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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อ

ความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 11 
ธนาคาร ระหวา่งปี 2550-2559 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ สถิติเชิงพรรณนา ค านวนหาค่าเฉล่ีย (Mean Value) 
ค่าสูงสุด(Maximum Value) ค่าต ่าสุด(Minimum Value) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
และใช้สถิติขั้นสูงใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อดูว่าตวัแปรอิสระซ่ึงในท่ีน้ีคือ ปริมาณหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดส่้งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบวา่สมการการวเิคราะห์ถดถอยระหวา่งปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(ตวัแปร
อิสระ) กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย(ตวัแปรตาม) มีนัยส าคญัทางสถิติ P เท่ากบั 0.024<0.05 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95และตวัแปร
อิสระท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีสามารถพยากรณ์ความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดคื้ออตัราส่วนหน้ีสูญตดับญัชีต่อสินเช่ือรวมโดยค่า P เท่ากบั 0.018<0.05 
ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีทิศทางความสัมพนัธ์ในเชิงลบ หมายความวา่ถา้มีอตัราส่วนหน้ีสูญตดั
บญัชีต่อสินเช่ือรวมน้อยก็จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สามารถท าก าไรไดม้ากผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่นกัลงทุนและผูใ้ช้บริการของธนาคารได้
ทราบถึงขอ้มูลในการตดัสินใจการลงทุนและการใชบ้ริการของธนาคารพาณิชย ์
 

1.บทน า 
 ธนาคารพาณิชย์ไทย  (Commercial Bank) เป็นสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะธนาคารพาณิชยเ์ป็นตวักลางท่ีส าคญัในการระดมเงินออมจากประชาชน 
และน าไปปล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคธุรกิจภาครัฐและภาคครัวเรือน อีกทั้งธนาคารพาณิชยย์งัรับความเส่ียงใน

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาคน้ควา้อิสระหลกั 
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การปล่อยกู้หรือลงทุนให้กบัผูฝ้ากเงินและมีภาระตอ้งคืนเงินตามเง่ือนไขท่ีก าหนดส าหรับประเทศไทย 
ธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์ค าจ  ากดัความตามพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 กล่าวคือ “การ
ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือส้ินระยะเวลาอนั
ก าหนดไวแ้ละใชป้ระโยชน์จากเงินนั้นโดยวธีิหน่ึงวธีิใดเช่นใหสิ้นเช่ือซ้ือขายตัว๋แลกเงินหรือตราสารเปล่ียน
มืออ่ืนใดซ้ือขายเงินปริวรรตต่างประเทศ” ธนาคารพาณิชยไ์ทยจึงไดมี้การปรับตวัและมีการพฒันามาโดย
ตลอดเพื่อความมัน่คงและการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในการปล่อยสินเช่ือนั้น สถาบนัการเงินจะท าหน้าท่ี
ประเมินความเส่ียงของการปล่อยสินเช่ือและหากไม่ได้รับเงินคืนเต็มจ านวนสถาบนัการเงินจะรับความ
เสียหายแทนผูฝ้ากเงินในระดบัหน่ึงดงันั้นความมัน่คงของธนาคารพาณิชยจึ์งมีความส าคญัมากและผล
ประกอบการของธนาคารพาณิชยไ์ทยจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจนโยบายการเงินและ
ธุรกิจโดยทัว่ไปความมัน่คงของธนาคารพาณิชยจ์ะมีปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบก็คือ หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัในการแสดงถึงคุณภาพของการปล่อย
สินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์อีกทั้งยงัเป็นตวัสะทอ้นถึงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายไดน้ี้เองก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาวกิฤติทางการเงินคร้ังใหญ่ในปี 
พ.ศ. 2540 (ตลาดการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพย,์ ปีพิมพ ์16/2556) 
  การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตต้มย  ากุ้ง เป็นช่วง
วิกฤตการณ์ทางการเงินซ่ึงส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชียเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 
ก่อใหเ้กิดความกลวัวา่จะเกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่โลกเน่ืองจากการแพร่ระบาดทางการเงิน(หนงัสือ 
15 ปี วิกฤตเศรษฐกิจ 2540,ปีพิมพ ์3/2013)วิกฤตดงักล่าวเร่ิมข้ึนในประเทศไทย เม่ือค่าเงินบาทลดลงอยา่ง
มากอนัเกิดจากการตดัสินใจของรัฐบาลไทย ซ่ึงมี พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่ีลอยตวัค่าเงิน
บาท ตดัการอิงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หลงัจากความพยายามทั้งหมดท่ีจะสนบัสนุนค่าเงินบาทเม่ือเผชิญกบั
การแผ่ขยายแบบเกินเลยทางการเงิน (financial overextension) อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วน
ขบัเคล่ือนอสังหาริมทรัพย์ ในเวลานั้น ประเทศไทยมีภาระหน้ีสาธารณะซ่ึงท าให้ประเทศอยู่ในสภาพ
ลม้ละลายก่อนหนา้การล่มสลายของค่าเงิน และเม่ือวกิฤตดงักล่าวขยายออกนอกประเทศ ค่าเงินของประเทศ
ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละญ่ีปุ่นก็ไดท้รุดตวัลงเช่นกนั ตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลดลงและรวม
ไปถึงราคาสินทรัพยอ่ื์น ๆ และท าให้หน้ีเอกชนเพิ่มสูงข้ึนไทยได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากวิกฤตการณ์
ดงักล่าว เหตุการณ์วกิฤติทางการเงินของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 นั้นเร่ิมตน้จากปี พ.ศ. 2536ทางรัฐบาล
ได้มีการอนุมติัให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถจดัตั้ งกิจการวิเทศธนกิจไทย (Bangkok International Banking 
Facilities: BIBF) ซ่ึงขณะนั้นอยูใ่นช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตเป็นอยา่งมาก ท าให้สถาบนั
การเงินในประเทศไทยกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศได้โดยเสรี ท าให้เกิดการกู้ยืมจาก
ต่างประเทศมาปล่อยกูใ้นประเทศเป็นจ านวนมากทั้งโดยธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัเงินทุน โดยท่ีสถาบนั
การเงินส่วนใหญ่กู้เงินมาระยะสั้ นไม่เกิน 1 ปี แต่น ามาปล่อยสินเช่ือให้ภาคอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็นเงินกู้
ระยะยาวปัญหาท่ีตามมานัน่คือ Mismatch Lending และมาถึงในช่วงท่ีธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยถึ์งจุดอ่ิมตวั 
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มีการเก็งก าไรกนัจนราคาสูงเกินกว่าสภาพความเป็นจริง จึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะขายอสังหาริมทรัพยไ์ด้
และเร่ิมมีการผิดนดัช าระหน้ีเกิดข้ึนและเกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นท่ีสุดปัญหาอ่ืนๆท่ีตามมาก็คือ 
การท่ีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์ารจ ากดั (มหาชน) (BBC) มีปัญหาการทุจริตในการปล่อยสินเช่ือ จึงท าให้
เกิดปัญหาเกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจ านวนมากโดยในช่วงแรกธนาคารแห่งประเทศไทยก็
พยายามท่ีจะเขา้มาช่วยเหลือแต่ก็ไม่มามารถท าไดแ้ละในท่ีสุดก็ปิดกิจการลงเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2546 
ตามค าสั่งศาลลม้ละลายกลาง ในขณะท่ีสาเหตุท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือค่าเงินบาทขณะนั้นเป็นอตัรา
แลกเปล่ียนคงท่ีผูกค่าเงินบาทไวก้บัดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเป็นช่วงท่ีเงินดอลลาร์แข็งค่าจึงท าให้เงิน
บาทแข็งค่าตาม และส่งผลให้การส่งออกลดน้อยลงอีกทั้งเกิดการโจมตีค่าเงินบาทจากนกัเก็งก าไร ซ่ึงทาง
ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พยายามท่ีจะแกปั้ญหาโดยการใช้เงินดอลลาร์ท่ีมีอยูช่่วยประคองไวแ้ต่ก็ไม่
สามารถท าไดจ้นสุดทา้ยวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 จึงไดมี้การประกาศลอยตวัค่าเงินบาทท าใหค้่าเงินบาท
อ่อนค่าลงจาก 25 บาทต่อ 1 ดอลลาร์เป็น 45 บาทส่งผลให้สถาบนัการเงินท่ีกูย้ืมเงินจากต่างประเทศมาตอ้ง
ช าระหน้ีคืนเป็นสองเท่าจากการเปล่ียนแปลงค่าเงินบาทในคร้ังน้ีสถาบนัการเงินจ านวนมาก ซ่ึงมีปัญหา
สภาพคล่องอยูแ่ลว้จึงไม่สามารถท่ีจะช าระหน้ีคืนไดซ่ึ้งเหตุการณ์น้ีเองท าให้สถาบนัการเงินถูกปิดไปถึง 58 
แห่งและอีกส่วนหน่ึงก็ตอ้งมีการควบรวมเกิดข้ึนเน่ืองจากก่อนท่ีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยการ
ปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยจ์ะยงัไม่มีกฎระเบียบออกมาควบคุมมากนักท าให้ในช่วงนั้นเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตเป็นอย่างมากและธนาคารพาณิชยเ์องก็เร่งปล่อยสินเช่ือโดยไม่ค  านึงถึงความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ีเท่าท่ีควรและเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้ึน ท าให้บริษทัต่างๆประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องมีจ านวนคนวา่งงานเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจึงส่งผลใหลู้กหน้ีไม่สามารถท่ีจะช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนด
และเกิดปัญหาเป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ในท่ีสุดซ่ึงขณะนั้นเองในปี พ.ศ. 2541 มีสัดส่วนหน้ีท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวมสูงถึงร้อยละ 48.47 (“ขอ้มูลยอดคงคา้ง NPLs และสินเช่ือ”, 2559) 
หลงัจากท่ีเกิดวกิฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 
  ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคญัและเขม้งวดกบัการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยแ์ละไดอ้อกกฎระเบียบต่างๆออกมา เพื่อท่ีจะควบคุมให้ธนาคารพาณิชยป์ล่อยสินเช่ือท่ีมีคุณภาพมี
การก าหนดหลักเกณฑ์การจดัชั้นและและการกันเงินส ารองของสถาบนัการเงิน (ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สนง. 31/2551) เพื่อท่ีจะควบคุมให้ธนาคารพาณิชยใ์นขณะเดียวกนัธนาคารพาณิชยเ์องก็ให้
ความส าคญักบัการปล่อยสินเช่ือท่ีมีคุณภาพเพื่อท่ีจะไม่ให้เกิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) โดย
ไดด้ าเนินงานตามมาตรการในการก ากบัดูแลเงินทุนของธนาคารตามเกณฑ์ Basel 1 2 และ 3 และ Financial 
Sector Master Plan เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา NPL ซ่ึงข้อมูลในปัจจุบนัปี พ.ศ. 2558 สัดส่วนหน้ีท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ต่อสินเช่ือรวมของธนาคารพาณิชยไ์ดล้ดลงมาเหลือเพียง 2.55% เท่านั้น(“ขอ้มูล
ยอดคงคา้ง NPLs และสินเช่ือ”, 2559) 
  ดงันั้นเม่ือธนาคารพาณิชยมี์บทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจในฐานะท่ีเป็นตวักลางท่ีส าคญัใน
การระดมเงินออมจากประชาชน และน าไปปล่อยสินเช่ือให้แก่ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน การ
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ด าเนินงานของธนาคารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถท าก าไรถือว่าเป็น
งานหลกัของธนาคารพาณิชย ์ถา้เม่ือใดกอ้ตามท่ีธนาคารพาณิชยส์ามารถท่ีจะปล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคธุรกิจ
ภาครัฐและภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจภาครัฐและภาคครัวเรือสามารถน าเงินทุนไปใช้ลงทุนแลว้ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด ธนาคารพาณิชยก์็ถือไดว้่ามีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เม่ืออย่างไรก้อ
ตามท่ีธนาคารพาณิชยป์ล่อยสินเช่ือให้แก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ ภาครัฐ และ
ภาคครัวเรือนไม่มีความสามารถ 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องธนาคารพาณิชยท่ี์ จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ต่อความสามารถท า

ก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

3. สมมติฐานการศึกษา 
สมมติฐานท่ี 1 ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้วดัดว้ยอตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

ต่อสินเช่ือรวม มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีวดัดว้ยอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเงินกองทุน 

สมมติฐานท่ี 2 ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้วดัดว้ยอตัราส่วนอตัราส่วนหน้ีสูญตดับญัชีต่อ
สินเช่ือรวม มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีวดัดว้ยอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเงินกองทุน 

 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1. ไดท้ราบถึงปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
2. นกัลงทุนและผูใ้ชบ้ริการของธนาคารไดท้ราบถึงขอ้มูลในการตดัสินใจการลงทุนและการใช้

บริการของธนาคารพาณิชย ์
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5. ขอบเขตของการศึกษา 
1. การศึกษาครอบคลุมช่วงเวลา 10 ปีระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2559 เท่านั้น 
2. การศึกษาครอบคลุมเฉพาะธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จ านวน 11 แห่ง ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
 

6. ระเบียบวธิีวจิัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณหน้ีท่ีไม่ ก่อให้เกิดรายได้ต่อ

ความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูว้ิจยัได้
ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประชากรของงานวิจยั ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง ระหวา่ง ปี พ.ศ.2550-2559 โดยเป็นธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ (Full Service 
Bank) ในประเทศไทยท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งน้ีไม่รวมธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อย (Retail Bank) ธนาคารพาณิชย์ท่ีเป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary) และ
ธนาคารท่ีเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutes) 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดย
รวบรวมจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษทัในกลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 11 บริษทั งบการเงินประจ าปีของแต่ละธนาคาร
ไดแ้ก่งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรายการยอ่แสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
 

7. ผลการศึกษา 
การศึกษาพบว่า สมการการวิเคราะห์ถดถอยมีค่า Adjusted R Square เท่ากบั 0.5 หรือร้อยละ 5 

แปลวา่ตวัแปรในสมการน้ีสามารถพยากรณ์ความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดร้้อยละ 5 แต่ยงัมีตวัแปรอ่ืนอีกร้อยละ 95 ท่ีสามารถพยากรณ์ความสามารถ
ท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

การวิเคราะห์ถดถอยระหวา่งปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(ตวัแปรอิสระ) กบัความสามารถ
ในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตวัแปรตาม) มี
นยัส าคญัทางสถิติ P เท่ากบั 0.024<0.05 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีสามารถพยากรณ์ความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชย์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดคื้อ อตัราส่วนหน้ีสูญตดับญัชีต่อสินเช่ือรวม (LCO) 
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โดยค่า P เท่ากับ 0.018>0.05 ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ในเชิงลบ 
หมายความว่าถา้มีอตัราส่วนหน้ีสูญตดับญัชีต่อสินเช่ือรวม (LCO) น้อยก็จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถท าก าไรไดม้าก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 งานวจิยัน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดใ้นฐานะตวัแปรอิสระโดย
ใช้อตัราส่วน 2 อตัราส่วนในการวดัคือ อตัราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม(NPL)และ
อตัราส่วนหน้ีสูญตดับญัชีต่อสินเช่ือรวม(LCO)กบัความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใชอ้ตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเงินกองทุน(EPCB)เป็นตวัวดั ผลการวจิยั
พบว่า ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดซ่ึ้งวดัดว้ยอตัราส่วนหน้ีสูญตดับญัชีต่อสินเช่ือรวม(LCO) สามารถ
พยากรณ์ความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยใช้
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเงินกองทุน(EPCB)ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ ถา้อตัราส่วนหน้ีสูญ
ตดับญัชีต่อสินเช่ือรวม(LCO)มีค่าลดลง จะส่งผลให้ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยสามารถท าก าไรได้เพิ่มข้ึน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ วิกานดา ใจสมุทร (2558) ท่ี
ท  าการศึกษาวิจยัอิทธิพลของปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อความสามารถในการท าก าไรของธนาคาร
พาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่พบวา่ปริมาณสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดมี้
อิทธิพลต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบนัท่ีสภาพเศรษฐกิจยงัไม่ดีข้ึนเท่าท่ีควร อาจท าให้คนท่ีขอ
สินเช่ือมีปัญหาในการช าระหน้ี และส่งผลต่อหน้ีสูญของธนาคารได ้นัน่คือปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
มีผลต่อความสามารถท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์จ  าเป็นท่ีธนาคารตอ้งเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือและ
ติดตามหน้ี 
 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะส าหรับใช้ประโยชน์  

 จากการวิจยัน้ีพบวา่ปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดมี้ผลต่อความสามารถท าก าไรของธนาคาร
พาณิชย์ ฉนั้นธนาคารจะต้องมีมาตรการท่ีเข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ ควรตรวจสอบคุณสมบัติและ
ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและรัดกุมมากยิ่งข้ึน และขณะเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีก็จะตอ้งตรวจสอบการให้
สินเช่ือว่าแก่ลูกหน้ีว่าลูกหน้ีมีความสามารถท่ีจะจ่ายช าระหน้ีได้ โดยใช้หลกัการให้สินเช่ือของสถาบนั
การเงิน คือ หลกั 5’Cs ซ่ึงจะประกอบดว้ย 1. อุปนิสัยของลูกคา้ (CHARACTER) ว่ามีความซ่ือสัตยสุ์จริต
เพียงใด มีประวติัท่ีไม่ดีทางด้านการเงินหรือไม่ 2. ความสามารถในการช าระหน้ี (CAPACITY) ว่ามี
ความสามารถในการช าระหน้ีคืนให้กบัธนาคารเพียงใด 3. เงินทุน (CAPITAL) ในทางธุรกิจแลว้การท่ีธุรกิจ
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ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งมีเงินทุนเพียงพอในการด าเนินงาน ดงันั้นเม่ือไม่สามารถขอสินเช่ือไดต้ามท่ี
ก าหนด ผูกู้ค้วรเพิ่มทุนเพียงพอและธนาคารก็ไม่ควรท่ีจะให้กู ้ทั้ง ๆ ท่ีรู้วา่ไม่เพียงพอกบัการประกอบธุรกิจ 
มิฉะนั้น จะเป็นผลเสียแก่ทั้งสองฝ่าย 4. หลกัประกนั (COLLATERALS)เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ี
ธนาคารอาจไดรั้บก็คือหลกัประกนั ถา้มีความเส่ียงนอ้ยหลกัประกนัก็นอ้ย ถา้มีความเส่ียงมากหลกัประกนัก็
ควรมากเช่นกนั 5.สถานการณ์ (CONDITION) เป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอนัมีปัจจยัหลายอย่าง 
ดงันั้นเจา้หน้าท่ีสินเช่ือควรวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี และคาดหมายสถานการณ์ล่วงหน้าท่ีเกิด
ข้ึนกบัธุรกิจอยูเ่สมอ หมัน่ศึกษาและติดตามขอ้มูลข่าวสารอยา่งใกลชิ้ด ก็จะสามารถปล่อยสินเช่ือไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 6.ตรรกะในการขอกู้สินเช่ือของผูข้อกู้ (COMMON 
SENSE) เป็นปัจจยัท่ีสถาบนัการเงินใชใ้นการพิจารณาสินเช่ือวา่ผูข้อสินเช่ือจะใชสิ้นเช่ืออยา่งสมเหตุสมผล
และจะไม่เป็นการก่อร่างสร้างหน้ีจนเกินตวัหรือไม่มีเหตุผลท่ีจะตอ้งมีสินเช่ือท่ีขอเพิ่ม 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวจัิยคร้ังต่อไป 
ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะเพิ่มและปรับเปล่ียนตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตามในการวิเคราะห์ 

เช่นเปล่ียนตวัแปรอิสระเป็น อตัราส่วนสภาพคล่องคือ อตัราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพยห์มุนเวียน/
หน้ีสินหมุนเวยีน และเปล่ียนการวดัความสามารถท าก าไร จากเดิมวดัดว้ยอตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเงินกองทุน
เปล่ียนมาเป็นการวดัดว้ยความสามารถในการท าก าไรจากรายไดร้วม คือ รายไดร้วมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = 
รายไดร้วม/ส่วนของผูถื้อหุ้น และควรจะมีการแยกขนาดธนาคารเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กดว้ยในคร้ังถดัไป  
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