู
ของธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีเงินรับฝากในส่วนของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีจดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 11 ล้านล้านบาท โดยในจ านวนนี ้
เป็นเงินฝากออมทรัพย์ 6.359 ล้านล้านบาท และเป็นเงินฝากประจ า 4.66 ล้านล้านบาท ในส่วน
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งมีเงินรับฝากรวมกนัมากกว่า 7.7 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 67 ของปริมาณเงินรับฝากรวมของทัง้ระบบ และหากน าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางอีก 3 
แหง่ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
จะพบว่า ธนาคารพาณิชย์ทัง้ 7 แห่งนีมี้เงินรับฝากรวมกันประมาณร้อยละ 88 ของเงินรับฝาก
รวมทัง้ระบบ ปริมาณเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแหง่ ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 
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ภำพท่ี 1.1  ปริมาณเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

 
หากมองเฉพาะในสว่นของเงินรับฝากประจ าพบวา่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แหง่มี

เงินรับฝากประจ าในปี พ.ศ. 2558 รวมกนัมากกวา่ 3.35 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของเงิน
ฝากประจ ารวมทัง้ระบบ และหากน าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางอีก 3 แหง่เข้ามาร่วมพิจารณา
ด้วย พบว่ามียอดเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย์ทัง้ 7 แหง่รวมกนัมากกวา่ร้อยละ 94 ของเงิน
ฝากประจ าทัง้ระบบ ปริมาณเงินรับฝากประจ าของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแหง่ ดงัแสดงตามภาพท่ี 1.2  

 

 
  
ภำพท่ี 1.2  ปริมาณเงินรับฝากประจ าของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
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จะเห็นได้ว่าปริมาณเงินรับฝากประจ าในประเทศไทยทัง้ระบบมีการกระจกุตวัอยู่ในกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ 2 
กลุม่นีมี้อิทธิพลตอ่ตลาดเงินฝากของประเทศไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ การศกึษาโครงสร้างตลาดเงิน
ฝากระยะยาวจึงเป็นเร่ืองน่าสนใจ ว่าธนาคารพาณิชย์เหล่านีมี้อ านาจผูกขาด หรือแข่งขนักันใน
ตลาดเงินฝากของประเทศไทย ดัง้นัน้ ในการศึกษาครัง้นีจ้ะมุ่งศกึษาถึงรูปแบบโครงสร้างตลาด
ของตลาดเงินฝากระยะยาว โดยใช้การค านวณผลรวมของค่าความยืดหยุ่นของรายได้ต่อราคา
ปัจจัยการผลิตตามแนวคิดของ Panzar-Rosse และจะท าการประมาณการแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยสมการอปุสงค์ของเงินฝาก และสมการต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ 
เพ่ือท่ีจะน ามาประเมินอ านาจตลาดของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ค่าความชนัของสมการอุป
สงค์เงินฝาก และต้นทนุสว่นเพิ่มประกอบกนั เพ่ือค านวณหาดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาด จากนัน้จะน า
ผลของการศกึษาจากทัง้สองขัน้ตอนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีความสอดคล้อง หรือขดัแย้งกัน
อยา่งไร เพ่ือท่ีจะอธิบายถึงพฤตกิรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในตลาดเงินฝากระยะยาวในเชิงทฤษฎีได้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  

1)  เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดระยะยาว ด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse โดยใช้สมการ
รายรับแบบลดรูป เพ่ือค านวณผลรวมของคา่ความยืดหยุน่ของรายรับตอ่ราคาปัจจยัการผลิต 

2)  เพ่ือวิเคราะห์ตัวชีว้ัดอ านาจผูกขาด โดยใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้างตามหลัก
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
 
1.3  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
  

1)  ทราบแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางในการด าเนินกิจการส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแตล่ะธนาคารพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

2)   ผู้ฝากเงินในฐานะผู้บริโภคตดัสินใจ และก าหนดแนวทางในการจดัสรรเงินฝาก ลงทนุ 
และเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึน้เพ่ือบรรลุถึงความพึ่งพอใจอนั
เป็นเป้าหมายของผู้บริโภค 

3)   การศกึษาเพ่ือเข้าใจโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาว จะช่วยอธิบายพฤติกรรม และ
ปรากฏการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในตลาดเงินฝากได้  
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  

1)  การศึกษาโครงสร้างตลาดในส่วนของ Panzar-Rosse โดยศึกษาธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2556 จนถึง ปี พ.ศ. 
2558 ครอบคลมุปริมาณเงินรับฝากระยะยาวมากกวา่ร้อยละ 90 ของเงินรับฝากระยะยาวทัง้ระบบ
ในประเทศไทย 

2)  การศึกษาตวัชีว้ดัอ านาจผูกขาด ครอบคลมุธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง และ
ธนาคารพาณิชย์กลาง 3 แห่ง โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2558 ในการศึกษา
สมการต้นทนุรวม และข้อมลูระหวา่งปี 2548 จนถึง 2558 ในการศกึษาคา่ความชนัของอปุสงค์เงิน
ฝาก โดยน าสมการโครงสร้างทัง้สองมาค านวณหาดชันีชีว้ัดอ านาจตลาดเงินฝากระยะยาวใน
ประเทศไทย 

 



 
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1  การศึกษาโครงสร้างตลาด 

 
ในการศึกษาโครงสร้างตลาด ได้มีความพยายามในการสร้างรูปแบบการทดสอบ

โครงสร้างตลาด ซึ่งมีอยู่หลายวิธี งานวิจยัของ Hyde and Perloff (1995) ท าการทดสอบการวดั
อ านาจตลาดด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน 3 วิธี คือ 1) การใช้แบบจ าลองโครงสร้าง (Structural 
Model) 2) การทดสอบด้วยวิธีของ Hall (1986) 3) การทดสอบด้วยวิธีของ Panzar-Rosse การใช้
แบบจ าลองโครงสร้างนัน้เป็นการทดสอบโดยอาศัยการประมาณสมการของแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยสมการอุปสงค์ และสมการต้นทุนรวม เพ่ือใช้ในการก าหนดดุลย
ภาพของตลาดในอตุสาหกรรมนัน้ การวดัอ านาจตลาดด้วยการใช้แบบจ าลองโครงสร้างนี ้เป็นการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรายรับส่วนเพิ่ม (MR) ณ จุดดุลยภาพของตลาด (MR = MC) 
ยกตวัอย่างเช่น ท่ีดลุยภาพของตลาด หากรายรับส่วนเพิ่มและราคามีคา่เท่ากัน จากเง่ือนไขดลุย
ภาพตลาด จึงท าให้มีค่าเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มด้วย ในกรณีนีจ้ะถือได้ว่าอุตสาหกรรมนัน้มี
โครงสร้างตลาดแบบแขง่ขนัสมบรูณ์ ผู้ผลิตไมมี่อ านาจผกูขาดเน่ืองจากรายรับส่วนเพิ่มมีคา่เท่ากบั
ราคาสินค้าซึ่งคือต้นทนุส่วนเพิ่มด้วย เป็นต้น แตก่ารประมาณสมการโครงสร้างให้ถกูต้องแม่นย า
เป็นเร่ืองยากเพราะต้องใช้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์จ านวนมาก นอกจากนัน้การก าหนดรูปแบบฟังก์ชัน่ของ
แบบจ าลองต้องมีความแม่นย าอีกเช่นกัน แต่หากท าออกมาได้ก็จะชีว้ดัอ านาจผกูขาดได้เป็นอย่างดี 
ดังนัน้การใช้แบบจ าลองโครงสร้างตลาดสินค้าจึงมีความยุ่งยากมากกว่าอีกสองวิธีท่ี เป็น
แบบจ าลองท่ีไม่ใช้โครงสร้างตลาด อีกวิธีการหนึ่งคือวิธีการของ Hall ใช้ข้อมลูน้อยกว่าวิธีการแรก แต่
ต้องมีข้อก าหนด (Assumption) เบือ้งต้นว่าการผลิตนัน้ต้องเป็นผลได้ตอ่ขนาดคงท่ี (Constant 
Return to Scale, CRS) วิธีการของ Hall นีมี้พืน้ฐานความคิดมาจากการใช้ ความคลาดเคล่ือน
ของ Solow (Solow Residual) ซึ่งความคลาดเคล่ือนนีคื้อความเปล่ียนแปลงของอัตราการ
เจริญเติบโตของผลผลิตต่อทุน หลงัจากหกัผลท่ีมาจากส่วนของแรงงาน และวตัถุดิบแล้ว โดยใช้
หลกัความคิดว่าหากโครงสร้างตลาดสินค้าอยู่ในภาวะท่ีมีการแข่งขนัสมบรูณ์ ความเปล่ียนแปลง
ของอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตต่อทุนนี ้จะไม่มีความสมัพนัธ์กับตวัแปรท่ีท าให้เกิดความ
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เปล่ียนแปลงของผลิตภาพ ในขณะเดียวกันจะไม่มีความสมัพนัธ์กับตวัแปรท่ีเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงผลิตภาพด้วยเช่นกัน และเรียกตัวแปรเหล่านีว้่าเป็นเคร่ืองมือของการทดสอบ 
(Instrument Test) ตวัแปรดงักล่าวท่ีเป็นท่ีนิยมใช้คือ ค่าใช้จ่ายของกองทพั ราคาของน า้มนัดิบ 
เป็นต้น ดงันัน้วิธีการนีจ้ึงทดสอบสมมติฐานหลกั (Ho) ว่าโครงสร้างของตลาดสินค้ามีนยัท่ีจะเกิด
การแข่งขันสมบูรณ์และมีผลได้ต่อขนาดคงท่ีไปพร้อมกัน แต่อย่างไรก็ดีวิธีการนีว้ดัระดับของ
อ านาจผกูขาดไม่ได้ วิธีสดุท้ายเป็นวิธีท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย คือการทดสอบด้วยวิธีของ Panzar-
Rosse วิธีนีเ้ป็นการหาผลรวมของความยืดหยุน่ของรายรับตอ่ราคาปัจจยัการผลิต โดยใช้ตวัแปรท่ี
เรียกวา่คา่สถิต ิH (H-Statistics) ซึง่มีเกณฑ์ดงันี ้

1) ถ้าคา่ H น้อยกวา่ 0 เป็นโครงสร้างตลาดแบบผกูขาด 
2) ถ้าคา่ H อยูร่ะหว่างคา่ 0 และ 1 เป็นโครงสร้างตลาดกึ่งแขง่ขนักึ่งผกูขาด 
3) คา่ H = 1 เป็นโครงสร้างตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ท่ีมีดลุยภาพ 

ถึงแม้การทดสอบโครงสร้างตลาดด้วยวิธีของ Panzar-Rosse จะมีปัญหา และข้อจ ากดัใน
การใช้สมการรายได้แบบลดรูปอยู่บ้าง แต่ยงัคงเป็นวิธีท่ีน่าสนใจในการทดสอบโครงสร้างตลาด
สินค้าอยู่ดี Panzar and Rosse (1987) ได้พฒันาการทดสอบโครงสร้างตลาดด้วยการทดสอบ
อ านาจผูกขาด โดยใช้เง่ือนไขพืน้ฐานของการวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ (Comparative 
Statics Analysis) และมีข้อก าหนดว่าผู้ผลิตในตลาดผูกขาดแสวงหาก าไรสงูสุด และได้ผลลพัธ์
ตามทฤษฎีท่ีหนึ่ง กล่าวคือ ส าหรับตลาดผูกขาด ผลรวมของความยืดหยุ่นรายรับต่อราคาปัจจัย
การผลิตมีค่าเป็นลบ อย่างไรก็ดี Shaffer (1994) ได้อธิบายโดยการยกตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมว่า 
หากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเป็นผู้ผกูขาด ธนาคารแห่งนีจ้ะตัง้ราคาในระดบัท่ีได้ก าไรสูงสุด แต่
เม่ือปัจจยัการผลิตมีราคาสงูขึน้ จะสง่ผลให้ธนาคารแห่งนีมี้ต้นทนุเฉล่ียท่ีสงูขึน้ด้วย ธนาคารแห่งนี ้
จะเลือกลดขนาดการผลิตลงเพ่ือลดต้นทนุการผลิตรวม ส่งผลให้ธนาคารมีรายรับลดลง ค าอธิบายนีจ้ึง
สอดคล้องตามแนวคดิของ Panzar-Rosse คือคา่สถิต ิH เป็นลบในตลาดผกูขาด และงานวิจยันีไ้ด้
กลา่วถึงการใช้สมการรายรับแบบลดรูปว่า นอกจากจะใช้ทดสอบความผกูขาดของตลาดแล้ว การ
ประมาณค่าสมการนีย้งัน าไปสู่การประมาณค่าพารามิเตอร์เชิงโครงสร้างตวัอ่ืน ๆ อีก รวมไปถึง
การประมาณค่าดชันี Lerner ด้วย และข้อดีอีกประการหนึ่งคือ การทดสอบด้วยวิธีการ Panzar-
Rosse นี ้ทดสอบได้ง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องทราบสมการต้นทุน เพียงแต่ทราบราคาของปัจจยัการ
ผลิตก็เพียงพอแล้ว ด้วยเหตผุลนีท้ าให้การทดสอบด้วยวิธีนีใ้ช้งานง่าย สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Bikker, Shaffer and Spierdijk (2010) ให้ความเห็นว่าการวดัความเข้มข้นของตลาดด้วยดชันี 
Herfindahl-Hirschman (HHI) นัน้ยงัมีข้อถกเถียงอยู่ และไม่เพียงพอต่อการวดัการแข่งขนั และ
สนบัสนุนการทดสอบด้วยวิธีของ Panzar-Rosse ว่าเป็นวิธีการทดสอบท่ีแพร่หลาย เน่ืองจากไม่
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ต้องใช้ข้อมูลมาก และใช้สมการเพียงสมการเดียวในการวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการทดสอบนี ไ้ด้ใช้
ข้อก าหนด ตลอดจนทฤษฏีพืน้ฐานของตลาดผูกขาดท่ีหนักแน่นชัดเจน และได้พิสูจน์ให้เห็นเชิง
ประจกัษ์มาแล้ว  จึงเป็นวิธีการท่ีนิยมในการทดสอบโครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ทั่ว
โลก โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์มกัจะนิยมใช้วิธี Panzar-Rosse เน่ืองจากในทางปฏิบตัิ เป็น
การยากท่ีจะท าการประมาณการสมการต้นทนุของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีผลิตภณัฑ์หลายหลาย และ
ซบัซ้อน เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์มีส่วนทัง้ของเงินฝาก และเงินกู้  ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างยัง
จ าแนกแยกย่อยออกเป็นอีกหลายแบบ นอกจากนัน้ธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบนัยังมีผลิตภัณฑ์ 
และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเงินมากกว่าในอดีตมาก เป็นต้นว่า การให้บริการธุรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ต บริการแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ บริการด้านประกันภัย  ในขณะเดียวกัน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ก็ได้น าวิธีการทดสอบนีไ้ปใช้เช่นเดียวกัน เช่น การทดสอบการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ อุตสาหกรรมบุหร่ี ธุรกิจสายการบินพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา และ
อตุสาหกรรมหลกัทรัพย์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

บทความอีกตอนหนึ่งของ Shaffer (1994) ได้กล่าวถึงทฤษฎีพืน้ฐานของ SCP (Structure- 
Conduct-Performance) จากสมมติฐานเดิมของ Mason และ Bain ว่าจ านวนผู้ผลิตน้อยรายใน
ตลาด ท าให้เกิดการกระจกุของตลาดสงู มีแนวโน้มท่ีผู้ผลิตน้อยรายนีจ้ะมีอ านาจผกูขาดสงู โดยจะ
สงัเกตได้จากราคาท่ีสงูขึน้ และมีสินค้าเป็นจ านวนน้อยลง ยงัผลให้เกิดก าไรท่ีสงูขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
ขบวนการ SCP แต่สถานการณ์ตลาดจริงท่ีเกิดขึน้บางอย่างขดัแย้งกับแนวคิดนี ้เป็นต้นว่า หาก
ผู้ผลิตรายใหมเ่ร่ิมเปิดกิจการท าการผลิตและตัง้ราคาสินค้าให้ต ่าเพ่ือดงึดดูผู้บริโภค โดยมิได้สนใจ
โครงสร้างของตลาดเลย และผู้ผลิตรายเก่าก็ตอบโต้ด้วยการลดราคาตามลงมาบ้าง กรณีเช่นนี ้
เกิดขึน้ได้โดยไม่เก่ียวข้องกบัจ านวนผู้ผลิตในตลาด หรืออีกกรณีหนึ่งหากผู้ผลิตใช้วิธีการตัง้ราคา
ด้วยการบวกก าไรเพิ่มจากต้นทุนด้วยอตัราท่ีก าหนดขึน้เอง ซึ่งไม่เป็นไปตามยทุธศาสตร์ใด ๆ ท า
ให้การวิเคราะห์ศึกษาโครงสร้างตลาดด้วยทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์เกิดการผิดพลาดขึน้ได้ 
นอกจากนีค้วามพยายามท่ีจะศกึษาโครงสร้างตลาดสินค้าตามแนวคิดของ SCP แบบดัง้เดิม โดย
ใช้การวดัการกระจุกตวัของตลาดด้วยตวัแปรผลก าไร หรือราคาก็ตาม ยงัคงมีปัญหาตามมาใน
เร่ืองของการก าหนดขอบเขตของตลาด ซึ่งต้องคิดค านวณจากพืน้ท่ีท่ีเกิดการจ าหน่ายและ
ให้บริการจริงของผู้ผลิต ข้อจ ากดันีท้ าให้วิธีการวดัการกระจุกตวัใช้กับอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมี
ความสามารถในการกระจายสินค้าในวงกว้างไม่ได้ เพราะจะก าหนดพืน้ท่ีตลาดไม่ได้ชัดเจน 
ส าหรับธนาคารพาณิชย์นัน้ ทางธนาคารพาณิชย์เองให้บริการในหลายพืน้ท่ี และหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดขอบเขตของตลาด รวมถึงการแยกแยะส่วนแบ่งตลาดจึงท าได้ยาก 
นอกจากนีย้งัได้น าเสนอแนวคิดแบบ NEIO (New Empirical Industrial Organization) ซึ่งเป็น
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การขยายต่อเติมแนวคิดของ SCP ส าหรับการทดสอบการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ โดยมี
ข้อก าหนดหลกัว่า ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์กรท่ีแสวงหาผลก าไรและด าเนินการอยู่ในตลาดท่ีมี
ดุลยภาพ ซึ่งตรงกับหลักการทดสอบของ Panzar-Rosse ท่ีใช้ได้โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัด
เหมือนการวดัการกระจกุตวัของตลาด และยงัได้ให้ค าอธิบายรายละเอียดของการทดสอบด้วยว่า 
หากธนาคารด าเนินการอยู่ในตลาดผูกขาด และเพ่ือแสวงหาก าไรสูงสุด ดงันัน้ธนาคารจะเลือก
ก าหนดราคาท่ีท าให้รายรับเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตรงกันข้ามกบัต้นทุนเฉล่ีย เช่น หากราคา
ของปัจจยัการผลิตเพิ่มขึน้ทัง้หมด จะท าให้ราคารายชิน้เพิ่มขึน้ด้วย ผู้ผลิตก็จะลดจ านวนผลผลิต
ลง และท าให้รายรับเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั (H < 0) แตห่ากด าเนินการอยู่ในตลาด
แขง่ขนัสมบรูณ์ เม่ือต้นทนุเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ ธนาคารพาณิชย์ทกุแห่งจะได้รับผลจากต้นทนุดงักล่าว 
เพ่ือให้อยู่ในตลาดได้ต่อไป ก็จะเพิ่มราคา (ลดอัตราดอกเบีย้) พร้อมกันทุกแห่ง ในทางกลบักัน 
หากต้นทุนเฉล่ียลดลง ธนาคารแต่ละแห่งจะมีก าไรส่วนเกิน ณ ระดบัราคาเดิม เพ่ือให้อยู่ได้ก็
จะต้องลดราคาลงมา ดงันัน้การเปล่ียนแปลงของรายรับจะมีทิศทางเดียวกันกบัการเปล่ียนแปลง
ของต้นทนุเฉล่ีย 

Bikker et al. (2010) ยงัได้กล่าวถึงผลของการเลือกใช้สมการลดรูปท่ีแตกตา่งกัน โดยใน
งานวิจยัหลายเร่ืองใช้การประมาณคา่รายรับจากตวัแปรตา่ง  ๆ เช่น ทรัพย์สินรวม (Total Assets) 
หรือเงินทนุจากส่วนของเจ้าของ (Equity Capital) ซึ่งเป็นตวัแปรควบคมุ ส่วนงานวิจยับางเร่ืองใช้
วิธีประมาณการด้วยราคาสินค้าเฉล่ียแทนรายรับ ซึ่งอาจท าให้ผลการทดสอบผิดพลาด และการใช้
สมการราคาแทนรายรับ จะให้ผลลพัธ์เหมือนกบัในกรณีของตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ท่ีมีดลุยภาพ แต่
จะให้ผลลพัธ์แตกตา่งกนัในกรณีของโครงสร้างตลาดผกูขาด หรือตลาดแข่งขนัน้อยราย ดงันัน้การ
ใช้สมการราคา และสมการรายรับท่ีมีตัวแปรควบคุมเป็นสินทรัพย์รวม ท่ีมีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในงานวิชาการต่าง ๆ ท าให้ยากท่ีจะตรวจสอบว่าตลาดแข่งขนัสมบูรณ์หรือไม่ซึ่งไม่
เหมือนกบัสมการรายรับแบบไมมี่ตวัแปรควบคมุ ซึง่กรณีนีท้ าให้ผลสรุปในการศกึษาหลายเร่ืองนัน้
ไมมี่ความนา่เช่ือถือ 

ในขณะเดียวกนังานวิจยัเร่ืองนีย้งัได้กล่าวถึงความหมายของเกณฑ์การทดสอบคา่สถิติ H 
ของวิธี Panzar-Rosse ท่ีมีรายละเอียดลึกลงไป กล่าวคือ คา่สถิติ H ส าหรับสมการรายรับแบบลด
รูปท่ีไม่มีตวัแปรควบคมุนัน้ คา่สถิติ H จะเป็นลบได้หากตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ยงัไม่เข้าสู่ดลุยภาพ 
และจะมีคา่ H เป็น 1 เม่ือเป็นตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ท่ีได้ดลุยภาพระยะยาวแล้วเท่านัน้ ซึ่งการแปล
ผลจากคา่สถิติ H อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หากตลาดยงัไม่ได้ดลุยภาพ ดงัข้อคิดเห็นในงานของ 
Neumann (2010) ซึ่งกล่าวถึงความไม่สอดคล้องของผลท่ีได้รับจากการทดสอบด้วยวิธีการ 
Panzar-Rosse เม่ือเทียบกับสภาพความเป็นจริงของธนาคารพาณิชย์ในประเทศเยอรมัน ใน
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งานวิจยัเร่ืองนีไ้ด้ยกกรณีของตลาดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศเยอรมนัท่ีมีลกัษณะ
ผกูขาดชดัเจน แตเ่ม่ือใช้วิธีการของ Panzar-Rosse เพ่ือค านวณหาคา่สถิติ H แล้วกลบัได้คา่เป็น
บวก และยงัใกล้เคียงกบั 1 ซึ่งในกรณีนีน้่าจะเป็นโครงสร้างตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ท่ีดลุยภาพตาม
เกณฑ์ของสถิติ H จึงเป็นท่ีมาของข้อคิดเห็นท่ีว่าตลาดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งใน
ยโุรปต้องมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศ โดยให้ความส าคญักบัสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็น
เป้าหมายของรัฐ จึงท าให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการท่ีราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่ม และมีรายรับ
เทา่กบัจดุคุ้มทนุ จึงท าให้มีเง่ือนไขสอดคล้องกบัโครงสร้างตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ในระยะยาว ทัง้ท่ี
ความเป็นจริงธนาคารพาณิชย์เหล่านีด้ าเนินธุรกิจอย่างผูกขาด จากกรณีดงักล่าวแสดงว่า การ
วิเคราะห์โครงสร้างตลาดสินค้าด้วยคา่สถิต ิH เพียงอยา่งเดียว อาจเกิดความผิดพลาดได้ และอาจ
ต้องใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์อ่ืนเพ่ือโต้แย้ง หรือสนบัสนนุผลการศกึษาท่ีได้รับ 

งานวิจยัหลายเร่ืองใช้วิธีการ Panzar-Rosse ทดสอบโครงสร้างตลาดของธนาคารพาณิชย์ 
โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการทดสอบภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ โดยไม่ได้แยกชดัเจนว่าเป็นตลาด
เงินฝาก หรือตลาดเงินกู้  เช่น การทดสอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน เป็นงานวิจัยของ Fu 
(2009) ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของการแข่งขนัในตลาดธนาคารพาณิชย์ด้วยการใช้การวดั
อตัราส่วนการกระจกุตวั (Concentration Ratio, CR4) หมายถึงอตัราส่วนของผลรวมประมาณ
เงินกู้ส าหรับ 4 ธนาคารพาณิชย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ตอ่ผลรวมเงินกู้ของธนาคารทัง้หมด และตวัชีว้ดัอีกตวั
หนึง่คือ การกระจกุตวัของการตลาด (Herfindahl-Hirschman Index, HHI) หมายถึง ผลรวมก าลงั
สองของปริมาณเงินกู้ ของธนาคารในกลุ่มตวัอย่างในปีนัน้ๆ ผลการศึกษาในระหว่าง ค.ศ.1997-
2008 ได้ชีใ้ห้เห็นวา่ตลาดธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีนมีการแข่งขนัท่ีมากขึน้ในแตล่ะปี (ดชันี CR4 
มีคา่เพิ่มขึน้ และ ดชันี HHI มีคา่ลดลง) นอกจากนัน้ในงานวิจยัเร่ืองนีเ้ลือกระเบียบวิธีวิจยัโดยการ
ทดสอบโครงสร้างตลาดด้วย H-Statistics ตามแบบของ Panzar-Rosse และการทดสอบดลุยภาพ
ด้วย E-Statistics หมายถึงผลรวมความยืดหยุ่นของอตัราผลตอบแทนตอ่ราคาของปัจจยัการผลิต 
โดยเลือกใช้สมการรายรับแบบลดรูป (Reduced-form Revenue Equation) ท่ีมีตวัแปรซ้ายเป็น
ลอการิทึม (Log) ของอัตราส่วนรายรับต่อทรัพย์สินรวม โดยมีลอการิทึมของ ราคาเฉล่ียของ
กองทุนกู้ ยืม และลอการิทึมของ ราคาเฉล่ียของปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เป็นตวัแปรสองตวัท่ีใช้แทน
ราคาปัจจยัการผลิต เพ่ือใช้ค านวณค่าสถิติ H และสมการผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (Reduced-
form Return on Asset Equation) ผลการค านวณคา่สถิติ H ได้ผลสรุปว่า ธนาคารพาณิชย์ 76 
แห่งในประเทศจีนช่วงระหว่าง ค.ศ. 1997-2006 มีโครงสร้างเป็นตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผูกขาด และ
เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า หลงัจากท่ีประเทศจีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization, WTO) เม่ือ ค.ศ. 2001 นัน้คา่ H-statistics มีคา่เข้าใกล้ 1 ซึ่งบง่ชีใ้ห้เห็นว่า
ตลาดธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน ณ ขณะนัน้มีความใกล้เคียงกบัตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
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นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของ Majid and Sufian (2007) ซึ่งท าการศกึษาโครงสร้างตลาดของ
ธนาคารอิสลามในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีคล้ายคลึงกันกับงานเร่ือง  อ่ืน ๆ 
กล่าวคือ ค านวณการกระจกุตวัของตลาด และใช้สมการแบบลดรูปในค านวณหาคา่สถิติ E และ 
สถิติ H แตง่านวิจยัเร่ืองนีมี้ความแตกตา่งในการสร้างสมการแบบลดรูป เน่ืองจากผู้วิจยัได้ท าการ
ประมาณคา่สมการลอการิทมึของ ต้นทนุสว่นเพิ่ม และลอการิทึมของ รายรับส่วนเพิ่ม ทีละสมการ 
และน ามาแก้สมการเพ่ือหาเป็นสมการของหน่วยผลิตท่ีท าก าไรสงูสดุ (MC=MR) ประกอบกบัการ
สร้างสมการอปุสงค์แบบผกผนั เพ่ือให้ได้สมการรายรับแบบลดรูป โดยใช้ ต้นทนุเฉล่ียของแรงงาน 
ต้นทุนของทุน ก าไรสุทธิต่อทรัพย์สิน แทนราคาปัจจยัการผลิต และแปลงตวัแปรทัง้หมดให้เป็น
อตัราส่วนตอ่ทรัพย์สินเพ่ือให้เป็นตวัแปรควบคมุขนาดท่ีแตกต่างกนัของแตล่ะธนาคาร  ข้อจ ากัด
ของงานวิจัยนีคื้อธนาคารอิสลามไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้  แต่ให้ผลตอบแทนในรูปของ
การแบง่สว่นก าไรตามแตล่ะข้อตกลง และได้สรุปผลการทดสอบโครงสร้างตลาดว่าธนาคารอิสลาม
ในประเทศมาเลเซีย มีโครงสร้างเป็นแบบกึ่งแขง่ขนักึ่งผกูขาด ในประเทศไทยเอง ก็มีตวัอย่างวิจยัท่ี
ศกึษาถึงการแข่งขนัของธนาคารพาณิชย์ Siragunya Chiarapong (2009) ซึ่งกล่าวถึงเหตผุลของ
การเลือกใช้สมการรายรับแบบลดรูป โดยการใช้ลอการิทมึของรายรับจากดอกเบีย้ตอ่ทรัพย์สินรวม 
ซึ่งหมายถึงสมการของราคา และยงัได้ให้ข้อสงัเกตว่าการเลือกใช้ตวัแปรตามแบบมีอตัราส่วน ท า
ให้ขจดัผลของขนาดท่ีแตกตา่งของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่งลงได้ ช่วยให้สมการลดรูปนีมี้ผลการ
ประมาณการท่ีดีขึน้ โดยหากใช้สมการรายรับแบบลดรูปท่ีไม่มีอตัราส่วนแล้ว ตวัแปรตามอาจมี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นผลมาจากขนาดได้ และงานวิจยัเร่ืองนี ้ใช้ตวัแปรของราคาปัจจยั
การผลิตเหมือนงานวิจยัเร่ืองอ่ืน ๆ โดยมีการน าเสนอการค านวณราคาของปัจจยัการผลิตท่ีเป็น
ต้นทุนเฉล่ียต่อแรงงานจากต้นทุนรวมของแผนกทรัพยากรบุคคลต่อจ านวนพนกังาน และต้นทุน
ของปัจจยัการผลิตท่ีเกิดจากทนุ โดยการค านวณจากต้นทนุต่าง ๆ ท่ีไม่รวมดอกเบีย้ต่อทรัพย์สิน
ถาวร และมีตวัแปรควบคมุขนาดของธนาคารพาณิชย์เป็นทรัพย์สินรวมเหมือนกับงานวิจยัเร่ือง
อ่ืนๆ และผลของการทดสอบพบว่าโครงสร้างตลาดธนาคารพาณิชย์ของไทยมีการแข่งขนัแบบกึ่ง
แขง่ขนักึ่งผกูขาดเชน่เดียวกบังานวิจยัสองเร่ืองท่ีได้ยกตวัอย่างไปก่อนหน้านี ้ผลงานวิจยัเหล่านีใ้ช้
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีคล้ายคลึงกนั การทดสอบโครงสร้างตลาดแบบ Panzar-Rosse จะมีรายละเอียด
แตกตา่งกนัในส่วนของการเลือกใช้ตวัแปรอิสระท่ีใช้ก ากบับางตวั แตต่วัแปรท่ีใช้ส าหรับราคาของ
ปัจจัยการผลิตจะมีความคล้ายคลึงกัน  อย่างไรก็ดีการเลือกใช้สมการรายรับแบบลดรูปของ
งานวิจยัเหล่านีมี้การแปลงให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน่ลอการิทึมฐานธรรมชาติทัง้ตวัแปรตาม และตวั
แปรต้น และในงานวิจัยทัง้ของ Fu (2009) และ Majid et al. (2007) ยังได้อ้างอิงถึงการศึกษา
โครงสร้างตลาดของธนาคารพาณิชย์ด้วยวิธีของ Panzar-Rosse ท่ีผ่านมาตัง้แต ่ค.ศ. 1982 เป็นต้นมา 
ซึ่งผลการทดสอบมีทัง้ท่ีบ่งชีว้่าเป็น ตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผู้ ขาด  ตลาดผูกขาด และตลาดแข่งขัน
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สมบูรณ์ ตามแต่ละประเทศ ยกตวัอย่างเช่น งานวิจยัของ Bandt ได้ผลการทดสอบว่าธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศฝร่ังเศส และเยอรมนั ในช่วงปี 1992-1996 มีโครงสร้างตลาดแบบผกูขาด และ 
Al-Muharrami et al. ให้ผลการทดสอบว่า ธนาคารพาณิชย์ในประเทศคเูวต ซาอดุิอาระเบีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีโครงสร้างตลาดแบบแขง่ขนัสมบรูณ์ เป็นต้น  

ยงัมีงานวิจัยเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีประยุกต์วิธีการของ Panzar-Rosse ในการศึกษาการแข่งขัน 
Sepulveda (2012) ท าการศกึษาอ านาจผกูขาดในกองทนุบ านาญของเอกชนในประเทศชิลี โดย
ใช้การประมาณค่า H-Statistics ด้วยสมการรายรับแบบลดรูป และให้ตวัแปรตามเป็น ผลต่าง
ระหว่างปี (Lag-1) ของค่าธรรมเนียม และรายรับของกองทุนบ านาญ การศึกษานีเ้ลือกใช้ราคา
ปัจจยัการผลิตเป็น อตัราส่วนของเบีย้ประกันต่อเงินบ านาญ และต้นทุนส่วนตวัต่อทรัพย์สินรวม 
และต้นทุนในการด าเนินการและธุรการต่อทรัพย์สินรวม และท าการประมาณค่าด้วย GMM 
Dynamic Panel Estimation ได้ผลสรุปว่าระบบกองทุนบ านาญของเอกชนในประเทศชิลีนีมี้
ลกัษณะผกูขาด ซึง่เป็นการผกูขาดอนัเน่ืองมาจากการร่วมมือกนัเพ่ือป้องกนัการแขง่ขนั (Cartel) 

ในการทดสอบสามวิธีข้างต้นนี ้ผู้ วิจยัได้จ าลองสมการในรูปแบบโครงสร้างตลาดต่างๆ 
และเปรียบเทียบผลท่ีได้ของแตล่ะวิธี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างให้ความ
ถูกต้องในกรณีท่ีใช้แบบจ าลองของ Cobb-Douglas แต่มีความผิดพลาดและใช้งานไม่ได้กับ
สมการเชิงเส้น ในขณะท่ีเม่ือมีการแปลงสมการให้เป็นแบบจ าลองลอการิทึมแล้วให้ผลได้ดี
ใกล้เคียงกบักรณี Cobb-Douglas ส่วนวิธีการของ Hall นัน้ง่ายกว่าวิธีการแบบโครงสร้าง ใช้ได้ดี
กับกรณีท่ีมีผลตอบแทนคงท่ี และผลการทดสอบมีความไวต่อความเปล่ียนแปลงและอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ในกรณีท่ีไม่ได้มีผลตอบแทนคงท่ี ส่วนผลการทดสอบด้วยวิธีการของ Panzar-
Rosse นัน้ท าการทดสอบได้ง่ายกวา่การทดสอบด้วยโครงสร้าง และใช้ข้อมลูน้อยกว่า เพราะอาศยั
สมการรายรับท่ีเป็นฟังก์ชัน่ของปัจจยัการผลิตเพียงสมการเดียว โดยต้องเป็นสมการรายรับแบบ
ลดรูป (Reduced-form Revenue Equation) ซึ่งจะอยู่ในรูปของสมการเชิงเส้น (Linear) หรือสมการ
เชิงเส้นกึ่งลอการิทมึ (Log-Linear) ก็ได้ แตพ่บว่าการทดสอบด้วยสมการเชิงเส้น มีความเป็นไปได้
สูงมากท่ีค่าสถิติ H จะเป็นลบ และการค านวณค่าสถิติ H ขึน้อยู่กับรูปแบบสมการ และจ านวน
ปัจจยัด้วยเชน่กนั  อยา่งไรก็ดีการทดสอบด้วยวิธี Panzar-Rosse มีปัญหาอยู่สองประการ ประการ
แรกคือ ฟังก์ชั่นรายรับแบบลดรูปท่ีถูกต้องมักมีรูปแบบซับซ้อน และไม่เป็นเชิงเส้น ท าให้การ
ประมาณสมการท าได้ยาก และหากใช้การประมาณอย่างง่ายแล้ว อาจให้ผลผิดพลาดได้ ประการ
ท่ีสองคือ วิธีการทดสอบนีใ้ช้กับรูปแบบสมการมาตรฐานของ Cobb-Douglas ไม่ได้ เน่ืองจาก
คา่สถิติทดสอบอิสระจากตวัแปรต้นในสมการโครงสร้างตลาด จึงไม่อาจใช้ในการทดสอบอ านาจ
ตลาดได้ 
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รายงานอีกเร่ืองหนึ่งของ Leon (2014) ได้น าเสนอวิธีการวัดการแข่งขันของธนาคาร
พาณิชย์เช่นกัน และได้สรุปผลท่ีได้ออกมาคล้ายคลึง และสอดคล้องกับงานเร่ืองอ่ืนๆ กล่าวโดย
สรุปคือ การใช้แนวคิด SCP โดยทดสอบด้วยดชันีส่วนแบง่ตลาด (CR) หรือ การวดัการกระจกุตวั
ของตลาด (HHI) แม้จะง่ายต่อการใช้ แต่ยงัคงมีข้อถกเถียง และสามารถโต้แย้งในเชิงทฤษฎีได้ 
ดงันัน้จึงมีความพยายามท่ีจะน าเสนอแนวคิด NEIO ซึ่งเป็นการวัดการแข่งขันโดยเก็บข้อมูล
เกิดขึน้จากธรรมชาติของการแข่งขนัโดยวดัตวัแปรท่ีแสดงถึงลกัษณะพืน้ฐานขององค์กรโดยตรง 
และได้น าเสนอวิธีการเหมือนกบัท่ีได้กล่าวไปข้างต้นแล้วคือ Lerner Index และ Panzar-Rosse 
วิธีการอีกวิธีหนึ่งท่ีแตกตา่งออกไปก็คือ ดชันีของ Boone (The Boone Indicator) ท่ีมีแนวคิดว่า
องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าในตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ โดยแสดง
ให้เห็นอยู่ในรูปของผลก าไร และ ส่วนแบ่งตลาด โดยพิจารณาจากค่าความยืดหยุ่นของก าไรต่อ
ต้นทนุการผลิต และค่าความยืดหยุ่นของส่วนแบง่ตลาดต่อต้นทนุการผลิต ข้อดีของวิธีการนีก็้คือ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งต้นทนุการผลิต และก าไรนัน้ท าให้อยูใ่นรูปสมการท่ีมีความตอ่เน่ืองในทกุช่วง
ของระดบัการผลิตได้ และเป็นสมการท่ีมีทิศทางเดียว แต่จะมีข้อเสียอยู่ประการหนึ่งคือ ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กร อาจจะไม่ได้แสดงออกมาในรูปของราคาท่ีต ่าลง หรือก าไรท่ีสงูขึน้ในช่วง
ระยะสัน้ เชน่การลงทนุตา่งๆ อาจจะท าให้เกิดศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต แตย่งัไม่เห็นผลใน
ปัจจุบนั อย่างไรก็ดีการศึกษาเร่ืองนีไ้ด้พยายามชีใ้ห้เห็นว่า วิธีการใดๆ ต่างมีทัง้ข้อดี และข้อเสีย 
ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ และข้อก าหนดเบือ้งต้น หากสามารถเลือกใช้วิธีการตา่งๆ ให้เหมาะสมก็จะ
ทดสอบโครงสร้างตลาดได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจได้ 

 
2.2  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 
จากการศกึษาของ Daglish, Robertson, Tripe and Weill (2015) ท่ีกล่าวถึงการเลือกใช้

ชดุข้อมลูส าหรับประมาณการสมการต้นทนุของธนาคารท่ีเป็นรูปแบบลอการิทึมว่า การใช้ข้อมลูท่ี
จากงบการเงินของธนาคารพาณิชย์เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่งในการประมาณการสมการ
ต้นทนุของธนาคารพาณิชย์ โดยการเลือกข้อมลูผ่านระบบบญัชีของธนาคารพาณิชย์นัน้ ไม่ได้เป็น
การหาค่าราคาปัจจยัการผลิตโดยตรง แต่เป็นการใช้ค่าต้นทุนรวมมาแยกย่อยเป็นส่วน  ๆ ของแต่
ละปัจจยัการผลิตแทน และข้อมูลทางบญัชีจะสามารถชีใ้ห้เห็นได้ว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง
ด าเนินกิจกรรมภายใต้ราคาปัจจยัการผลิตท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ในการรวบรวมข้อมูลจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่และหาได้ง่ายมาเป็นตวัแปรแทนในการวิเคราะห์สมการต้นทุน เช่นการ
เลือกใช้จ านวนพนกังานเป็นหนว่ยของแรงงาน และใช้จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์เป็นหน่วย
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ของทุน และจากการศึกษานีพ้บว่าในบางกรณีอาจใช้จ านวนลูกค้าแทนจ านวนผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารพาณิชย์ได้ และในการวิเคราะห์ราคาของปัจจยัการผลิตของธนาคารพาณิชย์นัน้อาจะแยก
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ราคาของปัจจยัแรงงาน 2) ราคาของปัจจยัทนุ 3) ราคาของปัจจยัท่ีเกิดจาก
การกู้ ยืม เชน่เงินรับฝาก เป็นต้น ในการประมาณคา่ปัจจยัท่ีเกิดจากแรงงาน อาจเลือกใช้คา่ใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวกับพนักงานต่อจ านวนพนักงาน แต่หากว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลจ านวนพนักงานของ
ธนาคารพาณิชย์ และเป็นการศกึษาธนาคารพาณิชย์ในประเทศเดียวกนั อาจก าหนดสมมติฐานได้
วา่ ทกุธนาคารมีต้นทนุด้านแรงงานเท่ากนั โดยเท่ากบัอตัราคา่จ้างเฉล่ียในประเทศนัน้ๆ เน่ืองจาก
ราคาของแรงงานในประเทศเดียวกนัมกัไม่แตกตา่งกันมากนกั ซึ่งในกรณีนีถื้อว่าเป็นการใช้ข้อมูล
นอกเหนือจากงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ ส าหรับราคาของปัจจยัทุนมกัจะเลือกใช้จากราคา
คา่เช่า หรือราคาในการซือ้ท่ีดิน และสินทรัพย์ถาวรอ่ืน ในขณะเดียวกันราคาของปัจจยัการผลิตท่ี
เกิดจากการกู้ ยืมนัน้ ตวัแปรท่ีให้ความแมน่ย าท่ีสดุคืออตัราดอกเบีย้ในประเทศ 

 
2.3  สินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์เงนิฝาก 

 
นอกเหนือจากเงินฝากประจ าท่ีถือว่าเป็นเงินฝากระยะยาวแล้ว ยังมีหน่วยลงทุนอ่ืนท่ี

น่าจะสามารถทดแทนการลงทุนในเงินฝากระยะยาวได้ เช่น พนัธบตัร หรือกองทุนรวม Amarjeet 
(2014) ได้ศกึษาเปรียบเทียบในการเลือกลงทนุในเงินฝากประจ า และกองทนุรวม ได้กล่าวถึงเงิน
ฝากประจ าว่า เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด และถูกรับประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จะเกิดการลงทุนของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งธนาคารมีส่วนในการรับผิดชอบการ
ลงทนุดงักล่าว ต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งความเส่ียงนัน้เกิดขึน้จากผู้ ลงทนุเอง โดยไม่มี
ตวัแทนในการรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ในขณะท่ีผลตอบแทนเป็นไปตามความเส่ียงท่ี
มี กล่าวคือ กองทนุรวมท่ีมีความเส่ียงมากกว่า จะมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่าเงินฝากประจ า 
แตโ่ดยภาพรวมแล้วถือวา่เป็นการลงทนุในกองทนุมีความเส่ียงอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ากว่าการลงทนุอ่ืนๆ 
เช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ปัจจัยท่ีส าคญัท่ีจะเป็นตวัแปรในการตดัสินใจเลือก
ลงทุนระหว่างเงินฝากประจ า กับกองทุนคือ อตัราเงินเฟ้อโดยจากงานวิจยัเร่ืองนีใ้ห้ความเห็นว่า 
การลงทนุใด ๆ นา่จะมีอตัราผลตอบแทนมากกว่าอตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดขึน้ และการลงทนุทัง้สองนีใ้น
ปัจจุบันถือว่ามีสภาพคล่องไม่แตกต่างกัน ซึ่งงานวิจัยของ ศิรินรัตน์ กิตติเชษฐ์ (2554) ได้
ท าการศกึษาประสิทธิภาพในการทดแทนเงินฝากออมทรัพย์ และกองทนุรวม พบว่าการลงทนุใน
กองทนุรวมสามารถทดแทนเงินฝากออมทรัพย์ได้ และมองวา่เงินฝากออมทรัพย์ถกูใช้เป็นแหล่งพกั
เงินส าหรับการลงทนุทางการเงินอ่ืน ๆ ด้วย 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปวรรณกรรมท่ีใช้ในการศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทย 
 
ล าดับที่ งานวิจัยของ ประเดน็ในการทบทวนวรรณกรรม 

1) Hyde and Perloff 
(1995) 

ศกึษาวิธีการทดสอบอ านาจตลาด 3 วิธี (1) สมการ
โครงสร้าง (2) วิธีของ Hall (3) วิธีของ Panzar-Rosse 

2) Panzar and Rosse 
(1987) 

พฒันาวิธีการทดสองโครงสร้างตลาด โดยการค านวน
ผลรวมคา่ความยืดหยุน่ของรายรับรวมตอ่ราคาปัจจยั
การผลิต 

3) Shaffer (1994) ศกึษาและสนบัสนนุวิธีของ Panzar-Rosse พร้อมทัง้
อธิบายถึงผลเชิงประจกัษ์จากการทดสอบโครงสร้าง
ตลาดด้วยวิธีของ Panzar-Rosse และให้ความเห็น
เก่ียวกบัการแขง่ขนัโดยอาศยัพืน้ฐานของ SCP 

4) Bikker et al. (2010) ศกึษาผลท่ีเกิดจากการใช้สมการรายรับแบบลดรูปท่ี
แตกตา่งกนั 

5) Neumann (2010) ศกึษาโครงสร้างตลาดของธนาคารในประเทศเยอรมนั 
และพบวา่วิธีการของ Panzar-Rosse อาจให้ผลท่ี
ผิดพลาด จากการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

6) Fu (2009) ศกึษาโครงสร้างตลาดธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน 

7) Majid et al. (2007) ศกึษาโครงสร้างตลาดธนาคารอิสลามในประเทศ

มาเลเซีย 

8) Siragunya Chiarapong 

(2009) 

ศกึษาโครงสร้างตลาดธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

9) Sepulveda (2012) ศกึษาโครงสร้างตลาดกองทนุบ านาญในประเทศชิลี 

10) Leon (2014) ศกึษาโครางสร้างตลาดธนาคารพาณิชย์ในฝร่ังเศส และ

เพิ่มเตมิด้วยการศกึษาด้วยวิธีการของ Boone 

11) Daglish et al. (2015) ศกึษาการเลือกใช้ข้อมลูในการประมาณคา่สมการต้นทนุ

ของธนาคารพาณิชย์ 

12) Amarjeet (2014) ศกึษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งเงินฝากประจ ากบัการ

ลงทนุในกองทนุรวม 
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ตารางท่ี 2.1  (ตอ่) 

 

ล าดับที่ งานวิจัยของ ประเดน็ในการทบทวนวรรณกรรม 

13) ศริินรัตน์ กิตตเิชษฐ์ 

(2554) 

ศกึษาการทดแทนกนัของเงินฝากออมทรัพย์ และการ

ลงทนุในกองทนุ 

 



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การศึกษานีท้ าการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยโดยแบ่ง

การศกึษาเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกเป็นการทดสอบโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวด้วยวิธีการของ 
Panzar-Rosse วิ ธีนี จ้ะวิเคราะห์โครงสร้างตลาดโดยอาศัยสมการรายรับแบบลดรูป เพ่ือ
ค านวณหาค่าความยืดหยุ่นของรายรับตอ่ราคาปัจจยัการผลิต จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะใช้สมการ
โครงสร้างศึกษาโครงสร้างตลาดดงักล่าว ในส่วนท่ีสองจะเป็นการวิเคราะห์อ านาจผูกขาดจาก
สมการโครงสร้าง โดยอาศยัการประมาณการค่าความชันของสมการอุปสงค์ของเงินฝาก และ
สมการต้นทนุรวม เพ่ือหาคา่ต้นทนุสว่นเพิ่มตามแนวคดิเศรษฐศาสตร์ 

ทัง้สองวิธีท่ีกล่าวมาแล้วแม้จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเช่นเดียวกัน แต่มีความ
แตกตา่งกนัในรายละเอียด กล่าวคือ วิธีการของ Panzar-Rosse จะมีความยุ่งยากน้อยกว่า เพราะ
ไมจ่ าเป็นต้องสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง แตจ่ะอาศยัสมการรายรับแบบลดรูป โดยมีรายรับ
เป็นตวัแปรตาม สว่นตวัแปรต้น คือราคาปัจจยัการผลิต และตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ่รายรับ 
และจะสรุปผลโดยใช้เกณฑ์ตามคา่สถิติ H ซึ่งหมายถึงผลรวมของคา่ความยืนหยุ่นของรายรับต่อ
ราคาปัจจยัการผลิตแต่ละตวั ข้อดีของวิธีการนีคื้อ ไม่ยุ่งยาก เพราะใช้สมการลดรูปเพียงสมการ
เดียว และตวัแปรต้นท่ีจะน าเข้ามาใช้ในสมการนัน้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เหล่านีอ้ย่างถูกต้องครบถ้วนอยู่แล้ว ชุดข้อมูลท่ีน ามาใช้กับวิธีการนีจ้ึงมีความถูกต้อง ท าให้
การศึกษาด้วยวิธีนีเ้ป็นท่ีแพร่หลายในการทดสอบโครงสร้างตลาดของธนาคารในหลายประเทศ 
และผลการศกึษาเป็นท่ียอมรับ การศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยในครัง้นี ้
จงึได้น าวิธีการของ Panzar-Rosse มาปรับใช้เพ่ือศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากได้ และพบว่าง่าย
ต่อการประยุกต์ใช้วิธีการนีก้ับตลาดเงินฝาก ทัง้รูปแบบสมการ และเกณฑ์การตดัสินใจยงัคงไม่
เปล่ียนแปลงไปจากการศกึษาโครงสร้างตลาดโดยรวมของธนาคาร หรืออตุสาหกรรมอ่ืน  อย่างไรก็
ตามวิธีการของ Panzar-Rosse มีข้อเสียคือ ผลการทดสอบตามสมมติฐานของคา่สถิติ H จากวิธีนี ้
นัน้จะเป็นเพียงการแยกแยะว่าอตุสาหกรรมนัน้จะมีโครงสร้างตลาดแบบใด ระหว่าง 1) ตลาดผูกขาด 
2) ตลาดกึ่งแข่งขนั กึ่งผกูขาด 3) ตลาดแข่งขนัสมบรูณ์) เท่านัน้ แตจ่ะวดัอ านาจผกูขาดไม่ได้ว่ามี
มากหรือน้อยเพียงไร ในขณะท่ีผลจากค่าสถิติ H ซึ่งเกิดจากผลรวมของค่าความยืดหยุ่นของ
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รายรับรวมต่อปัจจัยการผลิตนัน้ อาจมีผลเกิดขึน้จากปัจจัยภายนอกอ่ืนได้ เช่นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินกู้ ท่ีอาจสง่ผลกบัการตลาดเงินฝากเป็นต้น  จากข้อจ ากดั
ของ Panzar-Rosse นีจ้ึงมีความจ าเป็นท่ีจะวิเคราะห์ในส่วนท่ี 2 เพิ่มเติมด้วยการประมาณการ
แบบจ าลองโครงสร้างตลาดของตลาดเงินฝากระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยการประมาณคา่ความชนั
ของสมการอุปสงค์เงินฝาก และสมการต้นทุนรวมของแต่ละธนาคาร สมการโครงสร้างนีจ้ะ
ประยกุต์จากทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์หาดชันีชีว้ดัอ านาจตลาดได้ ซึ่งวิธีการวิเคราะห์
ด้วยสมการโครงสร้างนี ้ถึงแม้วา่จะถกูต้องตามหลกัทฤษฎี แตต้่องใช้ชดุข้อมลูมากกว่า และต้องใช้
สมการหลายสมการประกอบกัน ท าให้มีความซบัซ้อนมากกว่าวิธีของ Panzar-Rosse อีกทัง้ยงัมี
ข้อจ ากดัในการประยกุต์ใช้ทฤษฎีเพ่ือประมาณคา่ตา่งๆ และดชันีชีว้ดัอ านาจผูกขาดก็มีความผนั
แปรสูงในแต่ละแบบจ าลองท่ีต่างกันออกไป ดังนัน้การประมาณการและวิเคราะห์ในส่วนของ
สมการโครงสร้างจึงต้องยึดทฤษฎีเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีหนกัแน่น ตลอดจนก าหนดสมมติฐาน และ
ข้อจ ากดัให้ชดัเจน 

จะเห็นได้ว่าทัง้สองวิธีท่ีได้กล่าวไปข้างต้น ตา่งก็มีข้อดี ข้อเสีย และมีข้อจ ากัดท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ดงันัน้การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวทัง้ 2 วิธีนีค้วบคูก่นัไป จะท าให้ผล
การศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวมีความครบถ้วนสมบรูณ์กว่าการเลือกใช้ เพียงวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง โดยผลการวิเคราะห์จากทัง้สองวิธีนีน้่าจะมีความสอดคล้องกัน และน าไปสู่การ
อธิบายพฤตกิรรมของตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยได้อยา่งถกูต้องมากยิ่งขึน้ 

 
3.1  แบบจ ำลองของสมกำรโครงสร้ำง 

 
สมการของแบบจ าลองโครงสร้างเพ่ือใช้ในการทดสอบโครงสร้างตลาดนัน้ประกอบด้วย

สมการหลัก 2 สมการ คือสมการอุปสงค์ (Demand Function) และสมการต้นทุนส่วนเพิ่ม 
(Marginal Cost Function) ดงัตอ่ไปนี ้

1) สมการอปุสงค์ 
ก าหนดให้            

    โดย    คือระดบัราคา 
      คือระดบัการผลิต 
    คือเวกเตอร์ของตวัแปรปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ เชน่ ราคาของสินค้าทดแทน  
อตัราเงินเฟ้อ เป็นต้น 
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2) สมการรายรับสว่นเพิ่ม 
จากสมการรายรับรวมก าหนดให้ 
 

         
    

โดย   คือรายรับรวม 
 

เม่ือหาอนุพันธ์ของสมการรายรับรวมเทียบกับระดับการผลิต จะได้เป็นสมการ
รายรับสว่นเพิ่ม (  ) วา่ 

        
  

   
 

     

  
    

  

  
  

 
3) สมการต้นทนุสว่นเพิ่ม 

ก าหนดให้             
 

   โดย    คือต้นทนุสว่นเพิ่ม 
      คือเวกเตอร์ของตวัแปรภายนอกอ่ืนๆ เชน่ สินทรัพย์รวม 
อตัราเงินเฟ้อเป็นต้น 

เง่ือนไขส าหรับผู้ ผลิตท่ีมีอ านาจผูกขาดในตลาด คือผู้ ผลิตจะเลือกเสนอราคาท่ีท าให้
รายรับส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่ม ซึ่งจะท าให้ผู้ ผลิตได้รับก าไรสูงสุดตามหลักทฤษฎี 
ดงันัน้หากผู้ผลิตด าเนินกิจการในตลาดผกูขาด จากสมการข้างต้นจะได้วา่  

 
      

   
  

  
     

โดยท่ี   

  
 เป็นความชนัของสมการอปุสงค์ ซึง่มีคา่เป็นลบส าหรับสินค้าทัว่ไป ผลท่ีได้จะเห็นได้วา่ 

ในตลาดผกูขาดผู้ผลิตเสนอราคาสินค้าให้สงูกวา่ต้นทนุส่วนเพิ่มเพ่ือแสวงหาก าไรสงูสดุได้ และยิ่ง
ผู้ผลิตก าหนดราคาให้สงูกวา่ต้นทนุสว่นเพิ่มมากขึน้เทา่ไร ยิ่งแสดงถึงการมีอ านาจผกูขาดมากขึน้
เทา่นัน้ จากแนวคดินีเ้อง จงึก าหนดให้   เป็นคา่ดชันีชีว้ดัอ านาจตลาด และให้สมการรายรับส่วน
เพิ่มเป็นฟังก์ชัน่ของ   โดย       ดงัท่ีแสดงตามสมการตอ่ไปนี ้
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   โดย     คือรายรับสว่นเพิ่ม 

           คือความชนัของสมการอปุสงค์  (  

  
) 

จะเห็นได้วา่คา่   เป็นคา่ท่ีชีว้ดัอ านาจตลาด เพราะหาก     จะท าให้รายรับส่วนเพิ่มมีคา่
เทา่กบัระดบัราคา นัน่แสดงให้เห็นวา่ในโครงสร้างตลาดสินค้านีเ้ป็นตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ในทาง
ทฤษฎี แตห่าก     รายรับสว่นเพิ่มจะมีคา่เทา่กบัรายรับสว่นเพิ่มตามทฤษฎีของตลาดผกูขาด 
กลา่วคือผู้ผลิตจะเสนอราคาให้สงูกวา่ต้นทนุสว่นเพิ่มเทา่กบั    ซึง่เป็นราคาท่ีท าให้ผู้ผลิตได้รับ
ก าไรสงูสดุ ดงันัน้เม่ือคา่ของ   มีคา่อยูร่ะหว่าง 0 และ 1 ท าให้ตวัชีว้ดันีมี้คณุสมบตัใินการวดั
ระดบัของอ านาจผกูขาดในตลาดได้ กลา่วคือหากคา่ของ   เข้าใกล้ 1 จะแสดงให้เห็นวา่ผู้ผลิตมี
อ านาจผกูขาดมากขึน้ ในทางกลบักนั หาก   มีคา่เข้าใกล้ 0 แสดงวา่ผู้ผลิตมีอ านาจผกูขาดน้อย
จนเกือบจะเป็นตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 

กลา่วโดยสรุปได้ว่า คา่   เป็นดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาด และมีเกณฑ์ส าหรับการแยกแยะ
โครงสร้างตลาดดงัตอ่ไปนี ้

1) ถ้า     เป็นกรณีตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 
2) ถ้า     เป็นกรณีตลาดผกูขาด 
3) ถ้า       เป็นกรณีตลาดกึ่งแขง่ขนักึ่งผกูขาด 

ส าหรับการสร้างแบบจ าลองโครงสร้างส าหรับศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวนัน้ 
จะมีความแตกตา่งจากแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไป เน่ืองจากความหมายของราคาตลาด
เงินฝากนัน้คืออตัราดอกเบีย้เงินฝาก ซึ่งจะมีข้อแตกตา่งจากราคาของสินค้าทัว่ไป กล่าวคืออตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากเป็นอตัราผลตอบแทนของผู้ฝากเงินท่ีจะได้รับเม่ือฝากครบก าหนดตามระยะเวลา 
ในขณะเดียวกนัยงัเป็นอตัราคา่ใช้จ่ายส่วนหนึ่งท่ีผู้ผลิตอนัหมายถึงธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องจ่ายคืน
กลบัไปให้ผู้บริโภคซึ่งหมายถึงผู้ฝากเงิน ตา่งจากราคาของสินค้าทัว่ไปท่ีเป็นรายรับของผู้ผลิตท่ีได้
จากผู้บริโภค และหากน าปริมาณเงินรับฝาก และอตัราดอกเบีย้ท่ีเปรียบเสมือนราคาของสินค้า
ตามทฤษฎีอุปสงค์ จะท าให้สมการอปุสงค์ของเงินรับฝากมีความชนัเป็นบวก ซึ่งมีทิศทางตรงกัน
ข้ามกับสมการอุปสงค์ของสินค้าปกติ และอาจจะก าหนดสมการอุปสงค์ของเงินรับฝากให้เป็น
ฟังก์ชัน่เชิงเส้นตามสมการดงัตอ่ไปนี ้
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สมการอปุสงค์ของเงินรับฝาก 
 ก าหนดให้              (3.1) 
   โดย   คือผลตอบแทนดอกเบีย้ตอ่เงินรับฝาก 1 บาท 
      คือความชนัของสมการอปุสงค์เงินฝาก (มีคา่เป็นบวก) 
      คือปริมาณเงินรับฝาก 
      คือคา่คงท่ี 
 
สมการรายรับรวมจากเงินรับฝาก 
 ก าหนดให้                  (3.2) 
   โดย   คือรายรับท่ีได้จากเงินรับฝาก 

 
รายรับรวมจากสมการท่ี (3.2) ข้างต้น คือปริมาณเงินรับฝากหักส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย

ดอกเบีย้ ซึ่งเป็นปริมาณเงินท่ีเป็นรายรับรวมสุทธิตามความเป็นจริง และสามารถน าสมการ
ดงักลา่วมาหาอนพุนัธ์ตอ่ปริมาณเงินรับฝากเพ่ือให้ได้สมการของรายรับสว่นเพิ่มได้ดงันี ้
 

   
  

  
          

                  (3.3) 
 
โดยมีเง่ือนไขการผลิตเป็นปริมาณท่ีให้ก าไรสงูสดุแก่ผู้ผลิตวา่ 
 

      
                 

ดงันัน้                  (3.4) 
และหากน าสมการท่ี (3.1) แทนคา่ในสมการท่ี (3.3) จะได้วา่ 
 

                 (3.5) 
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ภำพท่ี 3.1  การเสนออตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ในตลาดผกูขาด 

 
 ภาพท่ี 3.1 แสดงการเสนออตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ในตลาดผกูขาด เส้น  D คือ
เส้นอุปสงค์ของเงินรับฝาก  ตามสมการท่ี (3.1)  ซึ่งมีความชนัเป็นบวก และตดัแกนราคาท่ีจดุ c 
เส้น MR คือรายรับส่วนเพิ่ม ตามสมการท่ี (3.5) มีความชนัเป็นลบ และมีคา่สมบรูณ์ของความชนั
เป็นสองเท่าของอุปสงค์เงินฝาก ตดัแกนราคาท่ีจุด (1 - c) เส้น MC คือต้นทุนส่วนเพิ่ม โดย
ก าหนดให้เป็นค่าคงท่ีมีคา่เท่ากับ B ดงัภาพ ในตลาดผกูขาดเง่ือนไขท่ีจะท าให้เกิดก าไรสงูสดุคือ 
MR=MC คือจดุ E และตรงกบัเส้นอปุสงค์ท่ีจดุ F ดงันัน้ธนาคารพาณิชย์จะเสนออตัราผลตอบแทน
ดอกเบีย้เงินฝากเป็นเงิน A ส าหรับเงินรับฝาก 1 บาท โดยได้รับปริมาณเงินรับฝากรวมเป็นจ านวน 
G บาท  

เพ่ือชีว้ดัอ านาจผกูขาดในตลาดเงินฝากระยะยาว จึงก าหนดคา่   เป็นคา่ดชันีชีว้ดัอ านาจ
ผกูขาด โดยใช้ตวัแปร   เป็นเสมือนคา่ถ่วงน า้หนกัหน้าพจน์    ในสมการท่ี (3.4) เช่นเดียวกบั
แบบจ าลองโครงสร้างตลาดทัว่ไป ภายใต้แนวคิดท่ีว่า ธนาคารพาณิชย์จะมีอ านาจผกูขาดมากขึน้
หากสามารถก าหนดอัตราดอกเบีย้ท่ีท าให้เกิดรายรับมีค่ามากกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มมากขึน้  และ
ในทางกลบักนัธนาคารพาณิชย์จะไม่มีอ านาจตลาด หรือเกิดการแข่งขนัอย่างสมบรูณ์เม่ือก าหนด
อตัราดอกเบีย้ท่ีท าให้เกิดรายรับมีคา่เทา่กบัต้นทนุสว่นเพิ่ม ตามสมการดงันี ้

 
                     (3.6) 
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จะเห็นได้ว่าพจน์       ในสมการท่ี (3.6) เป็นปริมาณเงินท่ีธนาคารพาณิชย์ได้รับหลงัหกั
คา่ใช้จ่ายท่ีเป็นดอกเบีย้ตอ่เงินรับฝาก 1 บาท และพจน์     เป็นผลตา่งระหว่างเงินท่ีธนาคาร
พาณิชย์ได้รับกบัต้นทุนส่วนเพิ่ม ท าให้   ท าหน้าท่ีเป็นตวัชีว้ดัอ านาจผกูขาดได้ การศกึษาอ านาจ
ผูกขาดของตลาดเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์จะใช้สมการดังกล่าวในการหาค่าดชันีชีว้ัดอ านาจ
ผกูขาดต่อไป โดยท่ีตวัแบบนีค้า่ของ   จะไม่ได้มีเกณฑ์ท่ีว่าจะต้องอยู่ระหว่างคา่ 0 และ 1 แตจ่ะ
เป็นการวดัเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้ผลิตคือธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเองว่าธนาคารพาณิชย์ใดมี
อ านาจผกูขาดมากหรือน้อยกวา่กนั 

 
3.2  กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตลำดด้วยวิธี Panzar-Rosse 

 
3.2.1 วิธีกำรศึกษำ 
ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse นัน้จะใช้สมการรายรับ

แบบลดรูป เพ่ือท่ีจะประมาณการคา่ความยืดหยุน่ของรายรับตอ่ราคาปัจจยัการผลิต  
 

ก าหนดให้           
   โดย   คือรายรับรวม 
      คือจ านวนผลผลิต 
      คือเวกเตอร์ของตวัแปรภายนอกท่ีมีผลตอ่รายรับเชน่ สินทรัพย์รวม  
 
              
  โดย   คือต้นทนุรวม (ต้องมีคณุสมบตั ิlinear homogenous) 
     คือเวกเตอร์ของราคาปัจจยัการผลิต 
     คือเวกเตอร์ของตวัแปรภายนอกท่ีมีผลตอ่ต้นทนุ เชน่ สินทรัพย์รวม 

หมายเหต ุ   และ   อาจเป็นชดุเวกเตอร์เดียวกนั หรือแตกต่างกนัได้ 
ดงันัน้ สมการผลก าไร     หาได้จากการน าเอาสมการรายรับรวม ลบด้วยสมการต้นทนุรวม 
 

                    
  โดย   คือผลก าไร 
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ก าหนดให้                        

                               ;    
  
                        

                            
 โดย     คือระดบัการผลิตท่ีท าให้เกิดก าไรสงูสดุเม่ือคา่ตอ่ไปนีคื้อ     และ  
                                                    มีคา่ใด ๆ 

      คือระดบัการผลิตท่ีท าให้เกิดก าไรสงูสดุเม่ือมีการเปล่ียนแปลงคา่  

                                              ไป    

             โดยตวัแปร   และ   คงเดมิท่ีระดบัผลผลิต    

                คือรายรับรวมท่ีได้จากปริมาณการผลิตจ านวน     

                คือรายรับรวมท่ีได้จากปริมาณการผลิตจ านวน     
 

เง่ือนไขการผลิตเพ่ือแสวงหาก าไรสงูสดุของตลาดผกูขาดจะได้วา่ 
                                             (3.7) 

 แตส่มการต้นทนุเป็นสมการ Linear Homogenous ดงันัน้ จากสมการท่ี (3-7) 
                                         (3.8) 

และจากเง่ือนไขของโครงสร้างตลาดผกูขาด 
                                     (3.9) 

น าสมการท่ี (3-9) คณูด้วย       จะได้วา่ 
                                                     (3.10) 
 

และน าสมการท่ี              

   
 ได้ผลวา่ 

  
    

 
   

 
                        

 
   

 

นัน่คือ   
  

   

  

 
                       (3.11) 
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จากสมการท่ี (3.11) แสดงให้เห็นได้ว่าด้วยเง่ือนไขของโครงสร้างตลาดผูกขาด ผลรวม
ของความยืดหยุน่ของรายรับตอ่ราคาปัจจยัการผลิตมีคา่น้อยกวา่ศนูย์  

ข้อจ ากัดของวิธีการของ Panzar-Rosse คือ ใช้สมการต้นทุนท่ีอยู่ในรูปสมการมาตรฐาน

ของ Cobb Douglas ไมไ่ด้ เน่ืองจากจะท าให้คา่ดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาด ( ) เป็นอิสระจากสมการ
รายรับแบบลดรูป ดงัท่ีแสดงขัน้ตอนการพิสจูน์ใน ภาคผนวก ก. การศกึษาจึงก าหนดรูปแบบของ
สมการต้นทุนรวมเป็นฟังก์ชั่นเชิงเส้น ซึ่งท าให้สมการรายรับส่วนเพิ่มนัน้คงท่ีโดยปริยาย และ
ก าหนดสมการรายรับแบบลดรูปดงัตอ่ไปนี ้

 

                                        
 

 

   

 

 
โดย      คือ รายรับรวมจากเงินรับฝากของธนาคารท่ี   

    คือ ราคาปัจจยัการผลิต   โดยมีปัจจยัการผลิตทัง้หมด   ตวั 
      คือ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ่รายรับ   ของธนาคาร   
        คือ คา่ความคลาดเคล่ือน หรือสว่นท่ีไมส่ามารถอธิบายได้ด้วยสมการนีข้อง
ธนาคาร   
   คือ คา่คงท่ี หรือ รายรับท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการผลิต และปัจจยัควบคมุอ่ืนๆ 
    คือ คา่ความยืดหยุน่ของรายรับตอ่ปัจจยัการผลิต   
    คือ คา่ความยืดหยุน่ของรายรับตอ่ปัจจยัควบคมุ    

เม่ือท าการประมาณค่าด้วยสมการถดถอย ด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุด (Ordinary Least 
Square หรือ OLS) และสามารถเขียนเป็นรูปสมการถดถอยดงันี ้

 

     
                

 

   

            

 

 

โดย 
      

  คือคา่ประมาณการของรายรับรวมจากเงินรับฝากของธนาคารท่ี   

   คือคา่ประมาณการของ   
    คือคา่ประมาณการของ    
    คือคา่ประมาณการของ    
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โดยเวกเตอร์ของราคาปัจจยัการผลิต     ประกอบด้วยตวัแปรตา่ง ๆ ดงันี ้
1)     คือ อตัราส่วนของคา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ตอ่ปริมาณเงินกู้ ยืม (ราคาตอ่

หนว่ยของกองทนุ) 
2)     คือ อตัราส่วนของคา่ใช้จา่ยท่ีไมใ่ชด่อกเบีย้ตอ่สินทรัพย์ถาวร (ราคาตอ่

หนว่ยของทนุ) 
3)     คืออตัราสว่นของคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัพนกังานตอ่จ านวนพนกังาน 

(ราคาตอ่หนว่ยของแรงงาน) 
สว่นเวกเตอร์ปัจจยัภายนอก      ประกอบด้วยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้

1)      คืออตัราสว่นของรายรับท่ีได้จากคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตอ่รายรับรวม  
2)      คือตวัแปรควบคมุขนาดของธนาคารพาณิชย์ (จ านวนสาขา) 

การค านวณหาคา่สถิติ H หมายถึงผลรวมของคา่ความยืดหยุน่ตอ่ราคาปัจจยัการผลิตแต่
ละตวั (  ) เขียนเป็นสมการได้ดงันี ้

      

 

   

 

 
เกณฑ์ใช้ทดสอบโครงสร้างตลาดตามวิธีของ Panzar-Rosse เป็นดงันี ้

1) ถ้าคา่ H ไมเ่ป็นคา่บวก แสดงวา่เป็นโครงสร้างตลาดผกูขาด 
2) ถ้าคา่ H = 1 แสดงวา่เป็นตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ท่ีเกิดดลุยภาพ 
3) ถ้าคา่ H อยูร่ะหว่างคา่ 0 และ 1 แสดงวา่เป็นตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผกูขาด 

 
3.2.2  ข้อมูลท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
ในการทดสอบโครงสร้างตลาด ด้วยการค านวณคา่สถิติ H การศกึษานีจ้ะท าการวิเคราะห์

สมการถดถอยด้วยวิธีการก าลงัสองน้อยสดุ (OLS) เพ่ือศกึษาตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศ
ไทย และท าการค านวณคา่สถิต ิH เป็นรายปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2556 จนถึง พ.ศ. 2558 รวม 3 ปี ด้วย
การเก็บข้อมลูจากธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด 9 แหง่ แบง่แยกขนาดตาม
ปริมาณสินทรัพย์รวม (Peer Group) ตามการจดักลุม่ธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารแหง่ประเทศ
ไทยดงันี ้

1) ธนาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยธนาคารท่ีมีส่วนแบง่ตลาดของสินทรัพย์รวม
ตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไปของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ 
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2) ธนาคารขนาดกลาง ประกอบด้วยธนาคารท่ีมีส่วนแบง่ตลาดของสินทรัพย์รวม
ตัง้แตร้่อยละ 3 แตไ่มถ่ึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ 

3) ธนาคารขนาดเล็ก ประกอบด้วยธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวม
ต ่ากวา่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ระบบ 

การแบ่งกลุ่มดงักล่าว ท าให้มีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย โดยมีธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 3 
แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย จากจ านวนธนาคาร
พาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด 14 แห่ง และหากคิดจากปริมาณเงินรับฝากรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และขนาดกลางรวมกัน จะมีเงินรับฝากรวมกันประมาณร้อยละ 90 
ของปริมาณเงินรับฝากรวมของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

ในสว่นของการเก็บรวมรวมข้อมลูเพื่อใช้ในการศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวใน
ประเทศไทยด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse นัน้ ได้ท าการเก็บข้อมลูจากธนาคารทัง้หมด 8 แห่ง 
เป็นธนาคารขนาดใหญ่ทัง้หมด 4 แห่ง ธนาคารขนาดกลาง 3 แห่ง และได้เพิ่มในส่วนของธนาคาร
ขนาดเล็กอีกหนึง่แหง่ ได้แก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบการศกึษาด้วย เน่ืองจากทางธนาคาร
แหง่นีไ้ด้มีการแจกแจงรายละเอียดด้านข้อมลูจ านวนพนกังานของธนาคารย้อนหลงัในหน้าเว็บไซต์
ของธนาคารอยา่งชดัเจน ซึง่ข้อมลูจ านวนพนกังานของธนาคารนัน้ เป็นข้อมลูท่ีส าคญัในการศกึษา
โครงสร้างตลาดในครัง้นี  ้เน่ืองจากต้องใช้จ านวนพนักงานในการอธิบายต้นทุนส่วนท่ีเกิดจาก
แรงงาน ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กอีกหลายแห่งไม่ได้เปิดเผยข้อมลูนีม้ากเท่าท่ีควร อีก
ทัง้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยงัเป็นธนาคารท่ีมีสดัส่วนของเงินฝากประจ าสงูกว่าร้อยละ 50 ของเงิน
ฝากรวมของธนาคาร แสดงให้เห็นว่าทางธนาคารได้ให้ความส าคญักบับญัชีเงินฝากประจ าท่ีเป็น
เงินฝากตามระยะเวลา เม่ือเก็บรวมรวมข้อมลูจากธนาคารพาณิชย์ทัง้ 8 แห่งแล้ว ท าให้การศกึษา
นีส้ามารถครอบคลมุปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยได้มากกว่าร้อยละ 
90 ซึง่มากเพียงพอท่ีจะอธิบายถึงโครงสร้างตลาดโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ได้ 

ส าหรับชดุข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาด้วยวิธีของ Panzar-Rosse นัน้ เป็นการใช้ข้อมูลแบบ
ทตุิยภูมิทัง้หมด โดยเก็บรวมรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้แก่ 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2) รายงานประจ าปีของธนาคารพาณิชย์ 3) งบการเงินตามแบบฟอร์มรายปี 56-1 ซึ่งเป็นแบบ
แสดงรายงานข้อมูลประจ าปีตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดย
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเป็นผู้ ก าหนด งบการเงินตามแบบฟอร์ม 56-1 นี ้เป็นข้อมูลชุด
เดียวกนักบังบการเงินท่ีแนบอยู่ในรายงานประจ าปีของธนาคารพาณิชย์ด้วย  (4) ข้อมลูการลงทนุ
จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเข้าถึงได้ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ
ธนาคารพาณิชย์แตล่ะแหง่  
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ตำรำงท่ี 3.1  ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาด้วยวิธี Panzar-Rosse 
 

ล ำดับ ชื่อข้อมูล ควำมหมำยของข้อมูล หน่วยของ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

1) FixedPercent ร้อยละของเงินฝากประจ าตอ่เงินรับ
ฝากรวม 

ร้อยละ (%) หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน 

2) Deposit เงินรับฝาก พนับาท งบการเงิน 
3) ExpenseInterest คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ พนับาท งบการเงิน 
4) DeptTotal หนีส้นิรวม พนับาท งบการเงิน 
5) CostOpt คา่ใช้จา่ยจากการด าเนินการ พนับาท งบการเงิน 
6) AssetFixed สนิทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และ

อปุกรณ์สทุธิ) 
พนับาท งบการเงิน 

7) CostHuman คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน พนับาท งบการเงิน 
8) Employee จ านวนพนกังาน คน รายงานประจ าปี 

และเว็บไซต์ 
9) Branch จ านวนสาขา แหง่ เว็บไซต์ และสถิติ

ของธนาคารแหง่
ประเทศไทย 

10) RevenueFee รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการ พนับาท งบการเงิน 
11) RevenueTotal รายได้รวมจากการด าเนินการ พนับาท งบการเงิน 

 
ในการศึกษาโครงสร้างตลาดเงินฝากด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse ด้วยสมการรายได้

แบบลดรูปนี ้จะแบ่งตวัแปรต้นออกเป็นส่วนของปัจจัยการผลิต 3 ตวั และปัจจัยภายนอก 2 ตวั 
โดยมีค่าลอการิทึมของปริมาณเงินรับฝากประจ าของแต่ละธนาคารพาณิชย์เป็นตวัแปรตาม ดงั
สมการดงัตอ่ไปนี ้ 
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โดยปัจจยัแตล่ะตวัจะถกูค านวณจากข้อมลูท่ีรวบรวมมาตามตารางท่ี 3.1 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

       
            

   
          (พนับาท) 

                      
         

 

              
          

 

                
        

 

ปริมาณเงินรับฝากประจ าของแต่ละธนาคาร ค านวณได้จากการหาร้อยละในส่วนของเงินฝาก
ประจ าตอ่ปริมาณเงินรับฝากรวมของแตล่ะธนาคาร ส าหรับราคาของปัจจยัการผลิต ตวัแปร     
คือราคาต่อหน่วยของกองทุน ใช้วิธีการประมาณค่าราคาปัจจยัการผลิตนีด้้วยการหาอตัราส่วน
ระหว่างค่าใช้จ่ายของดอกเบีย้ต่อหนีส้ินรวม (แทนปริมาณเงินกู้ ยืม) ตวัแปร     คือราคาต่อ
หน่วยของทุน ประมาณค่าราคาของปัจจยัทุนนีด้้วยการหาอัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินการต่อสินทรัพย์ถาวร และตวัแปร     คือราคาต่อหน่วยของแรงงาน โดยประมาณค่า
ราคาของปัจจยัแรงงานจากอตัราสว่นระหวา่งคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานตอ่จ านวนพนกังาน 
 

                  
            

 
               
 
ส าหรับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อปริมาณเงินรับฝากประจ านัน้ ก าหนดให้เป็นตัวแปร 

     คืออตัราส่วนระหว่างรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการตอ่รายได้รวมจากการด าเนินการของ
ธนาคาร ซึง่ตวัแปรนีเ้ป็นปัจจยัภายนอกท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในการ
ให้บริการในส่วนท่ีไม่ใช่การเงินโดยตรง โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของรายรับท่ีเก็บได้จาก
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ว่ามีมากหรือน้อยเม่ือเทียบกับรายรับจากการด าเนินการอ่ืน ๆ ส่วนตวัแปร 
     คือจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ถือเป็นตวัแปรควบคุมขนาดของธนาคาร  
(Scale of Production) โดยปกติแล้วตวัควบคมุขนาดของธนาคารนีจ้ะเป็นปริมาณสินทรัพย์รวม
ของธนาคาร แต่เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบต่อรายรับรวมในทางคณิตศาสตร์ เน่ืองจากหากน าค่า
ลอการิทึมของสินทรัพย์เข้าไปในสมการจะท าให้ค่าของสมการรายรับรวมจดัอยู่ในรูปของราคาท่ี
ไมใ่ชป่ริมาณเงินรับฝากตามความเป็นจริง การศกึษานีจ้ึงเลือกจ านวนสาขาของธนาคารมาใช้เป็น
ตวัแปรควบคมุแทน  
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3.3  กำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีชีวั้ดอ ำนำจตลำดด้วยสมกำรโครงสร้ำง 
 

3.3.1 วิธีกำรศึกษำ 
ส าหรับการศึกษาดัชนีชีว้ัดอ านาจตลาดในส่วนนี ้จะท าการวิเคราะห์ใน 2 ส่วนคือ 1) 

สมการต้นทนุรวม เพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าของต้นทนุส่วนเพิ่มของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง 
2) วิเคราะห์ค่าความชนัของสมการอุปสงค์เงินฝาก จากนัน้จะน าทัง้สองส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกัน
เพ่ือหาคา่ดชันีชีวดัอ านาจผกูขาด ( ) ตามสมการท่ี (3-5) 

1)  การวิเคราะห์ต้นทนุสว่นเพิ่มของธนาคารพาณิชย์ 
ก าหนดให้สมการต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่งเป็นฟังก์ชัน่เชิงเส้นเม่ือ

เทียบกับเงินรับฝาก โดยมีสมมติฐานตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ว่า ต้นทุนรวมนัน้ประกอบไปด้วย 
1) ส่วนท่ีเกิดจากแรงงาน 2) ส่วนท่ีเกิดจากทนุ 3) ส่วนท่ีเกิดจากเงินรับฝาก และจากคณุสมบตัิท่ี
เป็นฟังก์ชั่นเชิงเส้นดงักล่าวจะท าให้ต้นทุนส่วนเพิ่มของธนาคารพาณิชย์เป็นค่าค่าคงท่ี โดยจะ
ท าการศกึษาด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสดุ (OLS) ตามแบบจ าลองดงัตอ่ไปนี ้

 
                         (3.12) 
  

 โดยท่ี    คือต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ท่ี   
     คือสว่นของต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากแรงงานของธนาคารพาณิชย์ท่ี   (จ านวน
พนกังาน) 
     คือส่วนของต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากทนุของธนาคารพาณิชย์ท่ี   (จ านวนสาขา) 
     คือปริมาณเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์ท่ี   
     คือปริมาณสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ท่ี    
     คือคา่ความผิดพลาดของต้นทนุรวมท่ีเกิดจากธนาคารพาณิชย์ท่ี   
          คือคา่คงท่ี 
 
เม่ือน าสมการต้นทนุรวม (3.12) ข้างต้นมาหาอนพุนัธ์ จะได้คา่ของต้นทนุสว่นเพิ่มวา่ 

       
  

  
                 (3.13) 

จะเห็นได้วา่ต้นทนุสว่นเพิ่มของธนาคารพาณิชย์คือคา่สมัประสิทธ์ิ   ของเงินรับฝาก   ในสมการ
ท่ี (3.12) ซึ่งให้ความหมายว่า ถ้ามีปริมาณเงินรับฝากเพิ่มขึน้ 1 บาท จะท าให้ธนาคารพาณิชย์มี
ต้นทนุรวมเพิ่มขึน้หรือลดลงเป็นจ านวนเงิน    บาท เม่ือตวัแปรอ่ืน ๆ มีคา่คงท่ี ในท านองเดียวกนั 
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คา่สมัประสิทธ์ิ   ให้ความหมายวา่ ถ้ามีจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้ 1 คน จ าท าให้ธนาคารพาณิชย์มี
ต้นทนุรวมเพิ่มขึน้หรือลดลงเป็นจ านวนเงิน   บาท เม่ือตวัแปรอ่ืนมีคา่คงท่ี เช่นเดียวกนักบัคา่   
ให้ความหมายว่า หากธนาคารพาณิชย์มีจ านวนสาขาเพิ่มขึน้ 1 แห่ง จะท าให้มีต้นทนุรวมเพิ่มขึน้
หรือลดลงเป็นจ านวน   บาท เม่ือตวัแปรอ่ืนคงท่ี ในขณะท่ีแบบจ าลองนีใ้ช้สินทรัพย์รวมของ
ธนาคารพาณิชย์เป็นตวัแปรควบคมุ โดยเขียนให้อยูใ่นรูปสมการถดถอยได้ดงันี ้
 

  
                  

 โดย 

     
  คือคา่ประมาณการของต้นทนุรวม   

  
     คือคา่ประมาณการของ   
     คือคา่ประมาณการของ   
     คือคา่ประมาณการของ   
     คือคา่ประมาณการของ   
 

2)  การวิเคราะห์ความชนัของสมการอปุสงค์เงินฝาก 
ก าหนดให้สมการอุปสงค์เงินฝากเป็นฟังก์ชัน่เชิงเส้นตามสมการอุปสงค์ท่ี (3-1) 

และเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุงแบบจ าลอง โดยเพิ่มตวัแปร    ซึ่ง
หมายถึงราคาของสินค้าทดแทนเข้าไปในแบบจ าลองนีด้้วย ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีก าลงัสองน้อย
สดุ (OLS) ด้วยสมการดงัตอ่ไปนี ้
 
                                  (3.14) 

โดยท่ี    คือผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย้เงินฝากระยะยาวโดยเฉล่ียในปีท่ี   
    คือปริมาณเงินรับฝากระยะยาวของทัง้ระบบในปีท่ี   

    คือราคาของสินค้าทดแทน อนัหมายถึงอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัร
รัฐบาล 

โดยเฉล่ียในปีท่ี   

   คืออตัราเงินเฟ้อสมัพทัธ์ในปีท่ี   โดยใช้ปี 2554 เป็นปีฐาน 

   คือคา่ความชนัของเส้นอปุสงค์เงินฝาก  (  

  
) 

   คือคา่ความคลาดเคล่ือน 
    คือคา่คงท่ี 
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 เขียนให้อยูใ่นรูปสมการถดถอยได้ดงันี ้
 
                       
   

โดยท่ี     คือคา่ประมาณการของ   

     คือคา่ประมาณการของ   

      คือคา่ประมาณการของ   
      คือคา่ประมาณการของ   

 
3)  การวิเคราะห์หาคา่ตวัชีวดัอ านาจตลาดจากสมการโครงสร้าง 
เม่ือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งตามสมการท่ี (3.13) 

และผลการวิเคราะห์คา่ความชนัของสมการอปุสงค์ตามสมการท่ี (3.14) ประกอบกับการแทนค่า
ผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย้   และปริมาณเงินรับฝาก   ของแตล่ะธนาคารพาณิชย์ ในแตล่ะ

ปีลงในสมการท่ี (3.6) และค านวณหาคา่ดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาด   ตามสมการท่ีได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

     
        

  
            (3.15) 

ซึง่คา่   ตามสมการท่ี (3.15) เป็นดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาดของแตล่ะธนาคารพาณิชย์ ในแตล่ะปี 
โดยจะสามารถน าเอาคา่ดชันีของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแหง่มาเปรียบเทียบกนั เพ่ือศกึษาอ านาจ
ผกูขาดในตลาดเงินฝากระยะยาวของประเทศไทยได้ 
 

3.3.2  ข้อมูลท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
การรวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยด้วย

สมการโครงสร้างนัน้ เป็นข้อมูลทุติยภูมิทัง้หมด เก็บข้อมูลจากแหล่งเดียวกันกับการศึกษาด้วย
วิธีการของ Panzar-Rosse ได้แก่ 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 2) รายงานประจ าปีของธนาคาร
พาณิชย์ 3) งบการเงินตามแบบฟอร์มรายปี 56-1 4) ข้อมูลการลงทนุจากฝ่ายนักลงทนุสมัพนัธ์
ของธนาคารพาณิชย์ โดยรวบรวมข้อมูลเป็นรายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง พ.ศ. 2558 โดย
ตารางท่ี 3.2 แสดงชดุข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาต้นทนุรวมตามสมการท่ี (3.12) ดงันี ้
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ตำรำงท่ี 3.2  ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาในสมการต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ 
 
ล ำดับ ชื่อข้อมูล ควำมหมำยของข้อมูล หน่วยของ

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

1) TotalCost ต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ พนับาท งบการเงิน 
2) NoEmployee จ านวนพนกังานของธนาคารพาณิชย์ คน รายงานประจ าปี 

และเว็บไซต์ 
3) NoBranch จ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ แหง่ ธนาคารแหง่

ประเทศไทย 
4) FixedDep ปริมาณเงินฝากระยะยาว พนับาท งบการเงิน และ

หมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน 

5) TotalAssets สนิทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ พนับาท งบการเงิน 

 
จากแบบจ าลองตามสมการต้นทุนรวมท่ี (3.12) ประมาณการด้วยวิธีก าลงัสองน้อยสุด 

(OLS) ด้วยข้อมลูของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่ง โดยจะท าการศกึษาธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ทัง้หมด 4 แหง่ และธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางอีก 3 แห่ง รวม 7 แห่ง และแจกแจงคา่ของตวัแปร
ตามสมการ โดยใช้ข้อมลูท่ีรวบรวมตามตารางท่ี 3.2 ดงัตอ่ไปนี ้

 
                
                 
               

               
                  
 

ตวัแปร    คือต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์แหง่ท่ี   ซึง่ประกอบด้วยต้นทนุจ าแนกตามประเภท
ได้แก่ 1) ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากดอกเบีย้ 2) ต้นทนุเก่ียวกบัพนกังาน 3) ต้นทนุคา่ด าเนินการอ่ืน ๆ ของ
ธนาคารพาณิชย์ ตวัแปร    คือจ านวนพนกังานของธนาคารพาณิชย์ ตวัแปร    คือจ านวนสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ ตวัแปร    คือปริมาณเงินรับฝากระยาว ซึง่หมายถึงเงินรับฝากท่ีจ่ายคืนเม่ือ
ครบก าหนดระยะเวลา (เงินฝากประจ า) ค านวณได้จากข้อมูลร้อยละของเงินฝากประจ าต่อ
ปริมาณเงินรับฝากรวมทกุประเภท ดงันัน้ประมาณเงินรับฝากระยะยาวนีจ้ะหมายถึงเงินรับฝากท่ีมี
ระยะเวลาฝากตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไป ตวัแปร    คือสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งใช้เป็นตวั
แปรควบคมุขนาดของธนาคารพาณิชย์ (Scale of Production) 
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จากแบบจ าลองอปุสงค์เงินฝากระยะยาวตามสมการท่ี (3.14) ใช้ในการประมาณคา่ความ
ชนัของอปุสงค์เงินฝากระยะยาว ซึ่งต้องท าการรวบรวมข้อมลูจากแหล่งท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น โดย
ท าการรวบรวมข้อมูลเป็นรายปีตัง้แตปี่ 2548 จนถึงปี 2558 โดยตารางท่ี 3.3 แสดงชดุข้อมูลท่ีใช้
ในการศกึษาคา่ความชนัของสมการอปุสงค์ตามสมการท่ี (3.14) ดงันี ้

 
ตำรำงท่ี 3.3  ข้อมลูท่ีใช้ในการหาคา่ความชนัของสมการอปุสงค์เงินฝากระยะยาว 
 
ล ำดับ ชื่อข้อมูล ควำมหมำยของข้อมูล หน่วยของ

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

1) RateInterest อตัราดอกเบีย้เงินฝาก บาท ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย 

2) FixedDep ปริมาณเงินรับฝากระยะยาว พนับาท งบการเงิน และ
หมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน 

3) PriceSub ราคาของสนิค้าทดแทน เช่น อตัรา
ผลตอบแทนของกองทนุรวม 

บาท เว็บไชต์ 

4) Inflation อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย 

 
และแจกแจงคา่ของตวัแปรตามสมการ โดยใช้ข้อมลูท่ีรวบรวมตามตารางท่ี 3.3 ดงัตอ่ไปนี ้
 

                   
               
                
                
 

ตวัแปร    เป็นผลตอบแทนจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากของปริมาณเงินรับฝากประจ า 
1000 บาทใน 1 ปี โดยค านวณจากอัตราดอกเบีย้เงินรับฝากเฉล่ียของแต่ละธนาคาร โดยเฉล่ีย
ข้อมลูทกุวนัท่ี 15 (ใกล้เคียงกลางเดือน) ของทกุ ๆ เดือนในปีนัน้ ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นอตัราผลตอบแทน
ของเงินฝากระยะยาวในประเทศไทย ส่วนตวัแปร    คือปริมาณเงินรับฝากระยาวรวมของทัง้
ประเทศในปีนัน้ ๆ เน่ืองจากสมการอปุสงค์ดงักล่าวเป็นสมการอปุสงค์รวม (Aggregate) ของระบบ
เงินฝากระยาว และตวัแปร     เป็นอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาลต่อเงิน 1000 บาท 
ในปีนัน้ ๆ เชน่เดียวกนั ตวัแปร    คืออตัราเงินเฟ้อสมัพทัธ์ในแตล่ะปี โดยใช้ปี 2554 เป็นปีฐาน (มี
คา่เป็น 1) โดยใช้เป็นตวัแปรเพ่ือก ากบัปริมาณเม็ดเงินท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี 



 
บทที่ 4 

 
ผลการศกึษา 

 
4.1  ผลการศึกษาโครงสร้างตลาดเงนิฝากระยะยาวในประเทศไทยด้วยวิธี  
      Panzar-Rosse 

 
การศึกษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยด้วยวิธีของ Panzar-Rosse 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยสมการรายรับแบบลดรูป มีตวัแปรต้นเป็นราคาปัจจัยการผลิต 3 ตวั และ
ปัจจยัภายนอก 2 ตวั โดยมีตวัแปรตามเป็นปริมาณเงินรับฝากระยะยาว ดงัสมการตอ่ไปนี ้

 
      
                                    

                      
(4.1) 

โดย    คือรายรับรวมจากเงินรับฝากระยะยาวของธนาคารพาณิชย์ 
   คือราคาตอ่หนว่ยของกองทนุ 
   คือราคาตอ่หนว่ยของทนุ 
   ราคาตอ่หนว่ยของแรงงาน 
    คืออตัราสว่นของรายรับท่ีได้จากคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ตอ่รายรับรวม  
    คือจ านวนสาขา (ตวัแปรควบคมุ) 

และใช้คา่สถิต ิ   ซึง่หมายถึงผลรวมของคา่ความยืดหยุน่ของรายรับตอ่ราคาปัจจยัการผลิตเป็น
เกณฑ์การทดสอบโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยดงันี ้
 

           
 

1) ถ้าคา่ H ไมเ่ป็นคา่บวก แสดงวา่เป็นโครงสร้างตลาดผกูขาด 
2) ถ้าคา่ H = 1 แสดงวา่เป็นตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ท่ีเกิดดลุยภาพ 
3) ถ้าคา่ H อยูร่ะหว่างคา่ 0 และ 1 แสดงวา่เป็นตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผกูขาด 
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โดยรวบรวมข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยทัง้หมด 8 แห่ง จ าแนก
เป็นรายปี ตัง้แตปี่ 2556 จนถึงปี 2558 ได้ผลการศกึษาตามสมการท่ี (4.1) ตามตารางท่ี 4.1 ดงันี ้ 
 
ตารางท่ี 4.1  ผลการการประมาณการสมการรายรับแบบลดรูปของเงินฝากระยะยาว 
 

lnTR พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
lnw1 -0.421 -0.840 0.548 

 (-0.203) (-7.576)** (3.365)* 

lnw2 -0.209 -0.545 -1.090 

 (-0.320) (-5.483)* (-6.988)** 

lnw3 -0.680 -1.563 0.750 

 (-0.397) (-11.848)** (2.291)* 

lnCF1 -0.664 1.304 -1.029 

 (-0.283) (16.038)*** (-5.055)** 

lnCF2 1.357 0.495 1.017 
 (4.097)* (12.524)*** (14.290)*** 

คา่คงท่ี 12.933 28.175 6.779 
 (1.567)b (25.547)*** (2.590)* 

Adjusted R2 0.785 0.998 0.986 
F 6.125 567.311** 102.648*** 

H-Statistics -1.31 -2.948 0.208 
จ านวนธนาคาร 8 8 8 

 
หมายเหตุ:  1)  ตวัเลขในวงเล็บคือคา่ t – statistics 
 2) *   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85   
 3) **  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 4) *** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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จากการศกึษาพบวา่ในปี 2558 มีคา่สถิติ H เท่ากบั 0.208 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปีดงักล่าว
โครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยเป็นโครงสร้างตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตาม
เกณฑ์การทดสอบด้วยวิธีของ Panzar-Rosse ในขณะเดียวกนัคา่ท่ีได้นัน้มีคา่เข้าใกล้ 0 มากกว่า
เข้าใกล้ 1 กลา่วคือ แม้จะเป็นโครงสร้างตลาดกึ่งแข่งขนักึ่งผกูขาด แตผู่้ผลิตได้แก่ธนาคารพาณิชย์
มีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมผกูขาดมากกว่าท่ีจะแข่งขนั และหากน าคา่สถิติจากการประมาณการ
ของสมการถดถอยตามตารางท่ี 4.1 มาร่วมพิจารณา จะพบว่าตวัแปรต้นโดยรวมถือว่ามีนยัส าคญั
ทางสถิตกิบัตวัแปรตาม (F = 102.648) โดยตวัแปรต้นทัง้ 5 ตวั สามารถอธิบายคา่ความแปรปรวน
ของตวัแปรตามได้ร้อยละ 98.6 (R2=0.986) และเม่ือพิจารณาตวัแปรต้นทีละตวัพบว่า ราคาปัจจยั
การผลิตทัง้ 3 ตวัมีคา่ความยืดหยุ่นมีนยัทางสถิติกบัปริมาณเงินรับฝากได้แก่ 1) ราคาของกองทนุ 
2) ราคาของทนุ 3) ราคาของแรงงาน ส่วนปัจจยัภายนอก 2 ตวัคือ อตัราส่วนของรายรับท่ีได้จาก
คา่ธรรมเนียมและบริการต่อรายรับรวม และจ านวนสาขา ซึ่งเป็นตวัแปรควบคมุ ต่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตกิบัลอการิทมึของเงินรับฝากทัง้สองตวั 

แบบจ าลองตามสมการท่ี (4.1) เป็นแบบจ าลองแบบ  Log-Log ดงันัน้คา่สมัประสิทธ์ิหน้า
ตวัแปรต้นคือค่าความยืดหยุ่นของปริมาณเงินรับฝากตอ่ตวัแปรต้นตวันัน้ๆ โดยอธิบายได้ดงันี ้ค่า
สมัประสิทธ์ิของตวัแปร      มีค่า 0.548 หมายความว่า ถ้ากองทุนแต่ละหน่วยมีราคาเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1 จะท าให้มีปริมาณเงินรับฝากระยะยาวเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.548 ถือว่ามีความยืดหยุ่นต ่า คือ
เงินรับฝากระยาวมีการเปล่ียนแปลงทางเดียวกนักบัราคาตอ่หน่วยของกองทนุ แตเ่ปล่ียนแปลงใน
สัดส่วนร้อยละท่ีน้อยกว่า หรืออีกนัยหนึ่งคือเงินรับฝากระยะยาวมีความอ่อนไหวต่อราคาของ
กองทุนน้อย  ส่วนค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปร      มีค่า -1.090 หมายความว่า ถ้าทุนแต่ละ
หนว่ยมีราคาเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จะท าให้มีปริมาณเงินรับฝากระยะยาวลดลงร้อยละ 1.090 ถือว่าเงิน
ฝากระยะยาวมีความยืดหยุน่ตอ่ราคาของทนุมาก และมีการเปล่ียนแปลงสวนทางกนั  

ส าหรับผลการศกึษาในปี 2557 ตามตารางท่ี 4.1 พบว่าโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาว
ในประเทศไทยเป็นตลาดผูกขาดตามเกณฑ์การทดสอบของ Panzar-Rosse โดยมีค่าสถิติ H 
เท่ากับ -2.948 ตวัแปรท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติกับลอการิทึมของปริมาณเงินรับฝากได้แก่      
และ      ซึ่งสมัประสิทธ์ิของตวัแปรทัง้สองตวันีเ้ท่ากับ -0.840  และ -1.563 ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาค่าสถิติของตวัแปร       ไม่พบว่ามีนัยส าคญัทางสถิติกับลอการิทึมของเงินรับฝาก
ระยะยาว หากไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีว่า      คา่สถิติ H ในกรณีนีจ้ะยงัคงมีเคร่ืองหมาย
เป็นลบไม่เปล่ียนแปลง ดงันัน้จากเกณฑ์การทดสอบด้วยวิธีของ  Panzar-Rosse จึงให้ข้อสรุปได้ว่า 
โครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยปี 2558 มีแนวโน้มท่ีจะมีการแข่งขนั และผกูขาด
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น้อยลงกว่าปี 2557 หากดูข้อมูลภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ในปี 2558 ซึ่งมี
สญัญาณว่าภาวะเศรษฐกิจก าลงัฟืน้ตวัอย่างช้า ๆ จะเห็นได้ว่าเงินฝากมีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5 
ในขณะท่ีสินเช่ือมีอตัราเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.9 ตา่งจากปี 2557 ท่ีเงินสินเช่ือเติบโตร้อยละ 4.3 ในขณะ
ท่ีเงินฝากมีอัตราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 6.4  จากการอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้ของสินเช่ือท่ี
มากกว่าเงินฝากในปี 2558 น่าจะเป็นปัจจยัภายนอกอีกปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลให้ตลาดเงินฝากระยะ
ยาวมีการแข่งขันท่ีมากขึน้ สอดคล้องกับค่าสถิติ H ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าตลาดเงินฝากระยะยาวมีความ
ผกูขาดน้อยลงในปี 2558 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาใน พ.ศ. 2556 พบว่า ค่าสถิติ H มีค่าเป็นลบตามท่ีแสดงใน
ตาราง 4.1 แตเ่น่ืองจากไม่มีตวัแปรราคาปัจจยัการผลิตตวัใดเลยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติกบัตวัแปร
ตาม ในกรณีเชน่นีจ้งึยงัสรุปผลการทดสอบท่ีแนช่ดัไมไ่ด้ 

จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าด้วยเกณฑ์การทดสอบด้วยค่าสถิติ H มีข้อบ่งชีว้่า
โครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะมี
อ านาจผกูขาดน้อยลง ซึง่อาจจะไมไ่ด้เกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาด แตเ่ป็นพฤติกรรมท่ี
ผู้ผลิตจะมีการแข่งขันท่ีมากขึน้ โดยมีปัจจยัภายนอกอ่ืนเข้ามาประกอบด้วย เช่นการเติบโตของ
ตลาดสินเช่ือท าให้ธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ ต้องมีการระดมเงินรับฝากเพิ่มขึน้ส่งผลให้ตลาดเงินฝาก
ระยะยาวมีการผูกขาดท่ีน้อยลง ดงันัน้จึงมีการทดสอบเพิ่มเติมโดยยงัคงใช้แบบจ าลองเดิมตาม
สมการท่ี (4.1) แต่เปล่ียนตวัแปรตาม จากปริมาณเงินรับฝากท่ีเป็นเงินฝากระยะยาวไปเป็นเงิน
ฝากออมทรัพย์ และท าการศึกษาโครงสร้างตลาดของเงินฝากออมทรัพย์ในปี 2557 และ พ.ศ. 
2558 ได้ผลการศึกษาว่าโครงสร้างตลาดเงินฝากออมทรัพย์ในปี 2557 มีแนวโน้มท่ีจะเป็น
โครงสร้างแบบแขง่ขนัสมบรูณ์ ดงัผลการศกึษาท่ีแสดงในภาคผนวก ข. 
 
4.2  ผลการศึกษาดัชนีชีวั้ดอ านาจผูกขาดของตลาดเงนิฝากระยะยาวใน 
      ประเทศไทย 
 

4.2.1  ผลการศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
ในการศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มนี ้ได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนรวมด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุด 

(OLS) ใช้ข้อมลูรายปีของธนาคารพาณิชย์ 7แห่งตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปี 2558 (ยกเว้นธนาคารกรุง
ศรีอยธุยาท่ีใช้ข้อมลูตัง้แตปี่ 2552 จนถึงปี 2558) ในการศกึษา ประกอบด้วย 1) ธนาคารกรุงไทย 
(KTB) 2) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 3) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 4) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 
5) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (BAY) 6) ธนาคารธนชาติ (TBANK) 7) ธนาคารทหารไทย (TMB) ตาม
แบบจ าลองดงัตอ่ไปนี ้
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                     (4.2) 

 

โดย    คือต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ท่ี   (หนว่ยเป็น พนับาท) 
     คือ จ านวนพนกังาน 
     คือ จ านวนสาขา 

     คือปริมาณเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์   (หนว่ยเป็น พนับาท) 

     คือปริมาณสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์    
          คือคา่คงท่ี 
 

จากสมการท่ี (4.1) จะเห็นได้วา่คา่ของต้นทนุส่วนเพิ่มของธนาคารพาณิชย์คือคา่สมัประ

สิทธ์หน้าตวัแปรปริมาณเงินรับฝาก ซึง่คือคา่   
  

  
  และได้ผลการศกึษาตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 4.2  ผลการประมาณการสมการต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ 
 
TotalCost KTB BBL SCB KBANK BAY TBANK TMB 
FixedDep 0.024 0.069 0.053 0.020 0.095 0.035 0.067 
 (1.343) (3.109)** (4.952)*** (0.954) (2.648)* (2.253)* (1.594) 

Employee -1698.639 1839.408 -139.583 -2751.193 5506.437 -1601.732 -4046.287 
 (-0.694) (1.573) (-0.124) (-0.728) (2.775)* (-1.771) (-1.006) 
Branch 38459.408 -9939.472 778.759 45433.670 -0.69264.890 -2.8464.451 42776.739 
 (0.791) (-0.460) (0.040) (0.696) (-1.438) (-1.093) (0.895) 
TotalAssets 0.023 -0.012 0.019 0.038 0.013 0.070 0.043 
 (1.830)* (-1.147) (3.970)** (7.644)*** (0.954) (3.487)** (2.192)* 

Adjusted R2 0.994 0.998 0.999 0.999 0.997 0.991 0.992 
F 328.330*** 967.475*** 1734.261*** 2567.389*** 504.878*** 211.741*** 249.380*** 

 
หมายเหตุ: 1) ตวัเลขในวงเล็บคือคา่ t – statistics 
 2) *   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85  
 3) **  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 4) *** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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 จากผลการศกึษาพบว่า มีเพียงเงินรับฝากระยะยาวของธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
ทหารไทยท่ีไมมี่นยัส าคญัทางสถิตกิบัต้นทนุรวม และต้นทนุสว่นเพิ่มของธนาคารกรุงศรีอยธุยามี
คา่สงูท่ีสดุคือ 95 บาท ตอ่เงินรับฝากทกุ 1000 บาท กล่าวคือ หากธนาคารกรุงศรีอยธุยาได้รับเงิน
รับฝากระยะยาวเพิ่มขึน้ 1000 บาท ธนาคารจะมีต้นทนุรวมเพิ่มขึน้ 95 บาท ในขณะท่ีต้นทนุสว่น
เพิ่มของธนาคารกสิกรไทยมีคา่น้อยท่ีสดุ คือ 20 บาท ตอ่เงินรับฝาก 1000 บาท และสามารถสรุป
ต้นทนุสว่นเพิ่มจากการศกึษา โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้ดงัตารางตอ่ไปนี  ้
 
ตารางที่ 4.3  ต้นทนุสว่นเพิ่มของธนาคารพาณิชย์ 
 
ล าดับ ธนาคารพาณิชย์ ต้นทุนส่วนเพิ่มต่อเงิน 1000 บาท (บาท) 

1) กรุงศรีอยธุยา* 95 
2) กรุงเทพ* 69 
3) ทหารไทย 67 
4) ไทยพาณิชย์* 53 
5) ธนชาต* 35 
6) กรุงไทย* 24 
7) กสิกรไทย 20 

            
 หมายเหตุ:  * หมายถึงมีนยัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ตัง้แตร้่อยละ 85 ขึน้ไป 

 
ส าหรับต้นทุนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน พบว่ามีเพียงธนาคารกรุงศรีอยุธยาท่ีมีนัย

ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ตัง้แต่ร้อยละ 85 ขึน้ไป ทัง้นีธ้นาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นธนาคารท่ีมี
คา่ใช้จ่ายในการจ้างพนกังานมากท่ีสุด กล่าวคือการว่าจ้างพนกังานเพิ่มขึน้ 1 คน ท าให้ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยามีต้นทุนรวมเพิ่มขึน้ปีละ 5,506,437 บาท และธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารท่ีมี
ต้นทนุรวมลดลงในการจ้างพนกังานเพิ่มขึน้ 1 คน มากท่ีสดุคือ มีต้นทนุรวมลดลงปีละ 4,046,278 
บาท ในกรณีของธนาคารกรุงศรีอยธุยาท่ีมีต้นในการจ้างพนกังานสงูอาจเป็นผลมาจากการร่วมทนุ
ในช่วงต้นปี 2558 ท าให้ธนาคารกรุงศรีอยธุยามีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ทนัทีร้อยละ 46 ซึ่งอาจท าให้เกิด
ต้นทนุต่าง ๆ สูงขึน้อย่างเห็นได้ชดั และยงัอาจส่งผลท าให้ต้นทนุส่วนเพิ่มของธนาคารมีค่าสงูสุด
ตามตารางท่ี 4.3 ด้วย สว่นในกรณีของธนาคารอ่ืน ๆ ท่ีมีเคร่ืองหมายคา่ใช้จ่ายในการจ้างพนกังาน
เป็นลบนัน้ พบไม่มีนยัทางสถิติ ท าให้ยงัสรุปผลท่ีแน่ชดัไม่ได้ว่าการเพิ่มจ านวนพนกังานจะท าให้
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ต้นทนุลดลง แตอ่ธิบายได้ว่าในกรณีท่ีมีการว่าจ้างพนกังานเพิ่มขึน้ด้วยอตัราคา่จ้างคงเดิมและท า
ให้ธนาคารมีต้นทนุรวมลดลงได้นัน้ อธิบายในเชิงทฤษฎีได้ว่าแรงงานท่ีเพิ่มขึน้นัน้มีความสามารถ
ท่ีจะทดแทนสว่นของทนุ หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ ได้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าจึงสามารถ
ท าให้ต้นทนุรวมลดลงได้ ซึ่งเป็นได้ได้ยากในเชิงปฏิบตัิจริง และผลสรุปจากการศกึษาต้นทนุรวมท่ี
เพิ่มขึน้ หรือลดลงของธนาคารพาณิชย์ในแตล่ะปี ส าหรับการว่าจ้างพนกังานเพิ่มขึน้ 1 คน ล าดบั
จากมากไปน้อยตามตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 4.4  ต้นทนุรวมท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือเพิ่มจ านวนพนกังาน 1 คน 
 

ล าดับ ธนาคารพาณิชย์ 
ต้นทุนรวมที่เปล่ียนแปลงจากการจ้าง
พนักงานเพิ่มขึน้ 1 คน (พันบาท) 

1) กรุงศรีอยธุยา* 5506.437 
2) กรุงเทพ 1839.408 
3) ไทยพาณิชย์ -139.583 
4) ธนชาต -1601.732 
5) กรุงไทย -1698.639 
6) กสิกรไทย -2751.193 
7) ทหารไทย -4046.287 

                  
หมายเหตุ:   * หมายถึงมีนยัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ตัง้แตร้่อยละ 85 ขึน้ไป 
 

ในส่วนของจ านวนสาขา จากผลการศึกษาพบว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์ใดเลยท่ีมีนยัทาง
สถิติกับต้นทุนรวม และจากการทดสอบเพิ่มเติมถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรจ านวนพนกังาน 
   และ ตวัแปรสินทรัพย์รวมของแตล่ะธนาคาร    พบว่ามีคา่สหสมัพนัธ์สงูในทกุธนาคาร จึง
ท าให้แบบจ าลองตามสมการ (4.1) อาจได้รับผลกระทบจากปัญหา Multicollinearity แตเ่น่ืองจาก
ตวัแปรทัง้สองนีเ้ป็นปัจจัยท่ีส าคัญในเชิงทฤษฎีจึงเป็นเหตุผลท่ีจะยังคงตัวแปรทัง้สองนีไ้ว้ใน
แบบจ าลองตามเดิม และด้วยคา่ของสินทรัพย์รวม (หน่วย พนับาท) ท่ีมีคา่ตวัเลขใหญ่กว่าคา่ของ
จ านวนสาขามาก ท าให้อธิพลของตวัแปรสินทรัพย์รวมมีมากกวา่ เป็นผลให้สมัประสิทธ์ิของตวัแปร
สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์มีนยัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่สงูกวา่ตวัแปรจ านวนพนกังาน
ในทกุ ๆ ธนาคารพาณิชย์ ดงันัน้จึงเลือกท่ีจะวิเคราะห์ผลการศกึษาจากตวัแปรสินทรัพย์รวม    
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แทนการวิเคราะห์จากจ านวนสาขา โดยให้สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์นีเ้ป็นตวัแปรแทนของ
ปัจจยัของต้นทนุรวมท่ีเกิดจากทนุ 
 จากผลการศึกษาสมการต้นทุนรวมพบว่าตวัแปรสินทรัพย์รวมของทุกธนาคารพาณิชย์มี
นยัทางสถิติกับต้นทุนรวมท่ีระดบัความเช่ือมัน่มากกว่าร้อยละ 85 เว้นแต่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
และธนาคารกรุงเทพ ท่ีไม่พบว่าสินทรัพย์รวมมีนยัทางสถิติกบัต้นทนุรวม แตห่ากพิจารณาจากคา่
สมัประสิทธ์ิพบว่าธนาคารกรุงศรีอยธุยาเป็นธนาคารขนาดกลางเพียงแห่งเดียวท่ีมีการต้นทนุรวม
เพิ่มขึน้จากหน่วยของสินทรัพย์รวมท่ีเปล่ียนแปลงไปน้อยเม่ือเทียบเท่ากับธนาคารขนาดกลาง
ด้วยกนั โดยธนาคารธนชาตมีต้นทุนรวมท่ีเพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของทนุมากท่ีสดุ กล่าวคือหากมี
ปริมาณสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 1000 บาท ธนาคารธนชาตจะมีต้นทุนรวมเพิ่มขึน้ 70 บาท ส่วน
ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารเดียวจากการศึกษาท่ีมีต้นทุนรวมลดลง 12 บาท เม่ือธนาคารมี
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 1000 บาท ซึง่อาจอนมุานได้ว่าสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้อาจทดแทนแรงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่า แต่ในกรณีของธนาคารกรุงเทพนีไ้ม่พบว่ามีนยัทางสถิติ จึงยงัสรุปผลท่ีแน่
ชดัไมไ่ด้  และหากน ามาผลการศกึษาของธนาคารพาณิชย์ทัง้ 7 แห่งมาสรุปการเพิ่มขึน้ หรือลดลง
ของต้นทุนรวมท่ีเกิดจากการเพิ่มสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ล าดบัจากมากไปน้อยตาม
ตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.5  ต้นทนุรวมท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือเพิ่มสินทรัพย์รวม 1000 บาท 
 

ล าดับ ธนาคารพาณิชย์ 
ต้นทุนรวมที่เปล่ียนแปลงจากการ
เพิ่มสินทรัพย์รวม 1000 บาท 

(บาท) 
1) ธนชาต* 70 
2) ทหารไทย* 43 
3) กสิกร* 38 
4) กรุงไทย* 23 
5) ไทยพาณิชย์* 19 
6) กรุงศรีอยธุยา 13 
7) กรุงเทพ -12 

                  
หมายเหตุ:  *หมายถึงมีนยัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ตัง้แตร้่อยละ 85 ขึน้ไป 
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จากผลการศึกษา และข้อสรุปข้างต้นจะพบว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งด าเนินกิจการ
ภายใต้เง่ือนไขของต้นทุนรวมท่ีแตกต่างกันออกไป และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของ
ธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่งอาจบง่ชีถ้ึงประสิทธิภาพในการใช้ปัจจยัแตล่ะตวัของธนาคารพาณิชย์ 
หรือเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนในตลาดเงินฝากระยะยาวด้วยกนัก็จะวิเคราะห์ถึงผลดี
ผลเสียท่ีเกิดขึน้จากปัจจยัแรงงาน ปัจจยัทุน และต้นทุนแปรผนัท่ีเกิดจากเงินรับฝากระยะยาวเองได้ 
และเพ่ือพิจารณาจากผลการศึกษาแล้ว อาจจะพอสรุปผลต่อต้นทุนรวมของธนาคารจากปัจจัย
ตา่ง ๆ ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.6  สรุปเคร่ืองหมายของสมัประสิทธ์ิหน้าตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีมีผลตอ่ต้นทรุวมของ 
                      ธนาคารพาณิชย์ 
 
  เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิ 
ล าดับ ธนาคาร เงนิรับฝากระยะยาว จ านวนพนักงาน จ านวนสาขา สินทรัพย์รวม 

1) กรุงไทย + - + +* 
2) กรุงเทพ +* +* - - 
3) ไทยพาณิชย์ +* - + +* 
4) กสิกรไทย + - + +* 
5) กรุงศรีอยธุยา +* +* - + 
6) ธนชาต +* - - +* 
7) ทหารไทย + - + +* 

 
หมายเหตุ:  * หมายถึงมีนยัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ตัง้แตร้่อยละ 85 ขึน้ไป 
 

จากการสรุปเคร่ืองหมายของสมัประสิทธ์ิตวัแปรแตล่ะตวัจ าแนกตามธนาคารพาณิชย์ดงั
แสดงในตามตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาส าหรับปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ พบว่าปัจจยัตา่ง ๆ มี
ความสมัพนัธ์กบัต้นทุนรวมเป็นไปตามทฤษฎีทัง้หมด กล่าวคือปัจจยัต่าง ๆ มีผลในทิศทางเดียวกัน
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กับต้นทุนรวมของธนาคารพาณิชย์ เช่นหากว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึน้ ก็จะท าให้เกิดต้นทุนรวมท่ี
เพิ่มขึน้ หรือหากธนาคารมีเงินรับฝากท่ีเพิ่มขึน้ จะมีผลท าให้เกิดต้นทุนรวมท่ีสูงขึน้ด้วยเป็นต้น 
สว่นปัจจยัตวัอ่ืน ๆ ท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นลบ หรือมีทิศทางตรงข้ามกบัต้นทนุรวม พบว่าไม่มีปัจจยัใด
ท่ีมีคา่นยัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85 เลย ดงันัน้ผลการศกึษาจากการวิเคราะห์ต้นทนุ
รวมนีจ้งึสอดคล้องตามหลกัทฤษฎีของผู้ผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ 

จากการวิเคราะห์สมการต้นทนุรวมข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ของแต่
ละธนาคารพาณิชย์มีจ านวนน้อย แม้ว่าจะสามารถวิ เคราะห์ทัง้สมการโดยรวมโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) ท่ีสงูในทกุสมการต้นทนุรวมของแตล่ะธนาคารพาณิชย์ และปัจจยั
แต่ละตวัท่ีมีความส าคญัในเชิงทฤษฎีกับต้นทุนรวมก็มีความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแต่ละตวัด้วย
เช่นกัน ซึ่งท าให้การแบบจ าลองดงักล่าวประสบปัญหา Multicollinearity อยู่บ้าง ประกอบกับ
ข้อมลูท่ีมีจ านวนไม่มากนกั ท าให้มีโอกาสท่ีผลการวิเคราะห์จะมีความคลาดเคล่ือนจากความเป็น
จริงอยู่บ้าง ดงันัน้จึงได้ท าการวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนของต้นทุนรวมของธนาคารพาณิชย์ตาม
สมการท่ี (4.2) โดยท าการจ าแนกธนาคารพาณิชย์ออกเป็น 2 ส่วน ตามหลกัเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย คือ 1) กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย 2) กลุ่มธนาคารขนาดกลาง ประกอบด้วย ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยา ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย การวิเคราะห์เช่นนีจ้ะท าให้มีจ านวนข้อมูล
ในแต่ละกลุ่มมากขึน้ และชุดข้อมูลท่ีได้จากทัง้ 2 ส่วนนีมี้ลกัษณะใกล้เคียงท่ีจะเป็นการแจกแจง
ปกติ ดงัท่ีได้แสดงภาพฮีสโตแกรมในภาคผนวก ค. และไม่พบปัญหา Heteroskedasticity (ความ
แปรปรวนไม่คงท่ี) รวมถึงปัญหา Sutocorrelation (ความคลาดเคล่ือนท่ีมีรูปแบบ) ซึ่งการจดักลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ใหม่นีน้ าไปสู่การวิเคราะห์คณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัของธนาคารขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลางได้ โดยได้ผลการศึกษาของ 2 กลุ่มธนาคารตามแบบจ าลองสมการท่ี (4.2) ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4.7  ผลการประมาณการสมการต้นทนุรวมระหวา่งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และ 
                     ขนาดกลาง 
 

TotalCost ธนาคารขนาด
ใหญ่ 

ธนาคารขนาด
กลาง 

FixedDep -0.18 0.31 
 (-1.813)* (2.244)** 

Employee -142.494 -347.151 
 (-0.159) (-0.967) 

Branch 6804.696 18776.147 
 (0.350) (2.150)** 

TotalAssets 0.039 0.022 
 (6.309)*** (3.629)*** 

Adjusted R2 0.990 0.988 
F 791.961*** 463.370*** 

จ านวนข้อมลู 32 23 
 
หมายเหตุ: 1)  ตวัเลขในวงเล็บคือคา่ t – statistics 

2)  *   มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85   
3)  **  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
4)  *** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 
กลางท่ีเห็นได้ชดัคือ ต้นทนุสว่นเพิ่มของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีคา่เป็นลบ เม่ือน ามา

เปรียบเทียบกับธนาคารขนาดกลางซึ่งมีต้นทนุส่วนเพิ่มโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 31 บาท ตอ่ปริมาณเงินรับ
ฝากประจ า 1000 บาท ซึ่งพบว่าปริมาณเงินรับฝากมีนยัส าคญัทางสถิติกับต้นทุนรวมในทัง้สอง
แบบจ าลอง ในกรณีนีชี้ใ้ห้เห็นได้วา่ ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีแนวโน้มท่ีจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มสงู
กว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ กล่าวคือธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางจะมีต้นทนุสงูกว่าในการรับ
ปริมาณเงินรับฝากท่ีเท่ากนัเม่ือเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ส าหรับปัจจยัแรงงาน
ซึ่งใช้จ านวนพนกังานเป็นตวัแปร พบว่าธนาคารพาณิชย์ทัง้สองกลุ่มมีสมัประสิทธ์ิหน้าตวัแปรนี ้
เป็นลบ แตไ่มพ่บนยัส าคญัทางสถิตกิบัต้นทนุรวมในทัง้สองแบบจ าลอง ในขณะท่ีสมัประสิทธ์ิหน้า
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ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัทนุทัง้จ านวนสาขา และสินทรัพย์รวมมีคา่เป็นบวกส าหรับธนาคารพาณิชย์ทัง้
สองกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยเฉล่ียแล้วหากธนาคารพาณิชย์เพิ่มจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้ 1 คน 
จะท าให้ต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ลดลง แตห่ากเพิ่มจ านวนสาขา หรือเพิ่มสินทรัพย์รวม จะ
ท าให้ธนาคารพาณิชย์มีต้นทนุรวมท่ีเพิ่มขึน้ โดยอนมุานเหตผุลในกรณีนีไ้ด้ว่า ปัจจยัแรงงานอาจ
ท างานทดแทนปัจจยัทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งอาจเป็นจริงในระยะเวลาสัน้ เช่นการ
เพิ่มพนกังาน 1 คนในการด าเนินกิจกรรมการให้บริการแก่ผู้บริโภค อาจจะมีต้นทนุในระยะสัน้น้อย
กว่าการซือ้เคร่ืองจกัรราคาแพงเพ่ือท าหน้าท่ีแทนแรงงาน เป็นต้น การเพิ่มจ านวนแรงงานจึงอาจ
สง่ผลให้ต้นทนุรวมลดลง แตเ่ม่ือน าผลท่ีได้ของสองกลุ่มธนาคารพาณิชย์มาเปรียบเทียบกนั พบว่า
การเพิ่มปัจจยัแรงงานของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางลดต้นทนุรวมได้มากกว่าธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ แต่การเพิ่มจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นัน้ก่อให้เกิดต้นทุนรวมท่ี
เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงินน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ในกรณีนีอ้าจให้เหตผุลได้ว่า ธนาคาร
ขนาดใหญ่มีการสะสมทุนท่ีมากกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง และมีปริมาณเคร่ืองจักร และ
เคร่ืองมือท่ีมากกว่า ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางท่ีมีเคร่ืองมือน้อยกว่าจึงพึ่งพาปัจจัย
แรงงานมากกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ดงันัน้การท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จะทดแทน
ปัจจยัทนุเหล่านีด้้วยบคุลากรท่ีเพิ่มขึน้อาจส่งผลได้ไม่มากเท่ากบัธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางท่ีมี
ปัจจยัทุนน้อยกว่า ในขณะเดียวกันการเพิ่มจ านวนสาขา ส าหรับธนาคารขนาดใหญ่ น่าจะท าให้
เกิดการใช้ปัจจัยทุนต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ในเร่ืองระบบ
เครือข่ายท่ีมีความเช่ือมโยงกัน ระบบรักษาความปลอดภัย หรือแม้แต่การลงทุนต่าง  ๆ ท่ีเอือ้
ประโยชน์ให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีอ านาจต่อรองกับคู่ค้าได้มากกว่าธนาคารพาณิชย์ท่ีมี
ขนาดเล็กกว่าเป็นต้น ในด้านของสินทรัพย์จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางนัน้มีการใช้
ทรัพยากรท่ีเป็นสินทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยจะเห็นได้ว่า
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมมูลค่า 1000 บาท ท าให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางมีต้นทุนรวม
สงูขึน้ 22 บาท ในขณะท่ีธนาคารขนาดใหญ่จะมีต้นทนุรวมเพิ่มขึน้ 39 บาท ซึ่งข้อสรุปดงักล่าวอาจ
เป็นผลท่ีเกิดขึน้ในระยะสัน้ เพราะการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีเป็นอุปการณ์บางชนิดอาจจะยังไม่
สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพในระยะสัน้ โดยเฉพาะในช่วงท่ีธนาคารพาณิชย์ตา่งๆ ก าลงัอยู่ในช่วง
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในเร่ืองของระบบการเงินท่ีพึ่งพาระบบอีเล็กทรอนิกส์มากขึน้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี ้ดังนัน้จะเห็นได้ว่าในเชิงคณิตศาสตร์แม้
ธนาคารขนาดใหญ่จะประสิทธิภาพในการจดัการสินทรัพย์ได้ไมดี่เทา่ธนาคารขนาดกลางในขณะนี ้
ก็ตาม แตอ่าจมีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ก าลงัลงทนุในสินทรัพย์ และเทคโนโลยี
เพ่ือรองรับการให้บริการในอนาคต รวมถึงรองรับผลิตภาพท่ีเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน ซึ่งประสิทธิภาพ
เหลา่นีอ้าจยงัไมแ่สดงให้เห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจนในระยะยาว   
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4.2.2  ผลการศึกษาค่าความชันของสมการอุปสงค์เงินฝากระยะยาวในประเทศ 
         ไทย 

 จากแบบจ าลองอปุสงค์เงินฝากระยะยาว ดงัตอ่ไปนี ้
 
                         (4.3) 

โดย    คือผลตอบแทนของอตัราดอกเบีย้เงินฝากระยะยาวโดยเฉล่ียในปีท่ี   
      คือปริมาณเงินรับฝากระยะยาวของทัง้ระบบในปีท่ี     

    คือราคาของสินค้าทดแทน อนัหมายถึงอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัร
รัฐบาล 
โดยเฉล่ีย ในปีท่ี   
   คืออตัราเงินเฟ้อสมัพทัธ์ในปีท่ี   โดยใช้ปี 2554 เป็นปีฐาน 

  คือคา่ความชนัของเส้นอปุสงค์เงินฝาก  (  

  
) 

ท าการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีก าลังสองน้อยสุด (OLS) ตามสมการท่ี (4.3) แต่ได้มีการปรับปรุง
แบบจ าลองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพ่ือลดปัญหา Autocorrelation กล่าวคือเงินรับฝาก
ระยะยาวมกัเป็นเงินรับฝากท่ีจ่ายคืนเม่ือครบก าหนดระยะเวลา ดงันัน้การท่ีอตัราดอกเบีย้มีการ
เปล่ียนแปลงนัน้อาจจะไมส่ง่ผลกระทบในทนัที แตต้่องใช้เวลาสกัระยะหนึ่ง อปุสงค์ของเงินรับฝาก
ท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้จึงจะได้รับผลกระทบ ดังนัน้แบบจ าลองตาม
สมการท่ี (4.3) จึงปรับปรุงให้ใช้ปริมาณเงินรับฝากของปีถัดไปมาใช้ในการวิเคราะห์ (Lag 1) ซึ่ง
จากการปรับปรุงดงักล่าว ท าให้จ านวนข้อมูลจะลดลงไปหนึ่งชุดข้อมูล และได้ผลการศึกษาตาม
ตามรางท่ี 4.8 ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.8  ผลการประมาณการสมการอปุสงค์เงินฝากระยะยาว 
 

RateInterest  
FixedDep 6.198E-9 

 (5.068)*** 
Psub 0.316 

 (5.198)*** 
Inflation -0.499 

 (-3.160)** 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

 

RateInterest  
คา่คงท่ี 32.289 

 (2.444)* 
Adjusted R2 0.887 

F 24.643*** 
จ านวนข้อมลู 9 

 
หมายเหตุ: 1)  ตวัเลขในวงเล็บคือคา่ t – statistics 

2)  *   มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85   
3)  **  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
4)  *** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 

จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการอุปสงค์เงินฝากระยะยาวมี
ความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับอตัราผลตอบแทนจากดอกเบีย้เงินฝาก สมัประสิทธ์ิ
หน้าตวัแปรเงินรับฝากระยะยาวเป็นบวก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์ คือหากธนาคารพาณิชย์
เสนอผลตอบแทนอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่า (ในกรณีสินค้าทัว่ไปคือมีราคาสงู) จะท าให้มีอปุสงค์ของการ
ฝากเงินระยะยาวน้อยลง ในทางกลับกันหากธนาคารพาณิชย์เสนอผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้
สูงขึน้ จะท าให้มีความต้องการท่ีจะฝากเงินระยะยาวเพิ่มมากขึน้ด้วย  ส่วนสินค้าทดแทนใน
การศกึษาครัง้นีคื้อเงินลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นการลงทนุท่ีมีความเส่ียงต ่าเม่ือเทียบ
กับการลงทุนชนิดอ่ืน ๆ ค่าความชนัของสมการอุปสงค์เงินฝากระยะยาวอยู่ท่ี 6.198x 10-9 ซึ่ง
อธิบายได้วา่ถ้าธนาคารพาณิชย์เพิ่มอตัราผลตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 6.198 บาท จะมีอปุสงค์เงิน
รับฝากระยะยาวเพิ่มขึน้อีก 1 ล้านล้านบาท แตผ่ลการศกึษาพบว่า สมัประสิทธ์ิหน้าตวัแปรท่ีเป็น
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลนีมี้ค่าเป็นบวก ซึ่งในทางทฤษฎีชีใ้ห้เห็นว่ามีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นสินค้าประกอบกันมากกว่าท่ีจะเป็นสินค้าทดแทนกัน อาจอธิบายในกรณีศึกษานีไ้ด้ว่า 
ผู้บริโภคท่ีเลือกฝากเงินระยะยาวจ านวนหนึ่ง อาจมีการลงทนุในตราสารชนิดอ่ืนท่ีมีความเส่ียงต ่า
ด้วยเช่นกนั ดงันัน้พนัธบตัรรัฐบาลจึงอาจอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเป็นสินค้าประกอบกนักบัเงินฝากระยะ
ยาว และอาจมีหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีอาจมีความเส่ียงต่างออกไปท่ีเป็นสินค้าทดแทนในกรณีนี ้ซึ่ง
อาจจะยงัสรุปไม่ได้ชดัเจนจากผลการศึกษานีโ้ดยตรง ส่วนตวัแปรอตัราเงินเฟ้อมีสมัประสิทธ์ิท่ีมี
เคร่ืองหมายเป็นลบ แสดงได้ว่าหากมีอตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึน้จะท าให้มีปริมาณเงินฝากระยะยาว
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ลดลง ซึ่งในการศึกษานีไ้ด้เลือกอัตราเงินเฟ้อเป็นตัวแปรควบคุมปริมาณเงินรับฝากระยะยาว 
กล่าวคือหากอตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึน้ มีผลให้ราคาของสินค้าตา่ง ๆ เพิ่มสูงขึน้ด้วย หากมีปริมาณ
การบริโภคในปริมาณเทา่เดมิ ก็จะต้องมีคา่ใช้จา่ยท่ีสงูขึน้ จึงอาจส่งผลให้ปริมาณเงินรับฝากระยะ
ยาวมีปริมาณท่ีลดลงไปด้วย ซึ่งในกรณีเช่นนีจ้ะส่งผลกระทบอย่างมาก หากอตัราเงินเฟ้อมีคา่สงู 
และอตัราผลตอบแทนของเงินฝากระยะยาวมีคา่ลดลง ท าให้เกิดผลตา่งระหว่างอตัราผลตอบแทน
จากดอกเบีย้เงินฝาก และอัตราเงินเฟ้อเพิ่มมากขึน้ จนเงินฝากระยะยาวอาจไม่สามารถเป็น
ตวัเลือกการออม หรือลงทนุท่ีคุ้มคา่ได้ 
 

4.2.3  ผลการศึกษาดัชนีชีวั้ดอ านาจผูกขาดของตลาดเงนิฝากระยะยาวในประเทศ 
         ไทย 

 จากสมการในการค านวณหาคา่ดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาด ดงัตอ่ไปนี ้
  

      
        

  
    (4.4) 

โดยท่ีค่า   เป็นดัชนีชีว้ัดอ านาจผูกขาด แต่ในกรณีของตลาดเงินฝากระยะยาวนี ้ค่าดัชนีชีว้ัด
อ านาจจะท าหน้าท่ีเป็นดชันีชีว้ดัในเชิงเปรียบเทียบ กล่าวคือ ไม่สามารถระบถุึงอ านาจผกูขาดของ
ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งได้ว่ามีอ านาจผูกขาดมากน้อยเพียงไร  ซึ่งต่างจากในกรณีของดชันี 
Lerner แต่จะสามารถน าค่ามาของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมาเปรียบเทียบเพ่ือดูว่าธนาคาร
พาณิชย์แห่งใดท่ีมีอ านาจผูกขาดมาก หรือน้อยกว่ากัน ซึ่งผลการศึกษาแสดงค่าดชันีชีว้ดัอ านาจ
ผกูขาดท่ีค านวณได้ตามตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.9  คา่ดชันีชีว้ดัอ านาจตลาดของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 

ล าดับ ธนาคาร ค่าดัชนีชีวั้ดอ านาจตลาด ( ) 
1) กสิกรไทย 30.06 
2) กรุงไทย 29.93 
3) ธนชาติ 29.59 
4) ไทยพาณิชย์ 29.03 
5) กรุงเทพ 28.53 
6) ทหารไทย 28.41 
7) กรุงศรีอยธุยา 27.72 
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จากผลการศึกษาพบว่า ธนาคารกสิกรไทยมีอ านาจตลาดในเชิงเปรียบเทียบมากท่ีสุด 
ตามตารางท่ี 4.9 และธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต มีอ านาจผกูขาดรองลงมา โดยธนาคารกรุง
ศรีอยธุยามีอ านาจผกูขาดน้อยท่ีสดุในกลุ่มนี ้ในการวดัอาจผกูขาดจากการศกึษานี ้มุ่งเน้นในกรณี
ของตลาดเงินฝากระยะยาว เป็นการวดัจากสมการอปุสงค์ของเงินฝาก ท่ีท าให้เกิดอ านาจผกูขาด
ในการระดมเงินฝาก ซึง่มิได้หมายรวมถึงการให้บริการในส่วนอ่ืนของธนาคารพาณิชย์ เช่น สินเช่ือ 
ประกันภัย เป็นต้น  และประเด็นหลักของการศึกษานีค้งไม่อาจชีช้ัดลงไปได้ว่าดชันีชีว้ัดอ านาจ
ผูกขาดท่ีได้จากการศึกษานี ้จะมีความแม่นย ามากพอท่ีจะน าไปใช้ในเชิงปฏิบัติ แต่จากผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่าอ านาจผูกขาดท่ีเกิดขึน้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าธนาคารขนาดใหญ่มีอ านาจ
ผูกขาดสูงกว่าธนาคารขนาดกลาง และข้อสรุปท่ีจะเป็นประโยชน์จากการศึกษาในครัง้นีคื้อใน
ภาวะท่ีธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเสนออตัราผลตอบแทนดอกเบีย้ท่ีใกล้เคียงกัน อ านาจผูกขาด
ตามสมการท่ี (4.4) จะขึน้อยู่กับค่าของต้นทุนส่วนเพิ่มเป็นหลัก กล่าวคือธนาคารใดท่ีด าเนิน
กิจการด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มท่ีต ่ากว่าก็จะเป็นผู้ ได้ประโยชน์มากกว่า และมีแนวโน้มท่ีจะมีอ านาจ
ผูกขาดสูงกว่าด้วย ในขณะท่ีการเสนออัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ใกล้เคียงกัน มิ ใช่ข้อบ่งชีว้่า
ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ อยู่ในภาวะแข่งขนัสมบูรณ์ เพราะผลจากการศึกษาด้วยวิธีของ Panzar-
Rosse ชีใ้ห้เห็นแล้ววา่ตลาดเงินฝากในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะผกูขาดน้อยลงซึ่งอาจจะเป็นผล
จากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อตลาดเงินฝาก เช่น ในภาวะเศรษฐกิจท่ีดีขึน้  ส่งผลให้ตลาด
สินเช่ือมีการเตบิโตมาก ธนาคารพาณิชย์อาจต้องมีการระดมเงินฝากเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการลงทนุท่ี
สงูขึน้ จงึท าให้มีพฤตกิรรมท่ีเสมือนแข่งขนักนัมากขึน้ในตลาดเงินฝาก เป็นต้น  ในทางตรงกนัข้าม
หากเกิดพฤตกิรรมท่ีธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ ไมย่อมแขง่ขนักนัในมิติของอตัราผลตอบแทนดอกเบีย้ 
แต่มีความพยายามลดต้นทุนรวมของตนเองให้ต ่าลงเพ่ือแสวงหาก าไรส่วนเพิ่มแล้ว โครงสร้าง
ตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยอาจจะเป็นตลาดท่ีขาดประสิทธิภาพในระยะยาว 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  

การศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทย แบง่การศกึษาออกเป็น 2 ส่วน 
1) การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเงินฝากด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
โครงสร้างตลาดโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของปัจจัยการผลิต และรายรับรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ผลรวมคา่ความยืดหยุ่นของรายรับรวมตอ่ราคาปัจจยัการผลิตเป็นเกณฑ์
ในการวิเคราะห์ 2) การวิเคราะห์ดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาดด้วยสมการโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการ
ประมาณการสมการต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่ง และการประมาณค่าความชนัของ
สมการอปุสงค์เงินฝากระยะยาว และได้ผลสรุปการศกึษาจากทัง้สว่นดงันี ้

จากการศกึษาด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse พบว่าตลาดเงินฝากระยะยาวของประเทศ
ไทยในปี 2558 มีคา่สถิติ H เท่ากบั 0.208 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์โครงตลาดแบบกึ่งแข่งขนักึ่งผกูขาด โดย
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการมีอ านาจผูกขาดในนีปี้นีน้ัน้ได้แก่และราคาของทุน เน่ืองจากมีค่าความ
ยืดหยุ่นของรายรับรวมต่อราคาของปัจจยันีเ้ป็นลบ ในขณะท่ีราคาของกองทุน และแรงงานเป็น
ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในปีนี ้โดยท่ีราคาของกองทุน และราคาของทุนนัน้พบว่ามี
นัยส าคัญทางสถิติกับรายรับรวมท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 แต่ปัจจัยแรงงานพบว่ามี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมนัร้อยละ 85 ส าหรับการศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะ
ยาวในปี 2557 พบว่ามีคา่สถิติ H เท่ากบั -2.948 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์โครงสร้างตลาดผกูขาด โดยทัง้ 3 
ปัจจยัท่ีศึกษาคือ ราคากองทุน ราคาทนุ และราคาของแรงงาน เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผกูขาด
ทัง้หมด และยงัพบว่าทัง้ 3 ปัจจยันีมี้นยัส าคญัทางสถิติกบัรายรับรวมท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
90 ทัง้หมดด้วย ส่วนการศึกษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวในปี 2556 แม้ว่าจะมีค่าสถิติ H 
เท่ากับ -1.31 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของตลาดผูกขาด แต่พบว่าราคาปัจจัยการผลิตทัง้สามตัวไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติกับรายรับรวมเลย ดงันัน้ผลการศึกษาในปีนีจ้ึงยงัไม่สามารถสรุปได้แน่ชดัว่า
เป็นโครงสร้างตลาดแบบใด จากการศึกษาพบว่าจากปี 2557 ถึง 2558 โครงสร้างตลาดเงินฝาก
ระยะยาวในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะผกูขาดลดลง ประกอบกบัในปี 2558ภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟืน้
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ตวัอย่างช้า ๆ ท าให้ตลาดสินเช่ือมีการเติบโตท่ีสงูขึน้ ธนาคารพาณิชย์ตา่ง ๆ มีความต้องการเงิน
ฝากมากขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีว่าตลาดเงินฝากระยะยาวในประเทศไทยปี 2558 นัน้มี
การแขง่ขนักนัในตลาดเงินฝากท่ีมากขึน้ตามไปด้วย 

ผลการศกึษาจากการประมาณการสมการต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางในประเทศไทยรวม 7 แห่งพบว่าปริมาณเงินรับฝากระยะยาวมีนยัส าคญัทางสถิติกับ
ต้นตนุรวมของธนาคารพาณิชย์ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 85 เว้นแต่ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และจากการประเมินค่าต้นทุนส่วนเพิ่มของธนาคารพาณิชย์ ได้ผล
การศึกษาว่า ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีต้นทุนส่วนเพิ่มสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย โดยธนาคากรุงศรีอยธุยามีต้นทนุส่วนเพิ่มจากการศกึษา
สงูท่ีสดุคือ 95 บาท ตอ่เงินรับฝาก 1000 บาท ในขณะท่ีธนาคารกสิกรไทยมีต้นทนุส่วนเพิ่มต ่าท่ีสดุ
คือ 20 บาท ตอ่เงินรับฝาก 1000 บาท 
 นอกจากนีย้งัได้ท าการประมาณการสมการต้นทนุรวมระหว่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่ 4 แห่ง และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางอีก 3 แห่ง พบว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง
โดยเฉล่ียจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มสงูกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ขนาด
กลางจะลดต้นทนุรวมได้มากกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หากจ้างแรงงานเพิ่มขึน้ และในการ
ขยายสาขาแต่ละแห่งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จะใช้ต้นทุนท่ีน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาด
กลาง ในด้านของสินทรัพย์ทัง้สองกลุม่ธนาคารพาณิชย์จะมีต้นทนุรวมเพิ่มขึน้เม่ือมีสินทรัพย์มลูคา่
สงูขึน้ แตธ่นาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จะมีอตัราการเพิ่มขึน้ของต้นทนุรวมท่ีสงูกว่าธนาคารพาณิชย์
ขนาดกลาง อยา่งไรก็ดีข้อสรุปนีย้งัไมมี่ความแนช่ดั เน่ืองจากปัจจยัแรงงานไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85 กับธนาคารทัง้สองกลุ่ม ในขณะท่ีปัจจยัสาขาไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 85 กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ส่วนปัจจยัสินทรัพย์พบว่ามี
นยัส าคญัทางสถิตกิบัต้นทนุรวมส าหรับธนาคารพาณิชย์ทัง้สองกลุม่ 
 จากการวิเคราะห์สมการอปุสงค์เงินฝากระยะยาวในประเทศไทย พบว่าค่าความชนัของ
สมการอุปสงค์มีค่าเป็นบวกซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีอุปสงค์เงินฝาก และมีค่าสัมประสิทธ์อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลเป็นบวก จากการศึกษานีท้ าให้การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลมี
แนวโน้มท่ีจะเป็นสินค้าประกอบกันกับเงินรับฝากระยะยาวมากกว่าท่ีจะเป็นสินค้าทดแทน และ
พบว่าอตัราผลตอบแทนของเงินฝากระยะยาวนัน้มีความสมัพนัธ์ในทางตรงกันข้ามกับอตัราเงิน
เฟ้อ และเม่ือน าต้นทนุสว่นเพิ่มของธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่ง ประกอบกบัคา่ความชนัของสมการ
อปุสงค์เงินฝากระยะยาว มาวิเคราะห์หาคา่ดชันีชีว้ดัอ านาจผกูขาด โดยเปรียบเทียบความผกูขาด
ระหว่างธนาคารพาณิชย์ท่ีท าการศึกษา 7 แห่งนี ้พบว่า ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีอ านาจตลาดสงูท่ีสุด
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เรียงจากมากไปน้อยดงันี ้1) ธนาคารกสิกรไทย 2) ธนาคารกรุงไทย 3) ธนาคารธนชาต 4) ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ 5) ธนาคารกรุงเทพ 6) ธนาคารทหารไทย 7) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  

เม่ือรวบรวมผลการศึกษาทัง้หมดจากการวิเคราะห์ทัง้สองส่วนท่ีผ่านมา พบว่าตลาดเงิน
ฝากระยะยาวในประเทศไทย มีแนวโน้มท่ีจะผกูขาดน้อยลงในปี 2558 ซึ่งการเปล่ียนแปลงนีอ้าจมิ
ได้มาจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวของธนาคารพาณิชย์โดยตรง แต่
อาจจะมีผลสืบเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตามแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ย่อม
ตีความได้ว่าโครงสร้างตลาดท่ีมีความผกูขาดอยู่บ้างนัน้ยงัไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในเชิง
ของสวัสดิการสังคม ดงันัน้ข้อเสนอแนะย่อมมุ่งไปสู่ประเด็นท่ีท าให้ตลาดเงินฝากระยะยาวใน
ประเทศไทยเกิดการแขง่ขนัท่ีมากขึน้ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการส าหรับการพฒันาตอ่
ยอดและปรับปรุงการศึกษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาวให้ดียิ่งขึน้ในภายภาคหน้า ดงัมี
ข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

1) ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์ จากการศกึษาตามสมการต้นทนุ
รวมระหว่างธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ กับธนาคารพาณิชย์กลางพบว่า ธนาคารพาณิชย์ขนาด
กลางมีแนวโน้มท่ีจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มสูงกว่าธนาคารขนาดใหญ่ ดงันัน้การเน้นการใช้ปัจจยัการ
ผลิตตา่ง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ จะมีส่วนช่วยให้ธนาคารพาณิชย์แตล่ะแห่งมีความสามารถใน
การแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้ด้วย ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ทัง้สองกลุ่มจะมีต้นทนุรวมลดลงหากมีการจ้าง
พนักงานเพิ่มขึน้ ดังนัน้ในระยะสัน้อาจต้องมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึน้ตามสมควรเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจดัการต้นทนุรวม แตผ่ลการศกึษายงัพบอีกว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางนัน้
มีข้อได้เปรียบในเชิงต้นทุนรวมต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จากการเพิ่มสินทรัพย์ในปริมาณท่ี
เท่ากับ กล่าวคือจากผลการศึกษาพบว่าหากธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง เพิ่มปริมาณสินทรัพย์ 
1000 บาทท าให้เกิดต้นทุนรวมสูงขึน้ 22 บาท ซึ่งต ่ากว่าของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีจะมี
ต้นทนุรวมสงูขึน้ 39 บาท ตอ่สินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ 1000 บาทเชน่เดียวกนั ดงันัน้หากมองในระยะยาว 
อตุสาหกรรมธนาคารก าลงัอยู่ในภาวะของการเปล่ียนแปลงไปสู่ธนาคารแบบอีเล็กโทรนิกส์ท่ีต้อง
พึง่พาเทคโนโลยีสมยัใหม่ และต้องมีการลงทนุสงูกบัเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีมีความทนัสมยั แต่
ในระยะยาวสินทรัพย์ทุนเหล่านีมี้แนวโน้มท่ีจะทดแทนแรงงานได้เป็นอย่างดี ดงันัน้หากธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งอาจเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัด้วยการสร้างสมดลุระหว่างการลงทุนในส่วน
ของแรงงาน และส่วนของสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์คุ้มคา่มากท่ีสดุ การว่าจ้างแรงงานอาจจะต้อง
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เพิ่มสดัส่วนแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคท่ีจะสามารถพฒันาควบคูไ่ปกบัการลงทุน
ในเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพ่ือรองรับการเปล่ียนของอตุสาหกรรมธนาคารในอนาคต 

2) ส าหรับภาครัฐ ซึง่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากบัดแูลธนาคารพาณิชย์ 
จากผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า แม้ว่าตลาดเงินฝากระยะยาวของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะผกูขาด
ลดลง แตเ่พ่ือสง่เสริมให้เกิดการแขง่ขนัในตลาดท่ีมากขึน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะให้ข้อมลู
แก่ผู้ บริโภคมากยิ่งขึน้ โดยจัดท าฐานข้อมูลท่ีครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ โดยควรจะมีการ
รวบรวม และให้ข้อมลูรายละเอียดแยกตามแตล่ะธนาคารพาณิชย์ เชน่ ปริมาณเงินรับฝาก สดัส่วน
ของเงินรับฝากแตล่ะประเภทตามรายธนาคาร  พร้อมทัง้ข้อมลูท่ีมีความเหมาะสมตอ่การวิเคราะห์
ทัง้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ และเชิงการลงทุน เช่น จ านวนพนักงานของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง 
จ านวนบญัชีเงินฝากแตล่ะประเภทแยกตามรายธนาคาร จ านวนครัง้การท าธุรกรรมแตล่ะประเภท 
เป็นต้น ซึง่ในขณะนีธ้นาคารแหง่ประเทศไทยได้มีเปิดเผยข้อมลูเชิงสถิติในเว็บไซต์อยู่แล้วบางส่วน 
แตค่วรมีการปรับปรุงและจดัการระบบฐานข้อมลูให้สามารถใช้งานเชิงการวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึน้  จะ
เป็นอีกทางหนึ่งส าหรับผู้บริโภคท่ีจะรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือน าไปใช้ในการ
จดัสรรการออม การลงทนุ และการวิเคราะห์ศกึษาระบบธนาคารพาณิชย์ในเชิงวิชาการ 

3) ส าหรับผู้ ท่ีจะท าการศกึษาตอ่ยอด และพฒันาการศึกษาโครงสร้างตลาดเงิน
ฝากในประเทศไทย ในการศึกษานีไ้ด้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามแนวคิดของวิชาเศรษฐศาสตร์เป็น
พืน้ฐาน และได้ศกึษาตามหลกัแนวคิดเชิงทฤษฎีมาเป็นล าดบั แตย่งัคงมีรายละเอียดบางประการ
ท่ีน าไปพฒันาการศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาว หรือโครงสร้างตลาดในอตุสาหกรรมอ่ืนได้ 
ดงันี ้

(1) การทดสอบด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse อาจมีการปรับเปล่ียนตวัแปร
ภายนอกในสมการรายรับแบบลดรูป เพ่ือให้รองรับปัจจัยภายนอกท่ีจะมีผลต่อการรูปแบบ
โครงสร้างตลาดเงินฝากระยะยาว เช่น ตวัแปรอัตราการเติบโตของตลาดสินเช่ือ อัตราเงินเฟ้อ 
อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

(2) ในส่วนของสมการโครงสร้าง อาจต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
เพ่ือท่ีจะสามารถเลือกแบบจ าลองท่ีให้ความแม่นย ามากขึน้กว่าแบบจ าลองเชิงเส้น เช่น 
แบบจ าลองท่ีมีรูปแบบสมการเป็นสมการก าลงัสอง ซึ่งจะท าให้ค่าของต้นทุนส่วนเพิ่มมีลกัษณะ
เป็นเชิงเส้น เป็นต้น 

(3) จากการศกึษาสมการอปุสงค์เงินฝากระยะยาวพบว่า อตัราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาล มีแนวโน้มท่ีจะเป็นสินค้าประกอบกับเงินรับฝากระยะยาว ซึ่งจากผล
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การศกึษานีมี้ความน่าสนใจท่ีจะศกึษาเพิ่มเติม ถึงสินค้าประกอบ และสินค้าท่ีจะทดแทนเงินฝาก
ระยะยาวได้ โดยอาจเลือกจากหน่วยลงทนุอ่ืน ๆ ท่ีมีอตัราผลตอบแทน และความเส่ียงแตแ่ตกตา่ง
ออกไป 

(4) พบกว่าการศึกษาโครงสร้างตลาดเงินฝากในประเทศไทยยังมีไม่มาก 
ดงันัน้การท่ีจะศกึษาโครงสร้างตลาดเงินฝากอ่ืน ๆ จะเป็นการต่อยอดให้การศกึษาตลาดเงินฝาก
ทัง้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ดงัผลการศึกษาในภาคผนวก ข. ได้มีการน าปริมาณเงินฝาก
ออมทรัพย์มาศกึษาด้วยวิธีการของ Panzar-Rosse พบว่ามีแนวโน้มท่ีตลาดเงินฝากออมทรัพย์นี ้
จะมีรูปแบบแขง่ขนัสมบรูณ์ ซึง่จะมีความแตกตา่งจากผลการศกึษาของเงินฝากระยะยาว ทัง้นีเ้งิน
ฝากแต่ละประเภทอาจจะมีความแตกต่างกันทัง้ในด้านวตัถุประสงค์ และการให้บริการอ่ืน ๆ จึง
เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจท่ีจะมีการศกึษาเพิ่มเตมิในภายภาคหน้า 
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ภาคผนวก ก 
 

การพสูิจน์ว่าสมการต้นทุนรวมแบบ Cobb-Douglas  
เป็นอสิระจากตัวชีว้ัดอ านาจตลาด   
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ภาคผนวก ก 

 
การพสูิจน์ว่าสมการต้นทนุรวมแบบ Cobb-Douglas  

เป็นอิสระจากตัวชีวั้ดอ านาจตลาด   
 

ก ำหนดให้สมกำรต้นทนุรวมมีรูปแบบฟังก์ชนัเป็น Cobb-Douglas ตำมสมกำรดงัตอ่ไปนี ้

      
 
 

   
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

                  (ก-1) 

 
โดย             
น ำสมกำรท่ี (ก-1) มำหำอนพุนัธ์จะได้เป็นต้นทนุสว่นเพิ่มดงัตอ่ไปนี ้ 
 

      
  

  
  

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
     

              (ก-2) 

 
ก ำหนดให้สมกำรอปุสงค์มีรูปแบบฟังก์ชนัเป็น log-linear 
 
                                      (ก-3) 
 
โดย             
   คือตวัแปรภำยนอกท่ีก ำหนดกำรหมนุของสมกำรอปุสงค์ 
หำคำ่ควำมชนัของเส้นอปุสงค์จำกสมกำรท่ี (ก-3) ได้ดงันี ้
 

     
  

  
   

 

 
                      (ก-4) 

และน ำผลท่ีได้ตำมสมกำร (ก-4) แทนลงในสมกำรรำยรับส่วนเพิ่มท่ีมีตวัชีว้ดัอ ำนำจผกูขำด   จะได้วำ่
                                             (ก-5) 
เง่ือนไขท่ีดลุยภำพ 
         
                          (ก-6) 
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โดย 
                                    (ก-7) 

             
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

     

              (ก-8) 

จำกสมกำรท่ี (ก-3) (ก-6) (ก-7) และ (ก-8) จะได้วำ่ 
 

     
                   

 

 
    

 

 
   

 

 
  

 

 
    

 

 
 

       
     

 

 
     

       
     

 

     (ก-9) 

          
     

       
     

 

         (ก-10) 

 
และจำก 
      
                         (ก-11) 
 
จำกสมกำร (ก-3) และ (ก-11) จะได้วำ่ 
                         
 
ดงันัน้คำ่สถิต ิH จะมีคำ่เป็นดงันี ้
 

   
    

    
 

    

    
 

 
คำ่สถิต ิ H จงึอิสระจำกตวัชีว้ดัอ ำนำจตลำด   ในกรณีท่ีเลือกใช้ฟังก์ชัน่ต้นทนุรวมแบบ Cobb-
Douglas 

ซ่ึงตอ้งพิสูจน์ 
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ภาคผนวก ข 

 
ผลการศกึษาด้วยวธีิการ Panzar-Rosse ของตลาดเงนิฝากออมทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 
ภาคผนวก ข 

 
ผลการศึกษาด้วยวิธีการ Panzar-Rosse ของตลาดเงนิฝากออมทรัพย์ 

 
จำกผลกำรศึกษำเพิ่มเติมในส่วนนีพ้บว่ำ หำกน ำเงินฝำกออมทรัพย์มำวิเครำะห์ด้วย

สมกำรรำยรับแบบลดรูปด้วยวิธีกำร OLS แล้วจะให้คำ่สถิติ H ในปี 2557 เท่ำกบั 0.962 และในปี 
2558 เท่ำกบั 0.849 แม้ว่ำจะมีรำคำปัจจยักำรผลิตบำงตวัท่ีไม่แสดงให้เห็นนยัส ำคญัทำงสถิติกับ
รำยรับรวมของธนำคำรก็ตำม แตต่ำมเกณฑ์คำ่สถิติ H ด้วยวิธีกำรของ Panzar-Rosse ชีใ้ห้เห็นว่ำ 
ในสองปีดังกล่ำวมีแนวโน้มท่ีโครงสร้ำงตลำดออมทรัพย์ของประเทศไทยจะเป็นแบบแข่งขัน
สมบรูณ์ เน่ืองจำกคำ่สถิต ิH มีคำ่เข้ำใกล้ 1 

 
ตารางท่ี ข.1  ผลกำรกำรประมำณกำรสมกำรถดถอยด้วยเงินฝำกออมทรัพย์ 
 

lnTR พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

lnw1 - 0.343 0.041 
  (4.683)* (0.181) 

lnw2 - 0.073 0.48 
  (1.104) (0.217) 

lnw3 - 0.546 0.328 
  (6.256)* (0.728) 

lnCF1 - -0.302 0.387 
  (-5.617)* (1.359) 

lnCF2 - 1.434 0.984 
  (54.843)** (10.003)* 

คำ่คงที ่ - 6.936 12.191 
  (9.514)* (3.373) 

Adjusted R2 - 0.99 0.982 
F - 2152.327** 65.145* 

H-Statistics - 0.962 0.849 
จ ำนวนธนำคำร - 8 8 

 
หมายเหตุ: 1)  ตวัเลขในวงเล็บคือคำ่ t – statistics 
 2)  *   มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 85  
 3)  **  มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 4)  *** มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบัควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
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ภาคผนวก ค 
 

ลักษณะของค่าความคลาดเคล่ือนในสมการต้นทุนรวมของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ และธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 
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ภาคผนวก ค 

 
ลักษณะของค่าความคลาดเคล่ือนในสมการต้นทนุรวมของธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ และธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง 
 

 

 

ภาพท่ี ค.1  กรำฟแสดงกำรแจกแจงระหวำ่งคะแนนมำตรฐำนของควำมคลำดเคล่ือนและต้นทนุ 
                   รวมของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่แบบฮีสโตแกรม 
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ภาพท่ี ค.2  กรำฟแสดงกำรแจกแจงระหวำ่งคะแนนมำตรฐำนของควำมคลำดเคล่ือนและต้นทนุ 
                   รวมของธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่แบบ Normal P-P Plot 
 

 

 

 



67 

 

ภาพท่ี ค.3  แผนภำพกำรกระจำยระหวำ่งคำ่มำตรฐำนของคำ่ประมำณกำรต้นทนุรวมขอธนำคำร 
                   พำณิชย์ขนำดใหญ่และคะแนนมำตรฐำนของควำมคลำดเคล่ือน 
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ภาพท่ี ค.4  กรำฟแสดงกำรแจกแจงระหวำ่งคะแนนมำตรฐำนของควำมคลำดเคล่ือนและต้นทนุ 
                   รวมของธนำคำรพำณิชย์ขนำดกลำงแบบฮีสโตแกรม 
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ภาพท่ี ค.5  กรำฟแสดงกำรแจกแจงระหวำ่งคะแนนมำตรฐำนของควำมคลำดเคล่ือนและต้นทนุ 
                   รวมของธนำคำรพำณิชย์ขนำดกลำงแบบ Normal P-P Plot 
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ภาพท่ี ค.6  แผนภำพกำรกระจำยระหวำ่งคำ่มำตรฐำนของคำ่ประมำณกำรต้นทนุรวมขอธนำคำร 
                   พำณิชย์ขนำดกลำงและคะแนนมำตรฐำนของควำมคลำดเคล่ือน 
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