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บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาลักษณะของธนาคารพาณิชยที่สงผลตอการตอบสนองของ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเปลี่ยนแปลง ซึ่งลักษณะของธนาคารที่นํามาศึกษาไดแก ขนาดของ

ธนาคารพาณิชย ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ และสัดสวนรายไดจากคาธรรมเนียม โดยใชขอมูลจากธนาคาร

พาณิชยไทย 10 ธนาคาร เปนขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ระหวางไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ.2540 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.

2550 และใชการวิเคราะหดวยวิธีทางเศรษฐมิติ Panel data ในรูปแบบ Interaction Term ระหวางอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย และลักษณะของธนาคารพาณิชยที่ทําการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของธนาคารพาณิชยทั้ง 3 ลักษณะที่นํามาศึกษา มีผลตอการปรับตัวของ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยธนาคารที่มีขนาดใหญ ระดับความเสี่ยงของ

สินเชื่อสูง และสัดสวนรายไดจากคาธรรมเนียมสูง การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะต่ํากวาธนาคารที่มีขนาดเล็ก ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อต่ํา และสัดสวนรายไดจาก

คาธรรมเนียมต่ํา 

การศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะวา ในการดําเนินนโยบายการเงินในชองทางอัตราดอกเบี้ย ผานอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อสงผลตออัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยนั้น การปรับตัวของแตละธนาคารมีความ

แตกตางกันซึ่งมีผลจากลักษณะของธนาคารที่ตางกัน ดังนั้นผูมีอํานาจหนาที่ควรนําลักษณะที่ทําการศึกษามา

ประกอบการพิจารณา เพื่อการดําเนินนโยบายการเงินอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

คําสําคัญ : อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชย  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  ลักษณะธนาคารพาณิชย 

 

ABSTRACT 
 The main purposes of this study are to access the impact of bank characteristics such as: the 

size of the bank, the loan risk level and the portion of fee income, on the response of commercial bank 

lending rate to change of policy interest rate. The data used here are secondary quarterly data 

including 10 commercial banks from 3rd quarter 2000 to 4th quarter 2007.The data has been analyzed 

through panel data with interaction term between bank characteristics and policy interest rate. 

 The results show that all these 3 bank characteristics have effect on reaction of bank lending 

rate. Moreover, the large bank with higher level of loan risk and higher portion of fee, the larger 
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response of commercial bank lending rate to change of policy interest rate than small bank with lower of 

loan risk level and lower portion of fee income. 

 In light of this study, there are a few suggestions to offer. The results suggest that there are 

differences in bank reactions. Therefore the authorized person should bring the researched 

characteristics to consider what the monetary policy would be, then the effective monetary policy will be 

completely implemented. 
 
Keywords : commercial bank lending rate, policy interest rate, bank characteristics 

E-mail : chanthima_r@windowslive.com 

 

คํานํา 
ในการบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การมีเสถียรภาพ

ของราคา ระดับการจางงานเต็มที่ นโยบายการเงินเปนเครื่องมือที่สําคัญในดานการจัดสรรปริมาณเงิน เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายทางเศรษฐกิจประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังกลาว ซึ่งการดําเนินนโยบายการเงินโดย

ธนาคารกลางของแตละประเทศจะมีลักษณะตางกันขึ้นอยูกับการกําหนดเปาหมายสูงสุด (Ultimate Target) 

เครื่องมือในการดําเนินนโยบายการเงิน (Instruments) และขั้นตอนการดําเนินนโยบายการเงิน (Operating 

Procedure) ซึ่งเปนไปตามรูปแบบของโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศนั้นๆ 

สําหรับการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยไดกําหนดใหเปาหมายเงินเฟอเปนเปาหมายสูงสุด และ

การดําเนินนโยบายการเงินจะดําเนินการผานชองทางสําคัญ 5 ชองทาง ไดแก ชองทางอัตราดอกเบี้ย (Interest rate 

channel) ชองทางสินเชื่อ (Credit channel) ชองทางราคาสินทรัพย (Asset prices channel) ชองทางการ

คาดการณ (Expectation channel) และชองทางอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate channel) และเนื่องจากการ

เปล่ียนอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกราเงินเปนอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวในป 2540 สงผลใหอัตราดอกเบี้ย

ภายในประเทศมีความเปนอิสระมากขึ้น ทําใหชองทางอัตราดอกเบี้ยเปนชองทางสําคัญ โดยการดําเนินการผาน

ชองทางนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยใชอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรเปนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสงสัญญาณใน

การดําเนินนโยบายการเงิน การดําเนินการผานชองทางอัตราดอกเบี้ย เร่ิมจากธนาคารแหงประเทศไทยทําการ

ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สงผลใหอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ย

ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู ปรับตัวตาม ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยจะสงผลในวงกวางไปสูการ

เปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจ และทายสุดจะสงผลตอปริมาณการผลิตและอัตราเงินเฟอ ซึ่งในกระบวนการ

ดังกลาวนี้จะมีระบบสถาบันการเงินเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการสงผาน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย 

เนื่องจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากของธนาคารพาณิชย จะสงผลกระทบตอตนทุนในการ

ลงทุนและการบริโภคของประชาชน ทําใหระดับการใชจาย ระดับการบริโภค และระดับการลงทุนซึ่งจะไดรับ

ผลกระทบจากการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยมากที่สุด 

จากการศึกษาที่ผานพบวา การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินนโยบาย จะสงผลตออัตราดอกเบี้ยเงินกู

ธนาคารพาณิชยแตละธนาคารแตกตางกัน นั่นหมายความวาการดําเนินนโยบายการเงินผานชองทางอัตราดอกเบี้ย

จะเกิดการตอบสนองที่แตกตางกันในแตละธนาคาร และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายได ดังนั้น
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ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะของธนาคารพาณิชยที่สงผลตอการตอบสนองที่แตกตางกัน

ของอัตราดอกเบี้ยเงินกูของแตละธนาคาร โดยลักษณะที่นํามาศึกษาไดแก ขนาดของธนาคารพาณิชย สัดสวน

รายไดจากคาธรรมเนียม และระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ และเนื่องจากทําการศึกษาโดยใชขอมูลระดับจุลภาคของ

แตละธนาคารตามเวลาที่เปล่ียนแปลงไป จึงทําการศึกษาโดยใชแบบจําลอง Panel data ซึ่งมีความไดเปรียบกวา

การศึกษาโดยใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross section) หรือขอมูลอนุกรมเวลา (Time series) แตเพียงอยางใดอยาง

หนึ่ง และการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความแตกตางในการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูของแตละธนาคาร 

และสามารถนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจกําหนดนโยบายการเงินเพื่อบรรลุถึงเปาหมายทางเศรษฐกิจตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาการตอบสนองของอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย โดยกําหนดใหลักษณะของธนาคารพาณิชยที่นํามาศึกษาไดแก ขนาดของธนาคารพาณิชย สัดสวนรายได

จากคาธรรมเนียม และระดับความเสี่ยง เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) และจะวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง 

Panel data ในรูปแบบ Interaction Term ดังนี้ 

, , ,
1 0 0 0 0

m n n n n

h t h j h t j k t k k h t k k h t k k h t k h t
j k k k k

i i m l m s m f mη β α λ δ ρ ε− − − − −
= = = = =

= + + + + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑    (1) 

กําหนดให 

  ,h ti  คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร hณ เวลา t  

  hη  คือ คาคงที่ 

  ,h t ki −  คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร h  ณ เวลา t k−  

  t km −  คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ เวลา t k−  

  , , , ,j k k k kβ α λ δ ρ  คือ คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการประมาณคา 

  hl  คือ ตัวแปรหุนที่แสดงถึงระดับความเสี่ยง ของธนาคาร h   

   โดย l  = 1 เมื่อ ระดับความเสี่ยง (สินเชื่อคางชาํระตอสินเชื่อท้ังหมด) 

≥  10% 

          l  = 0 เมื่อ ระดับความเสี่ยง (สินเชื่อคางชาํระตอสินเชื่อท้ังหมด)  

< 10% 

  hs  คือ ตัวแปรหุนที่แสดงถึงขนาดของธนาคาร h   

   โดย s  = 1 เมื่อ ธนาคารเปนธนาคารขนาดใหญ  

(สวนแบงการตลาด≥ 10%)  

          s  = 0 เมื่อ ธนาคารเปนธนาคารขนาดเล็ก 

 (สวนแบงการตลาด < 10%) 

  hf  คือ ตัวแปรหุนแสดงถึงสัดสวนรายไดจากคาธรรมเนียมของธนาคาร h   

   โดย f  = 1 เมื่อ รายไดจากคาธรรมเนียมตอรายไดทั้งหมด ≥ 17% 

          f  = 0 เมื่อ รายไดจากคาธรรมเนียมตอรายไดทั้งหมด < 17% 
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  j  คือ ลําดับที่ความลาชา ซึ่งมีคาตั้งแต 0 ถึง m  

  k  คือ ลําดับที่ความลาชา ซึ่งมีคาตังแต 0 ถึง n  

  ,h tε  คือ คาความคลาดเคลื่อน 

 

 โดยขั้นตอนการศึกษาประกอบดวย 2 สวนคือ สวนแรกเปนการทดสอบ Unit root หรือการทดสอบความมี

เสถียรภาพ (Stationary) ของตัวแปร สวนที่สอง เปนการทดสอบหาแบบจําลองที่เหมาะสมในการคาดประมาณ 

โดยแยกเปนการทดสอบ Poolability hypothesis การทดสอบโดยใชแบบจําลอง Fixed effect และ Random 

effect 
 

การทดสอบ Unit root 
 เนื่องจากการใสตัวแปรที่ไมมีเสถียรภาพ (Nonstationary) อาจทําใหเกิดปญหาความสัมพันธที่ไมแทจริง 

(Spurious) ทําใหผลการทดสอบที่ไดไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตองทําการทดสอบความมีเสถียรภาพ (Stationary) 

ของตัวแปรกอน โดยตัวแปรที่มีลักษณะ Stationary มีคุณสมบัติดังนี้ ,( )i tE y μ= , 2
,( )i tVar y σ= , 

, ,( )i t i t k kE y y σ− =  อธิบายไดวา ,i ty  จะมีลักษณะเปน Stationary เมื่อมีคาเฉลี่ย (Mean) เปนอิสระจาก t  คา

ความแปรปรวน (Variance) เปนคาคงที่และเปนอิสระจาก t  คาความแปรปรวนรวม (Covariance) ขึ้นอยูกับความ

แตกตางระหวางชวงเวลา t  และ t k−  ไมใช ณ เวลา t  และในการศึกษาครั้งนี้ใชการทดสอบตามวิธีของ Levin, 

Lin and Chu (2002) (LLC test) ซึ่งมีพื้นฐานจาก Augmented Dickey Fuller Test (ADF test) 
 

การทดสอบหาแบบจําลองที่เหมาะสมในการคาดประมาณ 
1)  การทดสอบ Poolability hypothesis 

 การทดสอบความเปน Poolability ของขอมูลจะเปนการทดสอบขอมูลตามสมมติฐานของ Pool model นั่น

คือ รูปแบบสมการที่จุดตัด (Intercept) และความชัน (Slope) มีคาเทากันในแตละตัวแปรของขอมูลภาคตัดขวาง 

(Cross-section) อธิบายจากแบบจําลอง ดังนี้ 

, , 1 , ,i t i i i t i i t i ty y zη γ δ ε−= + + +   (2) 

กําหนดให 

  ,i ty  คือ ตัวแปรตามของขอมูล i  ณ เวลา t  

  , 1 ,,i t i ty z−  คือ ตัวแปรอิสระของขอมูล iณ เวลา 1t − และเวลา t ตามลําดับ 

  , ,i i iη γ δ  คือ คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากการประมาณคา 

  ,i tε  คือ คาความคลาดเคลื่อน 
 

 จากแบบจําลองที่ (2) สมมติวาคาสัมประสิทธิ์จากการประมาณคาไมเปล่ียนแปลงไปตามเวลา สามารถ

เขียนแบบจําลองใหมไดดังนี้ 

i i i iy xβ ε= +   (3) 

โดย [ ], ,i i i iβ η γ δ=  และ , 1 ,1, ,i i t i tx y z−⎡ ⎤= ⎣ ⎦  
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จากสมมติฐานหลักของ Poolability คือ 0 : iH β β=  สําหรับทุกคาของ i ดังนั้นจากแบบจําลองที่ (3) 

เขียนใหมไดดังนี้ 

y xβ ε= +   (4) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช Chow test ในการทดสอบ Poolabiliy hypothesis  
 

 2)  การทดสอบโดยใชแบบจําลอง Fixed effect และ Random effect 
การคาดประมาณโดยใชแบบจําลอง Fixed effect และ Random effect จะมีความแตกตางกัน โดย

อธิบายไดดังนี้ คา ,i tε .ในแบบจําลองที่ (2) ประกอบดวย ,i t i itε μ υ= + โดย iμ  คือ คาความคลาดเคลื่อนของ

ขอมูลภาคตัดขวาง (Unobservable individual specific effect) และ itυ คือ คาความคลาดเคลื่อนของทั้งขอมูล

ชวงเวลา (Time series) และขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-section) ในแบบจําลอง Fixed effect จะกําหนดให iμ

เปนคาคงที่ (fixed) และ 2~ (0, )it IID υυ σ  สวนแบบจําลอง Random effect กําหนดให iμ  เปน random 

โดย 2~ (0, )i IID μμ σ  และ 2~ (0, )it IID υυ σ  ซึ่งการทดสอบสมมติฐานของแบบจําลอง Fixed effect และ 

Random effect จะทําการทดสอบโดย Hausman’s specification test มีสมมติฐานดังนี้  
 

0 , ,: ( , ) 0i t i tH E xε =  

1 , ,: ( , ) 0i t i tH E xε ≠  

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 จากผลการทดสอบ Unit root พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิชยและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มี

คุณสมบัติความมีเสถียรภาพ ณ คาระดับ (Stationary at level) แสดงวาตัวแปรไมทําใหเกิดความสัมพันธที่ไม

แทจริง (Spurious) และจากการทดสอบ Poolability hypothesis โดยใช Chow test ในการทดสอบพบวาผลการ

ทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 นั่นคือคาสัมประสิทธิ์ที่

ไดจากการประมาณการจะมีคาไมเทากันในแตละขอมูล Cross-section แสดงใหเห็นวา Pool model เปน

แบบจําลองที่ไมเหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นจึงทําการทดสอบแบบจําลอง Fixed effect และ Random 

effect ดวยวิธี Hausman’s specification test พบวาผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานหลัก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งจากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา แบบจําลอง Random effect เปน

แบบจําลองที่ไมเหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้เชนกัน สรุปไดวาแบบจําลองที่เหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้คือ 

แบบจําลอง Fixed effect  

ผลการศึกษาจากการคาดประมาณแบบจําลอง Fixed effect พบวาลักษณะของธนาคารทั้ง 3 ลักษณะ

ไดแก ขนาดของธนาคาร ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ และสัดสวนรายไดจากคาธรรมเนียม มีผลตอการตอบสนอง

ของอัตราดอกเบี้ยเงินกูเมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเปลี่ยนแปลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 95 ซึ่งอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้ 
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ผลการศึกษาลักษณะธนาคารพาณิชยที่มผีลตอการตอบสนองของอตัราดอกเบี้ยเงินกูตอการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้นโยบาย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผลการศึกษาขนาดของธนาคารพาณชิย 
จากภาพที ่1 พบวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารทั้งธนาคารขนาดเล็กและธนาคาร 

ขนาดใหญปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคา

รายใหญชั้นดีของธนาคารขนาดเล็กจะอยูในระดับที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคาร

ขนาดใหญ ตลอดชวงเวลาที่ทําการศึกษาอธิบายไดวา ธนาคารขนาดใหญจะมีความไดเปรียบทางดานตนทุนจาก

ขนาดที่ใหญกวา เมื่อมีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนการกูยืมของธนาคารพาณิชย

เพิ่มขึ้น ธนาคารพาณิชยจะผลักตนทุนนั้นไปสูภาคเอกชนผานอัตราดอกเบี้ยเงินกู เพื่อลดตนทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญสามารถรองรับตนทุนไดมากกวาการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกูก็จะนอยกวา

ธนาคารขนาดเล็ก เพื่อที่จะรักษากลุมลูกคาและกําไรจากความไดเปรียบนี้  

ภาพที่ 1 การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูในธนาคารขนาดใหญ

 และธนาคารขนาดเล็ก 

ภาพที่ 2  การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารที่มีระดับ 

 ความเสี่ยงสินเช่ือสูงและความเสี่ยงสินเช่ือตํ่า 

ภาพที่ 3 การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารที่มีสัดสวนรายได 

 จากคาธรรมเนียมสูงและสัดสวนรายไดจากคาธรมเนียมต่ํา 
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2) ผลการศึกษาระดับความเสีย่งของสินเชื่อธนาคารพาณชิย 
จากภาพที่ 2 พบวาการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารพาณิชยทั้งกลุมที่มี

ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อสูง และกลุมธนาคารพาณิชยที่มีระดับความเสี่ยงของสินเชื่อต่ํา มีการปรับตัวตามอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย และการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยที่มีระดับความเสี่ยงสูง จะอยูในระดับ

ที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชยที่มีระดับความเสี่ยงต่ําตลอดชวงที่ทําการศึกษา ซึ่งสะทอนใหเห็น

ถึง Agency Cost หรือการเกิด Adverse Selection นั่นคือ ธนาคารพาณิชยที่มีความเสี่ยงสูงอยูแลวการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูในระดับที่สูงสงผลให โครงการที่มีความเสี่ยงสูงเทานั้นที่ยังอยูในตลาด ธนาคารอาจเกิดการเลือกที่

ผิดพลาดได และคุณภาพโดยเฉลี่ยของสินเชื่อท่ีต่ําลงก็จะทําใหกําไรของธนาคารลดลง 
3) ผลการศึกษาสัดสวนรายไดจากคาธรรมเนียมของธนาคารพาณชิย 
จากภาพที่ 3 พบวาการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมต่ําจะอยูใน

ระดับที่สูงกวา เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูง เนื่องจากธนาคารพาณิชยที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมสูงสามารถ

ผลักตนทุนบางสวนในรูปแบบของคาธรรมเนียมได ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง Switching Cost ของธนาคารพาณิชย และ

เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา พบวาธนาคารพาณิชยที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมต่ํา จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู

ที่ระดับต่ํากวาธนาคารที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมสูง เนื่องจากการลดลงของตนทุนและการคาดหวังกําไรจากการ

ลดอัตราดอกเบี้ยและจะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ในขณะที่ธนาคารที่มีรายไดจากคาธรรมเนียมสูงจะปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยนอยกวาเนื่องจากไดรับรายไดจากคาธรรมเนียมที่สูงอยูแลว 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการตอบสนองของอัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคารพาณิยตอการดําเนินนโยบายการเงิน

ผานอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในแตละธนาคารมีความแตกตางกัน ซึ่งปจจัยที่ทําใหแตกตางกันจากการศึกษาคือ

ลักษณะของธนาคารพาณิชย ไดแก ขนาดของธนาคาร ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ และสัดสวนรายไดจาก

คาธรรมเนียม ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา ธนาคารที่มีขนาดใหญ ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อสูง และสัดสวนรายได

จากคาธรรมเนียมสูง การปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูเมื่อมีการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะต่ํากวา

ธนาคารที่มีขนาดเล็ก ระดับความเสี่ยงของสินเชื่อต่ํา และสัดสวนรายไดจากคาธรรมเนียมต่ํา 

 ดังนั้นในการดําเนินนโยบายการเงินผานชองทางอัตราดอกเบี้ย  ควรนําปจจัยเหลานี้มาประกอบการ

พิจารณา เพื่อการดําเนินนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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