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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของกลไกการสงผานของนโยบายการเงินจะ

ศึกษาใน 3 ชองทางไดแก ชองทางอัตราดอกเบี้ย ชองทางสินเชื่อ และชองทางราคาสินทรัพย ที่มีตอกําไร

ภาคเอกชนในประเทศไทย ทําการประมาณแบบจําลองโดยวิธี  Vector Autoregressive (VAR) การวิเคราะห

ปฏิกิริยาตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function) และ การวิเคราะหการแยกสวนความ

แปรปรวน (Variance Decomposition) ผลการศึกษาพบวา วิธี Impulse Response Function  แสดงใหเห็นวา 

ชองทางของกลไกการสงผานของนโยบายการเงินที่มีตอกําไรภาคเอกชนมากที่สุดคือ ชองทางราคาสินทรัพย 

ชองทางสินเชื่อ และชองทางอัตราดอกเบี้ย ตามลําดับ การศึกษาดวยวิธี Variance Decomposition พบวา 

สัดสวนความผันผวนที่มีตอกําไรภาคเอกชนมากที่สุด คือ ชองทางราคาสินทรัพย ชองทางสินเชื่อ และชองทาง

อัตราดอกเบี้ย ตามลําดับ 

 

ABSTRACT 
This study investigated the transmission channels of monetary policy to private sector profit. 

According to the study, three channels were investigated; the interest rate channel, the credit 

channel, and the asset prices channel. To investigate the transmission channels, the study used 

estimation techniques such as Vector Autoregressive (VAR), Impulse Response Function, and 

Variance Decomposition. The results from impulse response function show that the private sector 

profit is affected by monetary policy shock through the asset prices channel, the credit channel, and 

the interest rate channel, respectively. In addition, the volatility of private sector profit generated from 

monetary policy shock can be decomposed through variance decomposition techniques, which find 

that the most private sector profit volatility is derived from the asset prices channel, the credit 

channel, and the interest rate channel, respectively. 
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คํานํา 
กําไรเปนปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีบทบาทตอการ

ลงทุนของภาคเอกชนเชนเดียวกันโดยผานนโยบายการเงิน ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอตนทุนของภาคเอกชน 

และสงผลตอกําไรภาคเอกชนในที่สุด การดําเนินนโยบายการเงินโดยธนาคารแหงประเทศไทย นับวามีบทบาท

อยางมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนับตั้งแตจากการเปดเสรีทางการเงิน การที่จะดําเนินนโยบาย

การเงินใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ตองเขาใจถึงกลไกการสงผานของนโยบายการเงินซึ่งจะชวยใหเกิดความมั่นใจวา 

หากมีการปรับเปล่ียนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายการเงินแลวจะสามารถสงผลไปยังเปาหมายที่ตองการได 

โดยกลไกการสงผานของนโยบายการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทยนํามาใชมีอยู 5 ชองทางไดแก ชองทางอัตรา

ดอกเบี้ย ชองทางสินเชื่อ ชองทางราคาสินทรัพย ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน และชองทางการคาดการณ การ

สงผานนโยบายการเงินในแตละชองทางนั้นมีผลตอการลงทุนของภาคเอกชนและมีความสําคัญในการขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจ  โดยการลงทุนของภาคเอกชน ที่จะสงผลตอกําไรภาคเอกชนในที่สุด รวมทั้งเปนตัวแปรที่สําคัญ

ตัวหนึ่งในองคประกอบของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การลงทุนนั้นมีบทบาทในการพัฒนาและสราง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ทั้งในดานอุปสงคและอุปทาน การศึกษาที่ผานมาในเรื่องที่เกี่ยวของพบ

ใน กอบศักดิ์  ภูตระกูล และ เมทินี  ศุภสวัสดิ์กุล (2543) ไดศึกษาศึกษาวากลไกการทํางานของนโยบายการเงิน

ผานชองทางสําคัญใดบางสําหรับชวงเริ่มเปดเสรีทางการเงินและกอนเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบ

ลอยตัว พบวา สําหรับชวงเริ่มเปดเสรีทางการเงินและกอนเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัว ปริมาณ

สินเชื่อเปนตัวแปรที่สําคัญ ที่กําหนดอัตราการขยายตัวของการลงทุนและอัตราเงินเฟอในประเทศไทย และการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR จะมีผลตอการลงทุนและอัตราเงินเฟอนอยกวาโดยเปรียบเทียบ กอ

เกียรติ   มารุงสิริกุล (2548) ศึกษาผลของนโยบายการคลังที่มีตอกําไรภาคเอกชน พบวา  ปจจัยทางดานรายจาย

ของรัฐตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่สงผลตอสัดสวนกําไรภาคเอกชนตอสตอกทุนภาคเอกชนในทิศทาง

ตรงกันขาม ดานรายไดของภาครัฐตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่มีผลตอสัดสวนกําไรภาคเอกชนตอส

ตอกทุนภาคเอกชนในทิศทางตรงกันขาม ในขณะที่ปจจัยดานรายไดของภาครัฐตอผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศที่มีผลตอสัดสวนกําไรภาคเอกชนตอตอสตอกทุนภาคเอกชนในทิศทางเดียวกัน  Alesina et al. 

(1999) ศึกษานโยบายการคลังที่มีผลกระทบตอการลงทุนและกําไรของภาคเอกชน พบวา การเพิ่มขึ้นของคาจาง

แรงงานของภาครัฐและ การจางงาน จะสรางแรงกดดันตอภาคเอกชน โดยแรงงานในภาคเอกชนจะมีปฏิกิริยาตอ

การขึ้นภาษีโดยเรียกรองคาจางที่แทจริงกอนหักภาษีเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะสงผลกระทบตอกําไรและการลงทุน โดย

ผลกระทบของนโยบายการคลังจะมีตออัตราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายได การจางงาน

ของภาครัฐสรางแรงกดดันตอภาคเอกชน ภาษีชนิดตาง ๆ มีผลกระทบทางลบตอกําไรของภาคเอกชน ดังนั้นจาก

งานวิจัยพบวา การศึกษานโยบายการเงินที่สงผลกระทบกับกําไรภาคเอกชนในงานวิจัยเชิงประจักษนั้นยังไมมี

อยางแพรหลาย  ในการวิจัยครั้งนี้ จึงตองการศึกษาผลกระทบของชองทางการสงผานนโยบายการเงิน เพื่อเปน

แนวทางในการกําหนดนโยบายการเงินใหตรงกับเปาหมายการลงทุนภาคเอกชนเพื่อกอใหเกิดกําไรสูงสุด

ตลอดจนกอใหการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เลือกใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลารายไตร-

มาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2543 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2553 โดยตัวแปรที่ศึกษาไดแก กําไรภาคเอกชนเฉพาะ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวบรวมจาก ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ตัวแปรอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี และปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชย รวบรวมจากธนาคารแหงประเทศไทย และตัวแปรดัชนีการลงทุนภาคเอกชน รวบรวมจาก

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยสราง

แบบจําลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก ในป 1980 โดย Christopher Sims และ

การทดสอบ Impulse Response Function เพื่อหาผลกระทบของกลไกการสงผานของนโยบายการเงินในแตละ

ชองทางที่มีตอกําไรภาคเอกชน และวิเคราะหขนาดของอิทธิพลของตัวแปรโดยการแยกสวนความแปรปรวน 

(Variance Decomposition)  ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการจัดเรียงลําดับของตัวแปรตามแนวคิด กอบศักดิ์ ภูตระกูล 

และ เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ซึ่งไดศึกษาวา กลไกการทํางานของนโยบายการเงินผานชองทางใดบางชวงเริ่มเปดเสรี

ทางการเงินและกอนเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัว โดยเรียงลําดับตัวแปรที่ไปกระทบตัวแปรอื่น

มากที่สุดขึ้นกอน และตัวแปรที่ถูกกระทบจากตัวแปรอื่นมากที่สุดอยูหลัง ซึ่งเรียงลําดับตัวแปรดังนี้ R/P 7 วัน, 

อัตราดอกเบี้ย MLR และปริมาณสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย, ดัชนีการลงทุน และอัตราเงินเฟอ  ดังนั้น

งานวิจัยชิ้นนี้จึงจัดเรียงตามแนวคิดขางตน  โดยเรียงตัวแปรดังนี้  ลําดับที่ 1  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

(Repurchase Rate (RP)) เปนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนตัวแทนของนโยบาย

การเงิน และเปน Shock ของนโยบายการเงินที่มีแนวโนมจะกระทบตัวแปรอื่นมากที่สุด ลําดับที่ 2 อัตราดอกเบี้ย

เงินกูลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) ซึ่งเปนตัวแทนชองทางนโยบายการเงินชองทางอัตราดอกเบี้ย สะทอนถึงตนทุน

การลงทุนของเอกชน มีผลกระทบหลังจากการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ลําดับที่ 3 ปริมาณสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชย (CR) ซึ่งเปนตัวแทนของชองทางสินเชื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ ลําดับที่ 4 ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ซึ่งเปนตัวแทนชองทางราคาสินทรัพย 

กลาวคือ เมื่อปริมาณเงินในระบบเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอราคาสินทรัพย และการที่ราคาสินทรัพยของ

ธุรกิจเปล่ียนแปลงนั้นทําใหมูลคาของธุรกิจ (Market value of firm) เปล่ียนแปลงไปเชนกัน กอใหเกิดความคุมคา

ตอการขยายการลงทุน ลําดับที่ 5 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index: PII) เปนตัวแทนของ

การลงทุนภาคเอกชน กลาวคือ การลงทุนของหนวยธุรกิจ จะเลือกลงทุน ณ จุดที่ทําใหเกิดกําไรสูงสุดในมูลคา

ปจจุบัน ลําดับที่ 6 กําไรภาคเอกชน (PRO) โดยใชกําไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ซึ่งเปนที่ถูกกระทบโดยตัวแปรอื่นมากสุดใหอยูในลําดับหลังสุด 

จากแบบจําลอง VAR ขางตนสามารถเขียนใหอยูในรูป VMA ไดดังนี้ 
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ผลและวจิารณผลการทดลอง 
จากการวิเคราะหผล โดยแบบจําลอง VAR มีขั้นตอนและผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวน คือ  

สวนที่ 1 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของขอมูล (Unit Root) ตองตรวจสอบขอมูลของตัวแปร

ตางๆ วา มีลักษณะไมนิ่ง (Non-stationary) หรือไม ในการศึกษานี้เลือกใชวิธีการทดสอบ Stationary คือ KPSS-

test ของ Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin ทั้งนี้เพื่อปองกันผลบิดเบือนจากจํานวนตัวอยางที่นอยใน

การทดสอบ (Power of Test) โดยจะทําการวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาที่เก็บรวบรวมมาทําการทดสอบ

คุณสมบัติ Stationary (Verbeek, 2004)  ผลการทดสอบ Stationary ของตัวแปรทั้งหมดที่ใชการศึกษาดวยวิธี 

Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin Test (KPSS) จากตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรที่ใชในการศึกษาทุกตัวมี

คุณสมบัติ Stationary at Level หรือ I(0) ไดแก  RP MLR CR SET PII และRPO  คือ สามารถยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) เนื่องจากคา LM Test มีคานอยกวา Critical Value ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  แสดงวาขอมูลมีความ

นาเชื่อถือ ซึ่งสามารถนําไปใชในการประมาณคาแบบจําลอง VAR ตอไป 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี KPSS test ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

ตัวแปร KPSS test LM Test  
Asymptotic 

critical values* คุณสมบัต ิ

RP Level 0.1393 0.1460 Stationary 

MLR Level 0.1296 0.1460 Stationary 

CR Level 0.1146 0.1460 Stationary 

SET Level 0.1409 0.1460 Stationary 

PII Level 0.1414 0.1460 Stationary 

PRO Level 0.1393 0.1460 Stationary 

หมายเหตุ: *ยอมรับสมมติฐานหลักที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   

                  *ทดสอบโดยใช Stationary with Trend and Intercept  

 

สวนที่ 2 ผลการประมาณคาแบบจําลอง VAR และการเลือกความลาชา (Lag) ที่เหมาะสม การ

วิเคราะหแบบจําลอง VAR  จะตองเลือกความลาชาที่เหมาะสมเพราะหากเลือกขนาด  lag  มากเกินไปจะมีผลตอ

ระดับ Degree of freedom  แตถา lag ที่เลือกนอยเกินไปอาจจะทําใหเกิดปญหาความสัมพันธที่ผิดพลาด ผล

การประมาณคาที่ไดรับไมสอดคลองกับความเปนจริงได  ดังนั้นจึงควรที่จะมีการใชคาสถิติในการกําหนดจํานวน 

lag ที่เหมาะสมโดยในการศึกษาครั้งนี้จะใชคา Akaike Information Criterion (AIC) เปนคาสถิติที่จะตัดสินวา

จํานวน lag ที่ใชในการทดสอบ stationary ของตัวแปรแตละตัวควรเปนเทาใดโดยคา AIC จะคํานวณได (บัณฑิต

, 2545) และผลการประมาณคาแบบจําลอง VAR โดยใชวิธี VAR พบวาตัวแปรสวนใหญจะมีนัยสําคัญทางสถิติ

ของตัวมันเอง ทําให Lutkephol (1991) เสนอใหใช Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial ในการ

ทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง VAR ที่สรางขึ้นเพื่อใชในการทดสอบความมีเสถียรภาพของคา

สัมประสิทธิ์ในแบบจําลอง VAR ที่สรางขึ้น โดยมีแนวทางในการทดสอบ คือถาคา roots ที่คํานวณไดทั้งหมดมีคา

นอยกวา 1 หรืออยูภายใน unit circle แสดงใหเห็นวาผลการประมาณคาแบบจําลอง VAR ที่ไดจะเปนผลการ
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ประมาณคาที่มีเสถียรภาพ (บัณฑิต, 2545) ผลการคํานวณหาคา AIC พบวามีจํานวนความลาชา (lag) ที่

เหมาะสมที่จะนําไปใชในการประมาณคา มีคาเทากับ 2 (lag 2) เนื่องจากใหคา AIC ต่ําที่สุด และผลการคํานวณ 

Inverse Roots พบวาคา roots ทั้งหมดในแบบจําลอง VAR มีคาไมเกิน 1 หรือมีคาอยูภายใน unit circle ซึ่ง

แสดงใหเห็นวา ผลการประมาณคาแบบจําลอง VAR มีคุณสมบัติที่มีเสถียรภาพของคาสัมประสิทธิ์ในแบบจําลอง 

ดังนั้นสามารถนําผลการประมาณคาแบบจําลอง VAR ที่ไดนําไปใชตอได 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบจํานวนความลาชาที่เหมาะสม (lag) ที่เหมาะสมในแบบจําลอง 

 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag 5 

AIC -9.4595 -10.4056 -10.7371 -13.1750 -16.3804 

คา Root นอยกวา 1 นอยกวา 1 มากกวา 1 มากกวา 1 มากกวา 1 

หมายเหตุ: *จํานวนความลาชาสูงสุดที่คํานวณไดจากจํานวนขอมูลทั้งหมด คือ 5    
 
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปฏิกิริยาตอบสนองความแปรปรวน (Impulse Response Function) กําหนดให

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันของตัวแปรชองทางการสงผานนโยบายการเงินทั้งหมดที่ศึกษาใหเพิ่มขึ้น

เทากับ 1 Standard deviation (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) โดยผลการทดสอบสามารถแสดงไดดังภาพที่ 1 คือ 

PRO มีการตอบสนองตอ SET ในขนาดที่มากและเร็วที่สุดกวาทุกตัวแปรที่ศึกษา ในไตรมาสที่ 1 และมีทิศ

ทางบวก แสดงใหเห็นวากลไกกการสงผานชองทางนี้ไปยังกําไรภาคเอกชนมีประสิทธิผลมาก  ลําดับที่ 2 คือ PRO 

มีการตอบสนองตอ CR ในขนาดที่คอนขางมากและเร็วรองจาก SET ในไตรมาสที่ 2 และมีทิศทางบวก ลําดับที่ 3 

คือ PRO มีการตอบสนองตอ PII ในขนาดที่คอนขางมากและเร็ว ในไตรมาสที่ 3 และมีทิศทางบวก แสดงใหเห็น

วาการลงทุนสามารถสะทอนถึงผลกําไรที่เกิดขึ้นไดดี  ลําดับที่ 4 PRO มีการตอบสนองตอ RP ในขนาดที่คอนขาง

นอยและชา ในไตรมาสที่ 4 และมีทิศทางลบ  ลําดับที่ 5 PRO มีการตอบสนองตอ MLR ในขนาดที่นอยและชา

ที่สุดกวาทุกตัวแปรที่ศึกษา ในไตรมาสที่ 4 และมีทิศทางลบ  จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา การเพิ่มดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สงผลใหกําไรภาคเอกชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยผลที่เกิดขึ้นมีความลาชา 

หรือ Lag ประมาณ 1 ไตรมาส และผลกระทบตอกําไรภาคเอกชนในอัตราท่ีสูงที่สุดมากกวาทุกตัวแปร ซึ่ง

มากกวา อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินใหกูยืมลูกคารายใหญชั้นดี ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และ

การลงทุนภาคเอกชน 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  1177 

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

5 10 15 20 25 30

Response of PRO to RP

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

5 10 15 20 25 30

Response of PRO to MLR

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

5 10 15 20 25 30

Response of PRO to CR

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

5 10 15 20 25 30

Response of PRO to SET

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

5 10 15 20 25 30

Response of PRO to PII

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
ภาพที่ 1  การตอบสนองของกําไรภาคเอกชนตอการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของตัวแปรชอง 

                ทางการสงผานนโยบายการเงิน 

หมายเหตุ: แกนตั้ง คือ ขนาดของการตอบสนองของกําไรภาคเอกชน 

     แกนนอน คอื จาํนวนไตรมาส 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหการแยกสวนความแปรปรวน (Variance Decomposition) เพื่อเปรียบเทียบ

สัดสวนของความผันแปรที่เกิดขึ้นจากตัวเอง หรือปจจัยอื่น สามารถสรุปไดดังนี้ พบวาความผันผวนของกําไร

ภาคเอกชน สวนใหญไดรับอิทธิพลจากความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนที่สูง 

รองลงมาคือ ปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และ อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมลูกคารายใหญชั้นดี เปนลําดับ

สุดทาย 
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สรุป 
โดยผลของ Impulse Response Function เพื่อศึกษาถึงทิศทางการตอบสนองของตัวแปรที่สนใจศึกษา

ในแบบจําลองเมื่อเกิด Shock ในตัวแปรที่เปนตัวแทนในแตละชองทาง พบวา ผลกระทบของชองทางราคา

สินทรัพยมีผลตอกําไรภาคเอกชนมากที่สุดและเร็วที่สุดคือ ไตรมาสที่ 1 มากกวาชองทางอื่นๆ จะเห็นไดวา เมื่อ

ราคาสินทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงไปทําใหกําไรภาคเอกชนปรับตัวตามมาก เนื่องมาจากกําไรท่ีนํามาศึกษานั้น

เปนกําไรของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นราคาสินทรัพยจึงสงผลตอกําไรภาคเอกชนสูงเพราะ

ธุรกิจสามารถระดมทุนจากการออกทรัพย แทนการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยได และชองทางสินเชื่อพบวา มี

ผลกระทบตอกําไรภาคเอกชนรองจากราคาสินทรัพย  เพราะถึงแมวา ธุรกิจในตลาดหลักทรัพยสามารถระดม

เงินทุนจากการออกหลักทรัพยได แตปริมาณการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยก็ยังเปนสิ่งที่จําเปนตอการ

ระดมทุนของธุรกิจดวยเชนกัน เพราะธุรกิจยังตองมีการระดมทุนโดยการกอใหเกิดหนี้สินผานการกูยืมเงินจาก

ธนาคารพาณิชยเพื่อใหสัดสวนของหนี้สินและสัดสวนของทุนที่ระดมจากการออกหลักทรัพยมีสัดสวนที่ใกลเคียง

กัน สําหรับชองทางอัตราดอกเบี้ย โดยใช อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดีเปนตัวแทนพบวา กลไกการ

สงผานของนโยบายการเงินชองทางนี้ไมสงผลกระทบตอกําไรภาคเอกชนมากนัก เนื่องจากธุรกิจที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยสวนใหญจะกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนในการดําเนินธุรกิจระยะสั้น

เทานั้น ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบของกลไกการสงผานของนโยบายการเงินที่มีตอกําไรภาคเอกชนสรุปได

วา ชองทางราคาสินทรัพยสงผลตอกําไรภาคเอกชนมากที่สุด รองลงมาคือ ชองทางสินเชื่อ และชองทางอัตรา

ดอกเบี้ยจะมีผลกระทบกับกําไรภาคเอกชนนอยที่สุด การศึกษาดวยวิธี Variance Decomposition เพื่อศึกษาวา

ตัวแปรหนึ่งๆ ไดรับผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ในแบบจําลองรวมทั้งตัวมันเองเปนสัดสวนเทาใด จากการศึกษา

พบวา สัดสวนความผันผวนของตัวแปรกําไรภาคเอกชนจะมาจากตัวมันเองมากที่สุด และอิทธิพลของดัชนีตลาด

หลักทรัพยที่เปนตัวแทนของชองทางราคาสินทรัพย มีสัดสวนความผันผวนตอกําไรภาคเอกชนมากที่สุด 

รองลงมาคือปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแทนชองทางปริมาณสินเชื่อ และจากอัตราดอกเบี้ย

เงินกูลูกคารายใหญชั้นดีที่เปนตัวแทนชองทางอัตราดอกเบี้ยสัดสวนความผันผวนตอกําไรภาคเอกชนนอยที่สุด   

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 
1.  กําไรภาคธุรกิจที่นํามาศึกษานี้เปรียบเสมือนเปนกําไรของธุรกิจที่มีขนาดใหญ ซึ่งชองทางการดําเนิน

นโยบายการเงิน ในชองทางราคาสินทรัพยจะสงผลตอกําไรภาคเอกชนมากที่สุด ดังนั้นการพิจารณาให

ความสําคัญของชองทางราคาสินทรัพยเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐควรใหการสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานใน

ตลาดทรัพยแหงประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยใหราคาหลักทรัพยตางๆ สะทอนถึงภาวะที่

แทจริงของตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการลงทุนของภาคเอกชนกอใหเกิดผลกําไรตอธุรกิจมากขึ้น  

2.  การพิจารณาชองทางการสงผานนโยบายการเงินจะตองพิจารณาชองทางอื่นควบคูไปดวย อาทิ 

ชองทางปริมาณสินเชื่อ ถึงแมวาจะเปนธุรกิจที่สามารถระดมทุนจากการออกหลักทรัพยได แตก็ยังตองพึ่งพาการ

กูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย ดังนั้นทางการควรมีมาตรการชวยเหลือและดูแลการปลอยสินเชื่อของธนาคาร

พาณิชยไมใหมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดขึ้น  
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