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บทคัดย่อ
ธนาคารพาณิชย์เป็ นสถาบันการเงินทีม่ บี ทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย
การระดมเงินฝากและกระจายให้กบั ผูท้ ต่ี อ้ งการเงินทุนในรูปของเงินให้สนิ เชื่อ และการทีธ่ นาคาร
พาณิ ชย์ของไทยส่วนใหญ่ เป็ นธนาคารเอกชน เป้าหมายที่แต่ละธนาคารต้องการแสวงหาคือ
ความมันคงและอั
่
ตราผลตอบแทนที่ดจี ากการดําเนินงาน ซึ่งผลตอบแทนที่ธนาคารได้รบั นัน้ จะ
มากหรือน้อยย่อมขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ เป็ นการศึกษาถึงปจั จัยที่มผี ลต่ออัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทย ซึง่ เป็ นอัตราส่วนหนึ่งทีใ่ ช้ในการวัดความสามารถในการ
ทํากําไรของธนาคาร โดยทําการศึกษาธนาคารพาณิชย์ทงั ้ ระบบ และแบ่งธนาคารออกเป็ น 3
กลุ่มตามขนาดของสินทรัพย์ได้แก่ ธนาคารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เก็บรวบรวม
ข้อมูลทุตยิ ภูมเิ ป็ นรายไตรมาสจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ.
2544 – 2550 และทําการวิเคราะห์ท ดสอบป จั จัยต่ างๆ เหล่ านัน้ โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression)
จากการศึก ษาพบว่า สัด ส่ว นรายได้จ ากการดําเนิ น งานต่ อค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับ อุ ป กรณ์
(TEC) มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของอัต ราผลตอบแทนต่อสินทรัพ ย์รวม (ROA) ของธนาคาร
พาณิ ชย์ทงั ้ ระบบและธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ROA และ
สัดส่วนเงินให้สนิ เชื่อต่อเงินฝาก (LD) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ROA ของธนาคารพาณิชย์
ทัง้ ระบบ สําหรับสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้ทงั ้ หมด (FBI) และสัดส่วน

รายได้จากการปริวรรตเงินตราต่อรายได้ทงั ้ หมด (GFFE) มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของ ROA ใน
กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่เท่านัน้ ส่วนในกลุ่มธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กไม่มปี จั จัยใดเลยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ROA และในกรณีของปจั จัยที่ไม่มอี ทิ ธิพลต่อ ROA ได้แก่ ส่วน
แบ่งตลาดด้านเงินฝาก (DEP) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชื่อ (PLL) และส่วน
ต่างอัตราดอกเบีย้ รับและจ่าย (IS)
การศึกษาค้นคว้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อค่า ROA ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อค่า ROA ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่
3. ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อค่า ROA ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดกลาง
4. ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อค่า ROA ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็ก
คําสําคัญ: ธนาคารพาณิชย์ไทย, ธนาคารขนาดใหญ่, ธนาคารขนาดกลาง, ธนาคารขนาดเล็ก,
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุป กรณ์ ตามงบกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิ ชย์, เงินให้สนิ เชื่อ, เงินฝาก
ดอกเบี้ยรับ, ดอกเบี้ยจ่าย, รายได้ทงั ้ หมด, ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ, รายได้จากการปริวรรตเงินตรา
1. บทนํา
ธนาคารพาณิชย์เป็ นสถาบันการเงินทีม่ บี ทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ คือ
ทําหน้าทีร่ ะดมเงินฝากจากประชาชน และนําเงินทีไ่ ด้มาไปปล่อยเป็ นสินเชื่อเพือ่ ธุรกิจและสินเชือ่
เพื่อการอุปโภคบริโภค ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์จงึ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะ
เศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินของรัฐบาล และธุรกิจโดยทัวไป
่ ถ้าธนาคารพาณิชย์ใดมีระบบการ
บริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่ดเี พียงพอ ย่อมก่อให้เกิดปญั หาในการดําเนินงาน และยังจะส่งผล
ให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็จะมีปญั หาตามไปด้วย และการทีธ่ นาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ของ
ไทยเป็ นธนาคารเอกชน การบริหารจัดการและการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์กเ็ พื่อทีจ่ ะให้
ได้กําไรสูงสุดจากการดําเนินงาน ซึง่ เป็ นเป้าหมายทีแ่ ต่ละธนาคารต้องการแสวงหา เพราะสิง่ นัน้
จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธนาคารนัน้ ๆ แต่อย่างไรก็ตามการทีจ่ ะ
ได้มาซึง่ ผลกําไรของทางธนาคารว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ ทีอ่ าจจะ
ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจาการดําเนินงาน ซึ่งปจั จัยทัง้ หลายเหล่านัน้ อาจจะส่งผล
กระทบต่อธนาคารในทางบวกหรือลบ ทําให้ธนาคารมีผลกําไรที่เพิม่ ขึน้ หรือลดลง ซึ่งถ้าเป็ น
ปจั จัยภายในก็เป็ นสิง่ ที่ธนาคารสามารถควบคุมหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ ได้ แต่ถ้าเป็ นปจั จัย
ภายนอกก็เป็ นสิง่ ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ ธนาคารพาณิ ช ย์จึงต้องใส่ใจและให้

ความสนใจที่จ ะศึก ษาถึง ป จั จัย ต่ า งๆ เหล่ า นั น้ ว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดําเนินงานของธนาคารอย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างความมันคงและผลประกอบการที
่
ด่ ี
จากการดําเนินงานของธนาคารต่อไปในอนาคต
แนวโน้มของสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละปี มปี ริมาณที่เพิม่ มากขึน้ ดังนัน้
เพื่อให้ธนาคารได้รบั ผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า ธนาคารจึงต้องให้ความสนใจและ
บริหารสินทรัพย์เหล่านัน้ ให้เกิดประสิทธิภาพและทํากําไรให้ได้มากทีส่ ุด โดยอัตราส่วนทีน่ ิยมใช้
วัด ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นด้ า นของสิน ทรัพ ย์ ได้ แ ก่ อัต รา
ผลตอบแทนจากสิ น ทรัพ ย์ ร วม (Return on Assets : ROA) ซึ่ ง ผลกํ า ไรที่ เ กิ ด ขึ้ น นั ้ น มี
ความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ และพนักงานของ
ธนาคาร คือถ้าธนาคารมีผลประกอบการทีล่ ดน้อยลง ย่อมเกิดผลเสียหายแก่ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้วยเช่นกัน ผูถ้ อื หุน้ อาจขาดความเชื่อมันในธนาคารนั
่
น้ ๆ ทําให้เกิดการขายหุน้ ออกไป ซึง่ การ
ขายหุน้ ออกไปเป็ นจํานวนมาก ๆ พร้อมกันก็จะมีผลให้ราคาหุน้ ลดลงด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่หาก
ได้รบั ข่าวที่เป็ นไปในด้านลบของทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องผลประกอบการที่ไม่ดี ราคา
หุน้ ตก ย่อมส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อลูกค้า อาจจะทําให้พากันมาถอนเงินฝากออกจากธนาคาร
เป็ นจํานวนมาก ทําให้สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารลดลง นอกจากนี้การบริหารงานของ
ธนาคารที่มีกํ า ไรลดลงหรือ ไม่ มีกํ า ไร ย่ อ มส่ง ผลกระทบต่ อ การขึ้น เงิน เดือ นและโบนั ส ของ
พนักงาน ทําให้แรงจูงใจในการทํางานถดถอยลง
ในป จั จุบ ันเพื่อให้ผลประกอบการของธนาคารมีกําไรที่เพิ่มขึ้น แต่ ละธนาคารจึงมีการ
ปรับ เปลี่ย นภาพลัก ษณ์ ปรับ ปรุง โครงสร้า งกระบวนการทํ า งาน ตลอดจนการสร้า งสรรค์
นวัต กรรมทางการเงินในรูป แบบใหม่ๆ และมีการเสริมบริการประเภทอื่นเข้าไปให้ค รบถ้วน
เพื่อที่จะแสวงหารายได้จากส่วนอื่นที่นอกเหนือจากรายได้ท่จี ะได้จากการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อฐานะการเงินของธนาคารในฐานะที่มบี ทบาทสําคัญในการอํานวยประโยชน์ ต่อการ
ลงทุน การออม การพัฒนาเศรษฐกิจต่อทุกภาคธุรกิจ และเพื่อประโยชน์แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ ผูถ้ อื
หุน้ กรรมการ และพนักงานของธนาคารพาณิชย์ ดังนัน้ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาถึงปจั จัย
ต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อค่า ROA ของธนาคารพาณิชย์วา่ จะสัมพันธ์ไปในทิศทางใด
2. แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อค่า ROA ของธนาคารพาณิชย์ไทยทีจ่ ดทะเบียน
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํ ามาใช้เป็ นส่วนประกอบในการสร้างเครื่องมือสําหรับการวิจยั และสนับสนุ น
ผลการวิจยั รวมทัง้ นํ าเสนอผลการวิจยั เพื่อนํ าไปใช้ประโยชน์ ต่อไป เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการศึกษา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎี
2. ธนาคารพาณิชย์ไทย
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. วิ ธีการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาตามวัต ถุ ป ระสงค์ของการวิจยั โดยทําการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ที่เป็ น ข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) จากงบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ 8 แห่ง ระหว่างปี
2544 - 2550 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินรายไตรมาสของทางธนาคาร จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดําเนินการต่อเนื่องตลอดทัง้ 7 ปี ทท่ี าํ การศึกษาคือระหว่างปี 2544 – 2550 ซึง่ มีทงั ้ หมด 8
ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยธนาคาร
การวิ เคราะห์ข้อมูล จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
อธิบ ายถึ ง ป จั จัย ต่ า งๆ ที่กํ า หนดเป็ น ตัว แปรอิส ระว่ า มีผ ลกระทบต่ อ ค่ า ROA
อย่างไร
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ก ารวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล จะเป็ น ก ารวิ เ ค ราะห์ เ ชิ ง ป ริ ม าณ (Quantitative Analysis)
โดยการสร้า งแบบจํ า ลองในรูป ของสมการถดถอยเชิง ซ้ อ นหลายตัว แปร (Multiple Linear
Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA) ของธนาคารพาณิ ช ย์ไทยทัง้ ระบบ และกลุ่ ม ธนาคารพาณิ ช ย์ไทยในแต่ ล ะขนาด คือ
ธนาคารขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กกับตัวแปรอิสระ คือ ส่วนแบ่งการตลาดด้านเงิน
ฝาก (DEP) สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ (TEC) สัดส่วนเงิน
ให้สนิ เชื่อต่อเงินฝาก (LD) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและจ่าย (IS) อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญต่อเงินให้สนิ เชื่อ (PLL) สัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการต่อรายได้ทงั ้ หมด (FBI)
สัดส่วนรายได้จากการปริวรรตเงินตราต่อรายได้ทงั ้ หมด (GFFE) ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย
และกลุ่มธนาคารพาณิ ช ย์ไทยในแต่ ล ะขนาด ซึ่งในการวิเคราะห์จะใช้วิธีกําลังสองน้ อยที่สุด

(Ordinary Least Square Method : OLS) เพื่ อประมาณ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ข์ องแบบจํ า ลอง
โดยใช้ขอ้ มูลเป็ นรายไตรมาสในการทดสอบ
4. ผลการวิ เคราะห์
ผลของการทดสอบสมการถดถอยเชิ งซ้อนธนาคารพาณิ ชย์ไทยทัง้ ระบบ
สมการที่ 1 ธนาคารพาณิ ชย์ไทยทัง้ ระบบ (8 ธนาคาร)
ROA (ธ.ทัง้ ระบบ) = 0.032 + 0.002(TEC) - 0.030(LD) - 1.367(IS)
(3.228)
(2.328)**
(-1.430)
(-1.253)
- 0.035(PLL) - 0.021(FBI) + 0.013(GFFE)
(-0.523)
(-0.920)
(0.335)
R-squared
=
Prob.F-statistic
=
Durbin-Watson Stat =
หมายเหตุ

0.491 , F-statistic
0.017 , N
2.774

=
=

3.378
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***, **, * มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ.ระดับ 0.01, 0.05, 0.10 ตามลําดับ
ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t – statistic

จากผลการทดสอบสมการถดถอยในข้างต้น พบว่าค่ า Durbin-Watson Stat ที่ได้มีค่ า
เท่ากับ 2.774 ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการเปิ ดตารางทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ก่ ําหนดไว้
ร้อยละ 99 หรือที่นัยสําคัญ 0.01 ได้ค่าอยู่ระหว่างค่า 4 – du กับ 4 - dL คืออยู่ในช่วง 2.153 –
3.304 ซึง่ เป็ นช่วงทีไ่ ม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดปญั หา Autocorrelation หรือไม่ ดังนัน้ จึงได้ทําการ
ทดสอบสมการถดถอยใหม่โดยการใส่ฟงั ก์ชนั AR(1) เข้าไป ซึง่ ผลทีไ่ ด้เป็ นดังนี้
ROA (ธ.ทัง้ ระบบ) = 3.074 + 0.002(TEC) - 0.041(LD) - 0.689(IS)
(3.793)
(2.732)***
(-2.118)** (-0.738)
+ 0.027(PLL) - 0.012(FBI) - 0.031(GFFE) - 0.522AR(1)
(0.455)
(-0.602)
(-0.944)
(-2.744)

R-squared
Prob.F-statistic
Durbin-Watson Stat
หมายเหตุ

=
=
=

0.635 , F-statistic
0.003 , N
2.016

=
=

4.726
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***, **, * มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ.ระดับ 0.01, 0.05, 0.10 ตามลําดับ
ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t – statistic

จากการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกัน (Fstatistic) ที่ระดับ ความเชื่อมันที
่ ่กําหนดไว้ร้อ ยละ 95 หรือที่นัยสําคัญ 0.05 เมื่อเทีย บกับ ค่ า
Prob.F-statistic ทีไ่ ด้จากการทดสอบสมการถดถอย จะพบว่าค่า Prob.F-statistic ทีไ่ ด้มคี ่าน้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทีก่ ําหนดไว้ (0.003  0.05) ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 ทีก่ ล่าวว่าตัวแปรอิสระทุก
ตัวไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม แสดงว่าสมการนี้มนี ัยสําคัญของสัมประสิทธิ ์ทุกตัวพร้อมกัน เป็ น
การยอมรับว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัว ที่มนี ัยสําคัญในการกําหนดตัวแปรตาม สมการ
ถดถอยนี้จงึ สามารถใช้อธิบายการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามได้ และเมือ่ พิจารณาค่า Pearson
Correlation ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่ามีค่าไม่เกิน 0.80 จึงสามารถสรุปได้ว่าไม่เกิด
ปญั หา Multicollinearity สําหรับสมการนี้ และค่า Durbin-Watson Stat ที่ได้มคี ่าเท่ากับ 2.016
ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการเปิดตารางทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ก่ ําหนดไว้รอ้ ยละ 99 หรือ
ทีน่ ัยสําคัญ 0.01 ได้ค่าอยู่ระหว่างค่า du กับ 4 – dU คืออยู่ในช่วง 1.847 – 2.153 ซึ่งเป็ นช่วงที่
ไม่เกิดปญั หา Autocorrelation
จากผลการทดสอบสมการถดถอยพบว่า ปจั จัยทัง้ หมดมีความเหมาะสมในการอธิบาย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมได้รอ้ ยละ 63.5 (R-squared) ซึง่ ค่า F-statistic จากการศึกษา
เท่ากับ 4.726 และ Prob.F-statistic เท่ากับ 0.003 จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆ ทีน่ ํามา
ทดสอบสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมได้ดี อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ณ
ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรต่างๆ ด้วยค่าสถิติ t-statistic พบว่า สัดส่วน
รายได้จากการดําเนินงานต่อค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอุปกรณ์ (TEC) และสัดส่วนเงินให้สนิ เชื่อต่อเงิน
ฝาก (LD) มีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงของอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วม (ROA) อย่างมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 99 และ 95 ตามลําดับ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและจ่าย (IS) สัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการต่ อ
รายได้ทงั ้ หมด (FBI) และสัดส่วนรายได้จากการปริวรรตเงินตราต่อรายได้ทงั ้ หมด (GFFE) และ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชื่อ (PLL) พบว่า ไม่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05

ผลของการทดสอบสมการถดถอยเชิ งซ้อนธนาคารพาณิ ชย์ไทยขนาดใหญ่
สมการที่ 2 ธนาคารขนาดใหญ่
ROA (ธ.ขนาดใหญ่) = 0.002 + 0.020(DEP) + 0.001(TEC) + 0.001(LD)
(0.185)
(0.432)
(2.040)*
(0.174)
- 0.624(IS) – 0.025(PLL) – 0.027(FBI) + 0.063(GFFE)
(-0.897)
(-0.718)
(-1.885)*
(1.779)*
R-squared
Prob.F-statistic
Durbin-Watson Stat
หมายเหตุ

=
=
=

0.672 , F-statistic
0.001 , N
2.138

=
=

5.849
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***, **, * มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ.ระดับ 0.01, 0.05, 0.10 ตามลําดับ
ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t – statistic

จากการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกัน (Fstatistic) ที่ระดับ ความเชื่อมันที
่ ่กําหนดไว้ร้อ ยละ 95 หรือที่นัยสําคัญ 0.05 เมื่อเทีย บกับ ค่ า
Prob.F-statistic ทีไ่ ด้จากการทดสอบสมการถดถอย จะพบว่าค่า Prob.F-statistic ทีไ่ ด้มคี ่าน้อย
กว่าระดับนัยสําคัญทีก่ ําหนดไว้ (0.001  0.05) ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 ทีก่ ล่าวว่าตัวแปรอิสระทุก
ตัวไม่มอี ทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม แสดงว่าสมการนี้มนี ัยสําคัญของสัมประสิทธิ ์ทุกตัวพร้อมกัน เป็ น
การยอมรับว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัว ที่มนี ัยสําคัญในการกําหนดตัวแปรตาม สมการ
ถดถอยนี้จงึ สามารถใช้อธิบายการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตามได้ และเมือ่ พิจารณาค่า Pearson
Correlation ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่าค่า Pearson Correlation ระหว่างส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยรับและจ่าย (IS) และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชื่อ (PLL) มีค่าเกิน
ั หา Multicollinearity ขึ้น ได้ แต่ เป็ น ป ญ
ั หาที่ไม่
0.80 เพีย งเล็ก น้ อยเท่ านัน้ ซึ่งอาจจะเกิด ป ญ
รุนแรงสําหรับสมการนี้ และค่า Durbin-Watson Stat ทีไ่ ด้มคี ่าเท่ากับ 2.138 ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าที่ได้จากการเปิ ดตารางที่ระดับความเชื่อมันที
่ ่กําหนดไว้รอ้ ยละ 99 หรือที่นัยสําคัญ 0.01
ั หา
ได้ค่าอยู่ระหว่างค่า du กับ 4 – dU คือ อยู่ในช่ว ง 1.847 – 2.153 ซึ่งเป็ น ช่ว งที่ไม่เกิดป ญ
Autocorrelation
จากผลการทดสอบสมการถดถอยพบว่า ตัวแปรอิสระทัง้ หมดมีความเหมาะสมในการ
อธิบายอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมได้ถงึ ร้อยละ 67.2 (R-squared) ซึง่ ค่า F-statistic จาก
การศึกษาเท่ากับ 5.849 และ Prob.F-statistic เท่ากับ 0.001 จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรต่างๆ

ทีน่ ํามาทดสอบสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมได้ดอี ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปรต่ างๆ ด้วยค่าสถิติ t-statistic พบว่าสัดส่วน
รายได้จากการดําเนินงานต่อค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอุปกรณ์ (TEC) สัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียม
และบริการต่อรายได้ทงั ้ หมด (FBI) และสัดส่วนรายได้จากการปริวรรตเงินตราต่อรายได้ทงั ้ หมด
(GFFE) มีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงของอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วม (ROA) อย่ า งมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 90
สําหรับ ส่วนแบ่ งการตลาดด้านเงิน ฝาก (DEP) สัด ส่ว นเงิน ให้ส ิน เชื่อต่ อ เงิน ฝาก (LD)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สนิ เชื่อ (PLL) และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและจ่าย
(IS) พบว่า ไม่มอี ทิ ธิพลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ 0.05
ผลของการทดสอบสมการถดถอยเชิ งซ้อนธนาคารพาณิ ชย์ไทยขนาดกลาง
สมการที่ 3 ธนาคารขนาดกลาง
ROA (ธ.ขนาดกลาง) = 0.025 + 0.067(DEP) - 0.025(LD) - 1.756(IS)
(0.523)
(0.767)
(-0.537)
(-0.916)
– 0.266(PLL) + 0.024(FBI) - 0.018(GFFE)
(-2.086)
(0.525)
(-0.355)
R-squared
Prob.F-statistic
Durbin-Watson Stat
หมายเหตุ

=
=
=

0.361 , F-statistic
0.115 , N
1.904

=
=

1.976
28

***, **, * มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ.ระดับ 0.01, 0.05, 0.10 ตามลําดับ
ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t – statistic

จากการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกัน (Fstatistic) ที่ระดับ ความเชื่อมันที
่ ่กําหนดไว้ร้อ ยละ 95 หรือที่นัยสําคัญ 0.05 เมื่อเทีย บกับ ค่ า
Prob.F-statistic ที่ได้จ ากการทดสอบสมการถดถอย จะพบว่ า ค่ า Prob.F-statistic ที่ได้มีค่ า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทีก่ ําหนดไว้ (0.115  0.05) ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 ทีก่ ล่าวว่าตัวแปรอิสระ
ทุ ก ตัว ไม่มีอิท ธิพ ลต่ อตัว แปรตาม จึงสามารถสรุป ได้ว่า ป จั จัยทัง้ หมดไม่มีอิท ธิพ ลต่ ออัต รา
ผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วมอย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติ ณ ระดับ ความเชื่อ มัน่ ร้อ ยละ 95

และเมื่อพิจารณาค่า Pearson Correlation ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่ามีค่าไม่เกิน 0.80
ั หา Multicollinearity และค่ า Durbin-Watson Stat ที่ได้มีค่ า
จึงสามารถสรุป ได้ว่ าไม่ เกิด ป ญ
่ ก่ ําหนดไว้
เท่ากับ 1.904 ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการเปิ ดตารางทีร่ ะดับความเชื่อมันที
ร้อยละ 99 หรือทีน่ ยั สําคัญ 0.01 ได้ค่าอยูร่ ะหว่างค่า du กับ 4 – dU คืออยูใ่ นช่วง 1.847 – 2.153
ซึง่ เป็ นช่วงทีไ่ ม่เกิดปญั หา Autocorrelation
ผลของการทดสอบสมการถดถอยเชิ งซ้อนธนาคารพาณิ ชย์ไทยขนาดเล็ก
สมการที่ 4 ธนาคารขนาดเล็ก
ROA (ธ.ขนาดเล็ก) = -0.003 + 0.128(DEP) + 0.000(TEC) - 0.003(LD)
(-0.092)
(0.193)
(0.387)
(-0.233)
+ 0.266(PLL) - 0.830(IS) + 0.004(FBI) - 0.014(GFFE)
(0.172)
(-1.039)
(0.638)
(-0.498)
R-squared
Prob.F-statistic
Durbin-Watson Stat
หมายเหตุ

=
=
=

0.402 , F-statistic
0.12 , N
1.906

=
=

1.918
28

***, **, * มีนยั สําคัญทางสถิติ ณ.ระดับ 0.01, 0.05, 0.10 ตามลําดับ
ตัวเลขในวงเล็บคือค่า t – statistic

จากการทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ ์การถดถอยของตัวแปรอิสระทุกตัวรวมกัน (Fstatistic) ที่ระดับ ความเชื่อมันที
่ ่กําหนดไว้ร้อ ยละ 95 หรือที่นัยสําคัญ 0.05 เมื่อเทีย บกับ ค่ า
Prob.F-statistic ที่ได้จ ากการทดสอบสมการถดถอย จะพบว่ า ค่ า Prob.F-statistic ที่ได้มีค่ า
มากกว่าระดับนัยสําคัญทีก่ ําหนดไว้ (0.12  0.05) ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 ทีก่ ล่าวว่าตัวแปรอิสระ
ทุ ก ตั ว ไม่ มี อิท ธิพ ลต่ อ ตัว แปรตาม จึง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ป จั จัย ทัง้ หมดไม่ มีผ ลต่ อ อัต รา
ผลตอบแทนต่ อสิน ทรัพ ย์รวมได้อ ย่างมีนั ยสําคัญ ทางสถิติ ณ ระดับ ความเชื่อมันร้
่ อ ยละ 95
และเมื่อพิจารณาค่า Pearson Correlation ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ พบว่ามีค่าไม่เกิน 0.80
ั หา Multicollinearity และค่ า Durbin-Watson Stat ที่ได้มีค่ า
จึงสามารถสรุป ได้ว่ าไม่ เกิด ป ญ
เท่ากับ 1.906 ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าทีไ่ ด้จากการเปิ ดตารางทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ก่ ําหนดไว้
ร้อยละ 99 หรือทีน่ ยั สําคัญ 0.01 ได้ค่าอยูร่ ะหว่างค่า du กับ 4 – dU คืออยูใ่ นช่วง 1.847 – 2.153
ซึง่ เป็ นช่วงทีไ่ ม่เกิดปญั หา Autocorrelation

5. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ดงั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในข้างต้น ได้นํามา
ทดสอบเพื่อ ศึก ษาป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์รวม (ROA) ของธนาคาร
พาณิชย์ไทย โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์ถดถอยเชิงซ้อนที่มกี ารกําหนดให้ส่วนแบ่งการตลาดด้านเงิน
ฝาก (DEP) สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ (TEC) สัดส่วนเงิน
ให้ ส ิน เชื่ อ ต่ อ เงิน ฝาก (LD) ส่ ว นต่ า งอัต ราดอกเบี้ ย รับ และจ่ า ย (IS) สัด ส่ ว นรายได้ จ าก
ค่าธรรมเนี ยมและบริการต่ อรายได้ท งั ้ หมด (FBI) สัดส่วนรายได้จากการปริวรรตเงิน ตราต่ อ
รายได้ท งั ้ หมด (GFFE) อัต ราส่วนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ต่ อเงินให้ส ินเชื่อ (PLL) เป็ นตัวแปร
อิสระที่มผี ลต่อตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ซึ่งจากการทดสอบ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
ธนาคารพาณิชย์ไทยทัง้ ระบบ พบว่า ปจั จัยที่มผี ลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
(ROA) คือ สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานต่อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ (TEC) และสัดส่วน
เงินให้สนิ เชื่อต่อเงินฝาก (LD)
ธนาคารขนาดใหญ่ พบว่า ป จั จัยที่มีผลต่ ออัต ราผลตอบแทนต่ อสิน ทรัพ ย์รวม (ROA)
ได้แก่ สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานต่อค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอุปกรณ์ (TEC) สัดส่วนรายได้จาก
ค่าธรรมเนี ยมและบริการต่ อรายได้ท งั ้ หมด (FBI) สัดส่วนรายได้จากการปริวรรตเงิน ตราต่ อ
รายได้ทงั ้ หมด (GFFE)
ธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่า ไม่มปี จั จัยใดเลยทีส่ ง่ ผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA)
สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป อาจปรับปรุงโดยการนํ าปจั จัยอื่นๆ ซึง่ อาจจะ
เป็ นปจั จัยภายในหรือภายนอกที่อาจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมาใช้ในการศึกษาด้วย เพือ่ ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ สําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ลิศรา เตชะ
เสริมสุขกูล อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทีไ่ ด้ให้ความกรุณาแนะนํ า ตรวจตรา
และแก้ไขเนื้อหาให้มคี วามถูกต้องและสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนให้กาํ ลังใจในการทําการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจนสําเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
ขอขอบพระคุณผลงานวิชาการทุกเล่ม และผูใ้ ห้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ทําให้ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมในการศึกษางานวิจยั ฉบับนี้

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณ แม่และครอบครัวของข้าพเจ้าที่ได้ให้กําลังใจเสมอมาตลอดการ
ทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และขอบคุณเจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลาที่ศึก ษาอยู่ และพี่ๆ เพื่อ นนั ก ศึก ษาปริญ ญาทุ ก ท่ า นที่ไ ด้ใ ห้กํ า ลัง ใจและความ
ช่วยเหลือตลอดมา
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