
 

การวิเคราะหปจจัยขอมูลวามมั่นคงของธนาคารพาณิชย ประจําป พ.ศ. 2550

โดย
นางสาวสุฑามาส  กังวาลสงค

การวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 761 427 สัมมนาปญหาทางธุรกิจ
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2551



การวิเคราะหปจจัยขอมูลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย ประจําป พ.ศ. 2550

โดย
นางสาวสุฑามาส กังวาลสงค

การวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 761 427 สัมมนาปญหาทางธุรกิจ
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2551



AN ANALYSIS OF STABILITY DATA FACTORS OF THAI COMMERCIAL BANKS 
IN 2007

By
Sutamas Kangwansong

A Research Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
Bachelor of Arts Program in General Business Management

Faculty of Management Science
SILPAKORN UNIVERSITY

2008



ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว
อนุมัติใหการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหปจจัยขอมูลความมั่นคงของธนาคารพาณิชยไทยประจําป
2550” เสนอโดย นางสาวสุฑามาส กังวาลสงค เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหปจจัยขอมูลความมั่นคงของธนาคารพาณิชยไทยประจําป 2550” ไดผาน
การนําเสนอในเวทีวิชาการระดับปริญญาตรีสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย
ความรวมมือกันระหวางคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ

………………………………………….
(ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย  พสุนนท)
                  อาจารยที่ปรึกษา
วันที่ ……. เดือน …………. พ.ศ. ............

 ………………………………………………..
           (อาจารย ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ)

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 
              วันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............



ง

1248140: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
คําสําคัญ: การวิเคราะหปจจัย / ความมั่นคงทางการเงิน/ การวิเคราะห CAMEL 

สุฑามาส กังวาลสงค: การวิเคราะหปจจัยขอมูลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย ประจํา 
ป พ.ศ.2550 (AN ANALYSIS OF STABILITY DATA FACTORS OF THAI COMMERCIAL 
BANKS IN 2007) อาจารยที่ปรึกษา: ผศ. ประสพชัย พสุนนท. 56 หนา.

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยความมั่นคงของธนาคารพาณิชยในประเทศ

ไทย ประจําป 2550 โดยใชขอมูลธนาคารจํานวน 14 ธนาคาร จากอัตราสวนทางการเงิน 17 ตัวแปร
จากการวิเคราะห CAMEL 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยขอมูลความมั่นคงของธนาคารพาณิชยไทย ประกอบดวย 4 
ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนและการจัดการเงินกองทุน 2) ปจจัยดาน
การบริหารสินทรัพยและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร 3) ปจจัยดานคุณภาพดานการบริหาร
จัดการและเงินกูยืมระหวางธนาคาร และ 4) ปจจัยดานการบริหารสินเชื่อและความสามารถในการ
ทํากําไรจากดอกเบี้ย

คณะวิทยาการจัดการ                             มหาวิทยาลัยศิลปากร            ปการศึกษา 2551
ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษา.............................................................



จ

1247140: MAJOR: GENERAL BUSINESS MANAGEMENT
KEY WORD: FACTOR ANALYSIS / FINANCIAL STABILITY / CAMEL ANALYSIS

SUTAMAS  KANGWANSONG: THE ANALYSIS OF STABILITY DATA 
FACTORS OF THAI COMMERCIAL BANKS IN 2007. RESEARCH ADVISOR: ASST.  
PROF. PRASOPCHAI  PASUNON, M.Sc.56 pp. 

Abstract
The purpose of this research is to analyze stability factors of 14 Thai Commercial 

banks in 2007. The variable of this research is 17 financial ratios from CAMEL analysis.
The result of the study is found that the stability data factors of Thai Commercial 

banks consist of 4 factors that 1) Efficiency of return and adequacy management factors 2) Asset 
management and allowance for doubtful debt factors 3) Management quality and interbank loans 
factors and 4) Credit management and ability to make profit from interest factors.

Faculty of Management Science                        SILPAKORN UNIVERSITY                      Academic Year 2008
Student’s signature.............................................................
Research Advisor’s signature.............................................................



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้จะไมสําเร็จลุลวงได หากผูวิจัยไมไดรับความกรุณาและความชวยเหลือ
จากหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย  พสุนนท อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 
ที่คอยใหกําลังใจ คําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตลอดการวิจัย ทําใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จ
สมบูรณดวยดี

ขอขอบพระคุณ คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน อาทิเชน 
อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ และผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด ที่กรุณาให
คําแนะนํา และชวยแกไขจนทําใหวิจัยฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และญาติผูใหญของผูวิจัย ที่คอยอบรมสั่งสอนผูวิจัยเปน
อยางดี ตลอดจนใหการศึกษา และสนับสนุนผูวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกทานที่ให
กําลังใจ และคําแนะนํามาโดยตลอดจนทําใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ

สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ทุกๆ ทานที่มีสวนใหความชวยเหลือทําใหงานวิจัยครั้งนี้
เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี ผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับนี้คงจะมีประโยชนไมมากก็นอยแกบุคคลที่
สนใจ หากมีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้



ช

สารบัญ
หนา

บทคัดยอภาษาไทย............................................................................................................. ...           ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ...........................................................................................................     จ
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................     ฉ
สารบัญตาราง........................................................................................................................     ฌ
สารบัญภาพ...........................................................................................................................     ญ
บทที่

1 บทนํา.........................................................................................................................          1
ที่มาและความสําคัญของปญหา.........................................................................             1
วัตถุประสงคของการวิจัย...................................................................................            2
ของเขตและวิธีการดําเนินวิจัย............................................................................      2
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................             3
นิยามคําศัพท......................................................................................................            4

2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ................................................................................................     5
สวนที่ 1 ธนาคารพาณิชย....................................................................................     7

สถาบันการเงินประเภทธนาคาร................................................................     7
คําจํากัดความของ “การธนาคารพาณิชย” ในประเทศไทย.........................     8
บทบาทและความสําคัญของธุรกิจธนาคารพาณิชย....................................     8
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย..........................................................................     9
ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย.........................................................   10
งบการเงินธนาคารพาณิชย.........................................................................   11
ระบบสัญญาณเตือนภัยสถาบันการเงิน......................................................   11
ขอมูลเบื้องตนของธนาคารพาณิชยที่ใชในการวิจัย....................................   12

สวนที่ 2 การวิเคราะห CAMEL..........................................................................   15
การวิเคราะห CAMEL................................................................................   15
การประเมินฐานะของธนาคารพาณิชย ดวยการวิเคราะห CAMEL............   18

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)...................................................   22
แนวคิดและวัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัย.......................................   22



ซ

บทที่        หนา
ตัวแบบของการวิเคราะหปจจัย..................................................................   22
ขั้นตอนของการวิเคราะหปจจัย..................................................................   23
การนําการวิเคราะหปจจัยไปประยุกตใช....................................................   28

สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ................................................................................   29
3 วิธีดําเนินการวิจัย........................................................................................................   33

วิธีการวิจัย...........................................................................................................   33
ประชากรและตัวอยาง.........................................................................................  33
การเก็บรวบรวมขอมูล........................................................................................   35
ตัวแปรในการวิจัย...............................................................................................   35
การวิเคราะหขอมูล..............................................................................................   37

4 ผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................................   38
ผลการวิจัย...........................................................................................................   39

5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ.............................................................................   48
สรุปผลการวิจัย....................................................................................................   48
อภิปรายผลการวิจัย..............................................................................................   49
ขอจํากัดในการวิจัย..............................................................................................   51
ขอเสนอแนะ........................................................................................................   51

บรรณานุกรม..........................................................................................................................   53

ประวัติผูวิจัย...........................................................................................................................   56



ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่   หนา

1 ตารางแสดง Correlation Matrix................................................................... ........   23
2 ตารางแสดง Eigen Value ของแตละ Factor.........................................................   24
3 ตารางแสดง Factor Loading Matrix กอนการทํา Factor Rotation........................   26
4 ตารางแสดง Factor Loading Matrix หลังการทํา Factor Rotation........................   27
5 ผลการวิจัยตามวิธีการวิเคราะห CAMEL..............................................................   39
6 ตารางแสดงคาของตัวแปรดานคุณภาพการจัดการ หลังใสคาลอกการิทึมฐาน10..   42
7 คาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรการวิเคราะห CAMEL.   43
8 คาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนของปจจัย..............................................   44
9 คาน้ําหนักของปจจัยที่ 1-4.............................................................. .......................   45



ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่              หนา

1 หลักคิดพื้นฐานของ CAMEL..................................................................................   18
2 Scree plot ของ Eigen Value....................................................................................   25
3 Scree plot จากการวิเคราะหปจจัย............................................................................   45



1

บทที่ 1
บทนํา

1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
ภายใตการเปลี่ยนแปลงดานสังคม และการเมืองที่มีความขัดแยงอยางรุนแรง สงผลให

ประเทศไทยขาดความนาเชื่อถือในสายตาสังคมโลก และดวยเหตุภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซามาเปน
ระยะเวลานานก็ทําใหคาครองชีพสูงมากยิ่งขึ้น สงผลใหความตองการดานการกูยืมหรือการขอ
สินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นดวย แตในขณะเดียวกันปริมาณเงินฝากกลับลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหสภาพ
คลองของระบบสถาบันการเงินเกิดปญหา เชน จํานวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing 
Loan, NPL) เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึงควรปรับปรุงกฎระเบียบ และควบคุมภาวะเศรษฐกิจ
การเงินในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถทางการแขงขันโดยเนนความเปนเสรี
มากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม เปนที่ประจักษอยูแลววาธนาคารพาณิชยมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ 
อีกทั้งเปนธุรกิจที่ขายความนาเชื่อถือแกประชาชน เรื่องความมั่นคงของธนาคารพาณิชยจึงไดรับ
ความสนใจจากสาธารณชน

ที่ผานมาประเทศไทยมีความทรงจําอันเลวรายในวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 การพึ่งพา
เงินทุนจากตางประเทศที่มีการกูยืมเปนจํานวนมาก สงผลกระทบใหโครงสรางหนี้ระยะสั้นของไทย
อยูในภาวะวิกฤต อีกทั้งความสามารถในการชําระหนี้ของภาคธุรกิจที่ลดลง ตลอดจนปญหาหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินเปนเหตุใหความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจ และการเงิน
ในสายตาของเจาหนี้ และนักลงทุนตางประเทศลดลงอยางตอเนื่อง ในสวนของความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีตอสถาบันการเงินก็เชนเดียวกัน มีการเรงถอนเงินฝากออกจากสถาบันการเงิน สงผล
ใหธนาคารพาณิชยขาดสภาพคลองอยางรุนแรง นําไปสูการปดกิจการของธนาคารบางแหงอยาง
ถาวร ซึ่งมีผลผลักดันใหสถาบันการเงินตางๆ ตองมีการปรับตัวใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยธนาคารพาณิชยอาจจะยึดถือแนวทางการดําเนินงานเพื่อความมั่นคง และความอยูรอดของตน
เปนหลัก ดังนั้น หากมีการตรวจสอบประสิทธิภาพผลการดําเนินงาน และสรางระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Warning System) เพื่อทําหนาที่สงสัญญาณเตือนภัยทางการเงินใหกับระบบธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทย ชวยในการตัดสินใจ วางแผน หรือกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
สภาพการณที่เปนอยู และสามารถลดความเสียหายดังเชนที่เกิดในชวงวิกฤตที่ผานมา การวิเคราะห
CAMEL (CAMEL Analysis) เปนเครื่องมือทางการเงินในรูปของอัตราสวนที่มีมุมมองครอบคลุม 



2

ในดานบริหารการเงิน และการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ และเปนการสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
ทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังเปนตัวแปรที่นิยมใชในการประเมินความมั่นคงทางการเงิน
ขององคกร หนวยงาน หรือสถาบันตางๆ ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ความมั่นคงเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy) 2) คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality) 3) คุณภาพดานการ
จัดการหรือการบริหาร (Management Quality) 4) ความสามารถในการทํากําไรหรือความสามารถ
ในการหารายได (Earnings) และ 5) สภาพคลอง (Liquidity) ซึ่งหลักสําคัญในการประสบ
ความสําเร็จของธนาคารพาณิชยนั้นตองอาศัยการจัดการ และการดําเนินงานดานตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยขอมูลความมั่นคงของธนาคารพาณิชยไทย 

จากตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของการวิเคราะห CAMEL ประจําป 2550

3. ขอบเขตและวิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรในการวิจัย
สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีจํานวนทั้งหมด 18 แหง ไดแก 

ธนาคารพาณิชยไทยจํานวน 14 แหง ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยจํานวน 3 แหง และธนาคาร
พาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศจํานวน 1 แหง งานวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะ
สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยไทย ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยจํานวน 12 แหง และธนาคารตางประเทศที่ทําการควบรวมกิจการกับธนาคารพาณิชย
ของไทยซึ่งเคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย จํานวน 2 แหง 

เหตุผลที่เลือกธนาคารพาณิชยไทยเปนกลุมตัวอยาง เนื่องจากธนาคารพาณิชยไทย
ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย (Stock Market) 
หรือตลาดหุน เปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญในตลาดทุน และตลาดการเงินไทย อีกทั้ง ธนาคาร
พาณิชยนั้นยังถูกจัดไดวาเปนแหลงเงินทุนรายใหญที่สุดของประเทศ และมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจ ดังนั้น ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็ยอมเปนธนาคารที่มีความสําคัญ
ตอประเทศมากเชนกัน

3.2 ตัวแปรและแหลงขอมูลในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยนี้ใชขอมูลจากงบการเงินในรายงานประจําปของธนาคารในป 

พ.ศ. 2550 ประกอบดวยขอมูลจากงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ
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การเงิน เปนขอมูลจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชยประจําป 2550 โดยใช
การวิเคราะห CAMEL ประกอบดวย 17 ตัวแปร ดังนี้

3.2.1 ดานความเพียงพอดานเงินกองทุน (C: Capital Adequacy)
3.1.3.1 อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินฝาก
3.1.3.2 อัตราสวนระหวางสวนของผูถือหุนตอสินทรัพย  

3.2.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย (A: Asset Quality)
3.2.2.1 อัตราสวนระหวางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหกู

ทั้งหมด
3.2.2.2 อัตราสวนสินเชื่อที่จัดชั้นไดตอสินเชื่อรวม 

3.2.3 ดานคุณภาพดานการจัดการ (M: Management Quality)
3.2.3.1 อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้

สงสัยจะสูญตอจํานวนพนักงานทั้งหมด 
3.2.3.2 อัตราสวนระหวางคาใชจายทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด
3.2.3.3 อัตราสวนระหวางรายไดทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด 

3.2.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (E: Earnings)
3.2.4.1 อัตราสวนตางดอกเบี้ย 
3.2.4.2 อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน 
3.2.4.3 อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน 
3.2.4.4 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 
3.2.4.5 อัตราสวนระหวางรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม 
3.2.4.6 อัตราสวนรายจายรวมตอรายไดรวม 
3.2.4.7 อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ 

3.2.5 ดานสภาพคลอง (L: Liquidity)
3.2.5.1 อัตราสวนการกูยืมระหวางธนาคารตอหนี้สินรวม 
3.2.5.2 อัตราสวนเงินกูยืมตอเงินกองทุน 
3.2.5.3 อัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินฝาก 

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
  4.1 เพื่อทราบถึงปจจัยสําคัญที่มีสวนในการกําหนดความมั่นคงของธนาคารพาณิชย 
เพื่อที่จะชวยกําหนดทิศทางและมาตรการตางๆ ที่จะสงเสริมใหระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ
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และมั่นคงตอไป
4.2 เพื่อทราบถึงสถานการณการดําเนินงานดานการเงินของธนาคารพาณิชยไทย
4.3 สามารถทราบและเขาใจถึงทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธนาคารพาณิชย การ

วิเคราะหทางการเงินแบบอัตราสวนทางการเงิน และการวิเคราะหปจจัย

5. นิยามศัพท
5.1 ธนาคาร หมายถึง ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย เปนกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้
5.2 ธนาคารพาณิชย หมายถึง สถาบันการเงินที่เปนสื่อกลางระหวางผูออมเงินกับผูตอง 

การใชเงินโดยหนาที่ของธนาคารคือรับฝากเงิน ใหผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย และคาตอบแทนใน
การรวมลงทุน

5.3 ตัวแปร หมายถึง อัตราสวนทางการเงินทั้ง 17 อัตราสวนจากวิธีการวิเคราะห 
CAMEL

5.4 ระบบเตือนภัยลวงหนา (Warning System) หมายถึง แนวทางที่จะชวยใหทราบ
จุดออนหรือภัยทางการเงินที่มีผลกระทบตอสถาบันการเงิน เพื่อชวยตัดสินใจ วางแผน หรือกําหนด
นโยบายใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปนอยู
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย เพื่อวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทาง
การเงินของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ประกอบดวย ขอมูล แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ และ
งานวิจัย ที่เกี่ยวของตางๆ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ธนาคารพาณิชย

1.1 สถาบันการเงินประเภทธนาคาร
1.2 คําจํากัดความของ “การธนาคารพาณิชย” ในประเทศไทย
1.3 บทบาทและความสําคัญของธุรกิจธนาคารพาณิชย
1.4 ธุรกิจของธนาคารพาณิชย
1.5 ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย
1.6 งบการเงินธนาคารพาณิชย
1.7 ระบบสัญญาณเตือนภัยสถาบันการเงิน
1.8 ขอมูลเบื้องตนของธนาคารพาณิชยที่ใชในการวิจัย

1.8.1 ธนาคารกรุงเทพ
1.8.2 ธนาคารกรุงไทย
1.8.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1.8.4 ธนาคารกสิกรไทย
1.8.5 ธนาคารเกียรตินาคิน
1.8.6 ธนาคารทหารไทย
1.8.7 ธนาคารทิสโก
1.8.8 ธนาคารไทยพาณิชย
1.8.9 ธนาคารไทยธนาคาร
1.8.10 ธนาคารนครหลวงไทย
1.8.11 ธนาคารธนชาติ
1.8.12 ธนาคารยูโอบี
1.8.13 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
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1.8.14 ธนาคารสินเอเชีย
สวนที่ 2 การวิเคราะห CAMEL

2.1 การวิเคราะห CAMEL 
2.1.1 วัตถุประสงคของ CAMEL Analysis
2.1.2 ประโยชนของ CAMEL Analysis
2.1.3 มิติของ CAMEL Analysis

2.2 การประเมินฐานะของธนาคารพาณิชย ดวยการวิเคราะห CAMEL
2.2.1 ความมั่นคงเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)
2.2.2 คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality)
2.2.3 คุณภาพดานการจัดการหรือบริหาร (Management Quality)
2.2.4 ความสามารถในการทํากําไรหรือหารายได (Earnings)
2.2.5 สภาพคลอง (Liquidity)

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)
3.1 แนวคิดและวัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัย
3.2 ตัวแบบของการวิเคราะหปจจัย
3.3 ขั้นตอนของการวิเคราะหปจจัย
3.4 การนําการวิเคราะหปจจัยไปประยุกตใช

สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 1 ธนาคารพาณิชย
1.1 สถาบันการเงินประเภทธนาคาร
ธนาคารเปนสถาบันหนึ่งในระบบเศรษฐกิจปจจุบันที่มีความสําคัญมาก เปนสถาบันทาง

การเงินมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งในดานการเงินและการใหสินเชื่ออื่นๆ ประเภทของธนาคาร 
โดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ธนาคารกลาง (Central Bank) ธนาคารพาณิชย (Commercial 
Bank) และธนาคารพิเศษ (Special Bank) สวนสถาบันการเงินอื่นๆ ที่รวมเรียกวา “สถาบันการเงินที่
ไมใชธนาคาร” (Non-Bank Financial Institutions) และไมถือเปนธนาคารพาณิชย แมวาจะมีหนาที่
เกี่ยวของกับการเงิน สินเชื่อ การใหกูยืมเงินและอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

1.1.1 ธนาคารกลาง (Central Bank) 
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ เปนสถาบัน

การเงินที่ไมมุงแสวงหากําไรและไมแขงขันกับสถาบันการเงินเอกชน บริหารงานโดยคณะกรรมการ
ธนาคารแหงประเทศไทย บทบาทและหนาที่ที่สําคัญของธนาคารแหงประเทศไทย คือ การดําเนิน
นโยบายการเงินเพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยในระยะหลังบทบาท
ดานการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจนการพัฒนาระบบการเงินและการกํากับและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินไดมีความสําคัญมากขึ้น นอกจากนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยยังทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาและนายธนาคารของรัฐบาลและธนาคารพาณิชย บริหารสินทรัพย และหนี้สิน
ทางการเงินของประเทศ ตลอดจนจัดพิมพธนบัตร การนําออกใชและจัดการซึ่งธนบัตร 

1.1.2 ธนาคารพาณิชย (ธพ.)
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาท และ

ความสําคัญมากในระบบการเงินไทยปจจุบัน ระบบธนาคารพาณิชยไทย เปนระบบธนาคารสาขา 
ธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย คือ การระดมเงินออมในรูปเงินฝากประเภทตางๆ และการปลอย
สินเชื่อตอบุคคลหรือธุรกิจตางๆรวมทั้งการซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด และการ
ซื้อขายเงินตราตางประเทศ นอกจากนั้น ธนาคารพาณิชยสามารถทําธุรกิจอันเปนประเพณีที่ธนาคาร
พาณิชยพึงกระทํา เชน การเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงิน การรับอาวัลตั๋วเงิน การรับรองตั๋วเงิน การออก
เล็ตเตอรออฟเครดิตหรือการค้ําประกัน หรือธุรกิจทํานองเดียวกันเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย

1.1.3 ธนาคารพิเศษ
ธนาคารพิเศษในประเทศไทยที่เปนของรัฐบาลอยู 3 ธนาคาร ไดแก ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
1.1.4 สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร
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สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร หมายถึง ตัวกลางทางการเงิน หรือสถาบัน
การเงินที่ไมรับเงินฝาก หรือไมรับเงินฝากเฉพาะเงินฝากประเภทกระแสรายวัน และมีการใหบริการ
ที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มักมีบทบาทสําคัญในการเปนแหลงใหสินเชื่อ ระยะสั้นถึง
ปานกลางใหกับระบบเศรษฐกิจ ไดแก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานธน
กิจอุตสาหกรรมขนาดยอม บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย การประกันภัย สหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย และโรงรับจํานํา 

1.2 คําจํากัดความของ “การธนาคารพาณิชย” ในประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ธนาคารพาณิชย หมายถึง 

ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย และหมายรวมตลอดถึงสาขาของธนาคาร
ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย โดยการประกอบธุรกิจประเภทรับฝาก
เงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไวและใชประโยชนจากเงินนั้น
ในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน การใหกูยืม ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่น
ใด และซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศ เปนตน

ธนาคารพาณิชย หมายถึง การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวง
ถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันไดกําหนดไว และใชประโยชนจากเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง 
เชน การใหกูยืม ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศ ทั้งนี้จะประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ อันเปนประเพณีของธนาคารพาณิชยดวยก็ได 
สําหรับธนาคารพาณิชย คือ ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย รวมถึงสาขา
ของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยดวย

1.3 บทบาทและความสําคัญของธุรกิจธนาคารพาณิชย
เนื่องจากธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่ไดกอตั้งมาเปนเวลาชานาน และไดรับ

ความเชื่อถือจากประชาชน ประกอบกับมีสํานักงานและสาขากระจายอยูทั่วประเทศ ทําใหเปนแหลง
ระดมเงินออมและแหลงใหกูเงินขนาดใหญที่สุดในประเทศ จึงเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการ
กําหนดนโยบายทางการเงิน และธนาคารพาณิชยก็มีความสําคัญควบคูไปกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการคาของไทย ดังนั้น จึงขอสรุปบทบาทและความสําคัญของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ดังนี้

1.3.1 เปนแหลงเงินออมขนาดใหญของประเทศโดยขอมูล ณ สิ้นป พ.ศ.
2548 ธนาคารพาณิชยมีการระดมเงินฝากประมาณ 6,196,052 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 77 ของ
ยอดเงินฝากรวมในระบบสถาบันการเงิน

1.3.2 เปนแหลงเงินทุนขนาดใหญที่สุดในประเทศ จากการที่ธนาคาร
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พาณิชยเปนแหลงระดมเงินออมขนาดใหญ จึงเปนแหลงเงินทุนใหผูประกอบการและประชาชน
ทั่วไปกูเงินไปลงทุนในกิจการตางๆ โดย ณ สิ้นป พ.ศ.2548 ธนาคารใหสินเชื่อประมาณ 5,488,434 
ลานบาท หรือประมาณรอยละ 77 ของเงินใหสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินทั้งหมด       

1.3.3 ธนาคารพาณิชยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดการใชจายเงินกลาวคือ
แตกอนประชาชนมีการใชจายเงินโดยใชธนบัตรและเหรียญกษาปณ แตเมื่อมีกิจการของธนาคาร
พาณิชยเขามาทําใหมีการใชเช็คเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอีกชนิดหนึ่ง         

1.3.4 ธนาคารพาณิชยเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการกําหนดนโยบาย
ทางการเงิน คือ รัฐสามารถดําเนินมาตรการตางๆทางเศรษฐกิจผานระบบธนาคารพาณิชย เพื่อ
ควบคุมปริมาณในระบบเศรษฐกิจของประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสม เชน การเพิ่มหรือลดอัตรา
เงินสํารองตามกฎหมาย เปนตน         

1.3.5 ธนาคารพาณิชยมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มและลดปริมาณเงินใน
ประเทศจากการสรางและทําลายเงินฝากของธนาคารพาณิชย เมื่อธนาคารพาณิชยขยายเครดิตดวย
การใหกูยืมเงินแกลูกคา และเมื่อลูกคาไดนําเงินกูยืมดังกลาวไปฝากไวกับธนาคาร จะทําใหธนาคาร
สามารถนําเงินฝากของลูกคาไปแสวงหาผลประโยชนดวยการใหกูยืมตอไปได กระบวนการเหลานี้
สงผลใหธนาคารพาณิชยสามารถสรางเงินฝากขึ้นมาและทําใหปริมาณเงินในประเทศเพิ่มขึ้น ในทาง
กลับกัน การลดการใหกูยืมเงินของธนาคารพาณิชยจะสงผลใหเกิดการทําลายเงินฝากอันจะทําให
ปริมาณเงินในประเทศลดลงดวย   

1.4 ธุรกิจของธนาคารพาณิชย
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ธุรกิจที่นํามาซึ่งรายได

ดอกเบี้ยและเงินปนผล และธุรกิจที่นํามาซึ่งรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย 
1.4.1 ธุรกิจที่นํามาซึ่งรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

1.4.1.1 การรับฝากเงิน ธนาคารพาณิชยใหบริการรับฝากเงินแก
ประชาชนทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในหลายรูปแบบ โดยใหบริการผานเครือขายสาขา
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ มีบริการในลักษณะตางๆ ไดแก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออม
ทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากระยะยาวประเภทปลอดภาษี เปนตน

1.4.1.2 การใหสินเชื่อ ธนาคารพาณิชยสามารถแบงลักษณะการ
ให บริการดานสินเชื่อออกเปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ บริการสินเชื่อ บริการสินเชื่อสวนบุคคล และ
บริการสินเชื่อในลักษณะเครดิต

1.4.2 ธุรกิจที่นํามาซึ่งรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย ไดแก บริการดาน Personal 
Banking บริการดานปริวรรต บริการธุรกิจดานการสั่งสินคาเขา บริการธุรกิจดานสงสินคาออก 
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บริการบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริการบัตรเครดิต บริการที่ปรึกษาทางการเงิน บริการดาน
หลักทรัพย และการบริการดานอื่นๆ 

1.5 ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย
ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชยสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณีดังนี้ 

1.5.1 ความรับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคง ธนาคาร
พาณิชยจําเปนที่จะตองใหมีการดํารงสภาพคลองไวมากพอเพียง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถสนองตอบ
การถอนเงินของผูฝากไดตลอดเวลา ซึ่งสามารถวัดไดจากความสามารถในการทํากําไรและความ 
สามารถในการตอบสนองความตองการถอนเงินฝากของประชาชน

1.5.2 ความรับผิดชอบในเรื่องของการมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบใน
เรื่องของการมีประสิทธิภาพในที่นี้เราสามารถที่จะวัดจากการระดมเงินฝากและการใหเครดิตในดาน
เงินฝาก โดยจะตองทําการถึงในเรื่องตางๆ ดังนี้

1.5.2.1 ประสิทธิภาพในการผลิต โดยธนาคารตองระดมเงินฝาก
ใหไดมากที่สุด และสรางสินทรัพยที่มีรายไดมากที่สุดที่จะทําได ซึ่งวิธีการที่นิยมใชมีอยู 2 รูปแบบ 
คือ การระดมเงินออม และการใหเครดิต

1.5.2.2 ประสิทธิภาพในการกระจายทรัพยากร ธนาคารพาณิชย
ควรที่จะสนับสนุนการจัดสรรเครดิตใหแกภาคเศรษฐกิจที่กอใหเกิดความเจริญเติบโตกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการจัดสรรเครดิตในทางที่นําความเสียหายมาสูระบบเศรษฐกิจ
และศีลธรรม

1.5.2.3 ประสิทธิภาพในการสนองตอบนโยบายการเงิน เปน
เพราะวาบางครั้งการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยเปนการกระทําที่ซ้ําเติมตอภาคเศรษฐกิจซึ่งขัด
ตอนโยบายการเงิน 

1.5.2.4 ประสิทธิภาพในการกระจายทรัพยากร ธนาคารพาณิชย
ควรจะสนับสนุนการจัดสรรเครดิตใหภาคเศรษฐกิจ ที่กอใหเกิดความเจริญเติบโตกาวหนาทาง
เศรษฐกิจ หลีกเลี่ยงการจัดสรรเครดิตในทางที่นําความเสียหายมาสูเศรษฐกิจ และเสื่อมเสียศีลธรรม

1.6 งบการเงินธนาคารพาณิชย
งบการเงินเปนรายงานทางการเงิน ที่ประกอบดวยสารสนเทศที่สําคัญ อันแสดงถึงผล

การดําเนินงานขององคกรในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา รวมทั้งยังทําใหทราบถึงฐานะของกิจการ 
และการเปลี่ยนแปลง หรือการไดมาใชไปของของเงินที่มีอยูในกิจการ (สันติ กีระนันทน 2546: 54) 

ทั้งนี้งบการเงินที่สําคัญ มีอยู 3 งบการเงินดวยกัน คือ
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1.6.1 งบดุล (Balance Sheet) เปนงบการเงินอีกอันหนึ่งที่มีความสําคัญเปน
อยางมาก ที่จําเปนตอผูใชสารสนเทศจากงบการเงิน ทั้งนี้งบดุลแสดงถึงฐานะขององคกร ณ วันใด
วันหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากที่บนสวนหัวของงบดุลที่ปรากฏวา “งบดุล ณ วันที่.....” ซึ่งหมายถึง
สารสนเทศที่ปรากฏในงบดุลนั้น แสดงฐานะขององคกร ณ วันนั้นโดยเฉพาะเทานั้น นอกจากนั้นงบ
ดุลยังแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของกิจการหรือแสดงถึงสุขภาพขององคกร งบดุลประกอบ 
ดวย 2 สวน ไดแก สินทรัพย และหนี้สินและสวนของเจาของ (สันติ กีระนันทน 2546: 47-48)

1.6.2 งบกําไรขาดทุน (Profit and Loss Statement หรือ Income Statement) 
หมายถึง งบที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะ เวลาบัญชีที่กําหนดแตจะตองไมเกิน 
1 ป เพื่อวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจวามีรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลานั้นเทาใด และเมื่อ
นํารายไดหักดวยคาใชจายแลว จะเปนกําไรสุทธิ (Net Income หรือ Net Profit) หรือขาดทุนสุทธิ 
(Net Loss) 

1.6.3 งบกระแสเงินสด หมายถึง งบที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแส
เงินสดของกิจการ โดยบอกถึงที่มาและที่ไปของกระแสเงินสด ประกอบดวย

1.6.3.1  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ เงินสดรับจาย
จริงที่ไดจากการดําเนินกิจการ โดยไมสนใจรายไดที่ยังไมไดรับเงินและคาใชจายที่ยังไมไดจายเงิน

1.6.3.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ กระแสเงินสดรับ
จายจริงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนของธุรกิจในสวนของ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ เงิน
ลงทุน หากมีการลงทุนเพิ่ม เชน ซื้อเครื่องจักร แสดงวามีการใชไปของเงินสด ในทางตรงขาม หากมี
การขายสินทรัพยออกไปจะถือวาเปนแหลงไดมาของเงินสด

1.6.3.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน คือ กระแสเงิน
สดรับจายจริงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในแหลงที่มาของเงินทุน ทั้งที่เปนการกูยืมระยะสั้นและ
ระยะยาว

1.7 ระบบสัญญาณเตือนภัยสถาบันการเงิน
สัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System : EWS) หมายถึง แบบจําลองที่ศึกษา

ตัวแปรที่มีพฤติกรรมผิดปกติกอนเกิดวิกฤต ดวย การจัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณ
เตือนภัยวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทางดานคาเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (ชัยณรงค สุระกุล 2549: 5)

1.8 ขอมูลเบื้องตนของธนาคารพาณิชยที่ใชในการวิจัย
1.8.1 ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงเทพกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2487 และเจริญกาวหนาเคียงคู

เศรษฐกิจและสังคมไทยอยางตอเนื่องและมั่นคง ปจจุบันธนาคารกรุงเทพเปนธนาคารพาณิชยที่ใหญ
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ที่สุดในประเทศไทยและใหญเปนอันดับที่หาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีมูลคา
สินทรัพยรวมกวา 1,490,000 ลานบาท อีกทั้งยังเปนธนาคารชั้นนําของประเทศในตลาดลูกคาธุรกิจ
ขนาดใหญและผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม พรอมดวยฐานลูกคาบุคคลที่กวางขวาง
ที่สุดในประเทศ โดยมีจํานวนลูกคาทุกประเภทรวมทั้งสิ้นประมาณ 16 ลานบัญชี เครือขายบริการ
ของธนาคาร ประกอบดวย สํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยรวม 250 แหง และสาขามากกวา 850 
แหงทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเครือขายบริการธนาคารอัตโนมัติ อันไดแก เครื่องเอทีเอ็มและ
เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติกวา 5,500 เครื่อง บริการธนาคารทางโทรศัพท และบริการธนาคาร
ทางอินเทอรเน็ตที่ใชงายและมีสมรรถนะสูงพรอมอํานวยความสะดวกใหลูกคาสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินไดทุกที่ ทุกเวลา

1.8.2 ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มเปดดําเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 

มีนาคม 2509 โดยการควบกิจการของธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ซึ่งเปน
ธนาคารพาณิชยที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญทั้งคู เขาเปนธนาคารเดียวกันตามนโยบายของรัฐบาล 
และไดใชชื่อใหมวา "ธนาคารกรุงไทย จํากัด" ใชชื่อภาษาอังกฤษวา "Krung Thai Bank Limited" ใช
สัญลักษณ "นกวายุภักษ" ซึ่งเปนเครื่องหมายของกระทรวงการคลัง เปนสัญลักษณประจําของ
ธนาคารจนถึงปจจุบัน หลังจากการรวมกับธนาคารสยาม จํากัด แลว ธนาคารกรุงไทยจึงกลายเปน
ธนาคารพาณิชยของรัฐเพียงแหงเดียว 

1.8.3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยของไทย กอตั้ง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2488 ธนาคารไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2520 ปจจุบัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปนธนาคารพาณิชยชั้นนําของประเทศที่ใหบริการ
ทางการเงินครบวงจร มีทุนจดทะเบียนจํานวน 70,894 ลานบาท ทุนชําระแลว เปนเงิน 57,477 ลาน
บาท มีเครือขายสาขาใหบริการลูกคารวมทั้งสิ้น 569 แหง 

1.8.4 ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2488 

ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เปนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย และเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีสาขาอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศและตางประเทศ
บางแหง ณ 31 ธันวาคม 2550 มีสาขาในประเทศ จํานวน 604 สาขา ตลอดจนสาขาสํานักงาน
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ตัวแทนตางประเทศที่ใหบริการและสงเสริมความสะดวกตางๆ ในดานการคาและการเงินระหวาง
ประเทศทั่วโลก

1.8.5 ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตใหยกระดับเปนธนาคาร

พาณิชยเต็มรูปแบบ (Commercial Bank) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 และเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2548 ดวยเงินกองทุนกวา 17,000 ลานบาท โดยจะมุงเนนธุรกิจที่มีความชํานาญตอเนื่องจาก
การเปนบริษัทเงินทุน คือ สินเชื่อรายยอย (สินเชื่อเชาซื้อรถยนต) สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู
อาศัยและสินเชื่อธุรกิจในบางธุรกิจเชน ธุรกิจขนสง บรรจุภัณฑ และสิ่งพิมพ เปนตน นอกจากนั้น
ยังจะใหบริการหลักเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยอื่น ณ 31 ธันวาคม 2549 มีสาขาอยูทั้งสิ้น 27 แหงที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

1.8.6 ธนาคารทหารไทย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของจอม

พล สฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ตองการรวบรวมเงินนอกงบประมาณแผนดินของทหารที่กระจัดกระจายอยู
ตามแหลงตางๆเขาดวยกัน คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้งธนาคารดังกลาว 
จึงไดมีการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิเพื่อกอตั้ง “ธนาคารทหารไทย จํากัด” หรือ“The Thai 
Military Bank, Ltd.” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2499 และเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2500 โดย
มีทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 10 ลานบาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 ธนาคารไดรวมกิจการกับ
ธนาคารดีบีเอสไทยทนุและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งการรวมกิจการดังกลาว
จะสงผลใหเปนธนาคารใหมที่สมบูรณแบบ ณ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีขนาดสินทรัพยประมาณ 
6 แสนลานบาท เปนอันดับ 6 ของระบบธนาคารพาณิชย 

1.8.7 ธนาคารทิสโก
ทิสโกกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2512 มีสถานะเปนบริษัทเงินทุนแหงแรกของ

ประเทศไทยดวยเงินทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท ชื่อ “ทิสโก” และตราสัญลักษณ “TISCO” มาจาก
ชื่อภาษาอังกฤษที่ใชวา “Thai Investment and Securities Company Limited” ทิสโกไดพัฒนา
บทบาทตามหลักการธนาคารเพื่อการคาและการลงทุน (Investment Bank) โดยพัฒนาบริการใหมๆ 
เพื่อสนองตอบความตองการของระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ซึ่งทิสโกเปนบริษัทเงินทุน
แหงแรกที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง และ
เปลี่ยนสถานะเปน “ธนาคารทิสโก” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 โดยมีสาขาของธนาคารในสวน
ภูมิภาคจํานวน 14 แหง ในเขตเศรษฐกิจสําคัญทั่วประเทศ
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1.8.8 ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินแหงแรกของคนไทย เริ่มตนดําเนิน

กิจการ เมื่อป พ.ศ. 2447 (ร.ศ.123) ในชื่อ “บุคคลัภย” โดยพระเจานองยาเธอกรมหมื่นมหิศรราช
หฤทัย พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงริเริ่มดําเนินกิจการ เมื่อวันที่ 30 
มกราคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหตั้ง “บริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด”  ตอมาในชวงกอน
หนาที่จะเกิด สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482) ไดมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” มาเปน 
“ไทย” จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด” และในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2518 
ธนาคารไทยพาณิชยไดจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปลี่ยนชื่อใหสอดคลอง
กับสถานภาพ โดยใชชื่อวา “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)” และใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 
“SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” 

1.8.9 ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2541 มีกองทุนเพื่อการ

ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปนผูถือหุนหลักในสัดสวน 48.98% และมีผลการดําเนินงาน
ที่กาวหนามาเปนลําดับ ปจจุบัน ณ 30 กันยายน 2551 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน(ชําระแลว) ทั้งสิ้น
25,030,127,182.50 บาท มีสินทรัพยรวม 182,315 ลานบาท เงินใหสินเชื่อ 81,889 ลานบาท ยอดเงิน
ฝากกวา 147,562 ลานบาท และมีสาขาทั่วประเทศ 147 สาขา

1.8.10 ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2484 โดยคณะ

บุคคลของรัฐบาลรวมกับสมาชิกในราชวงศ ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ในเดือน
สิงหาคม 2537 ธนาคารเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และทําการซื้อขายเปนครั้งแรก เดือน
เมษายน 2545ไดทําการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547ไดเปลี่ยน
สถานะเปนธนาคารเอกชน 

1.8.11 ธนาคารธนชาติ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เดิมเปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจใน

ชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด(มหาชน) ธนาคารธนชาตไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2545 ภายใตใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยแบบจํากัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นไดรับใบ 
อนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 
และไดเปดใหบริการดานการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเชาซื้อรถยนตเปนธุรกิจหลัก
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1.8.12 ธนาคารยูโอบี
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารยูโอบี เกิดจากการรวมกิจการที่

ประสบความสําเร็จระหวางธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด 
(มหาชน) การผนึกกําลังรวมกันนี้สงผลให ธนาคารยูโอบี มีเครือขายสาขาที่กวางขวางทั่วประเทศ
เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคา รวมทั้งเสริมสรางฐานธุรกิจในภูมิภาค เพื่อตอบสนองความ
ตองการดานการธนาคารของลูกคาในระดับภูมิภาค และดวยความเปนสมาชิกของเครือยูโอบี ที่มี
เครือขายสํานักงาน 572 แหงใน 18 ประเทศและเขตการปกครอง ธนาคารยูโอบี จึงมีศักยภาพและ
บทบาทสําคัญในภาคการเงินการธนาคารของประเทศไทย

1.8.13 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) กลุมธนาคาร

สแตนดารดชารเตอรด ไดทําการรวบรวมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีอายุ
กวา 111 ป เขากับธนาคารสแตนดารดชารเตอรดนครธนในเดือนตุลาคม ป พ.ศ.2548 และธนาคาร
ไดเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารยังไดรับความ
เชื่อถือและความไววางใจจากผูที่เกี่ยวของตลอดเครือขายการทํางาน และเปนองคกรที่ดําเนินกิจการ
ภายใตกฎบรรษัทภิบาล รวมทั้งยังเปนองคกรที่มีความมุงมั่นและสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหแกชุมชนใน
ประเทศไทย

1.8.14 ธนาคารสินเอเชีย
ธนาคารสินเอเชีย จํากัด (มหาชน) หรือในชื่อเดิมคือ บริษัท เงินทุนสินเอเชีย 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยจากกระทรวงการคลังและ 
ธนาคารแหงประเทศไทย เริ่มเปดใหบริการประชาชน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 นับตั้งแตป
แรกที่กาวสูธุรกิจการการเงินการธนาคารเมื่อป พ.ศ. 2512 หลังจากนั้น ก็ไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเงินทุนในป พ.ศ. 2516 จดทะเบียนเขาสู
ตลาดหลักทรัพยในป พ.ศ. 2521 จนกระทั่งแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนในป พ.ศ. 2536

สวนที่ 2 การวิเคราะห CAMEL
2.1 การวิเคราะห CAMEL 
CAMEL Analysis คือ เครื่องมือวิเคราะหทางการเงิน ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปน

แนวทางในการตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของผูกํากับดูแลสถาบันการเงิน และเปนเครื่องมือ
ในการเตือนภัยลวงหนา (Early warning system) เพื่อวัดระดับความเขมแข็งขององคกร 

2.1.1 วัตถุประสงคของ CAMEL Analysis 
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2.1.1.1 เพื่อชี้สถานการณความเสี่ยงที่สําคัญและจําเปนตอง
เตือนภัยทาง การเงินใหแกสหกรณและกลุมเกษตรกรภายในเวลาที่เหมาะสม

2.1.1.2 เพื่อสงสัญญาณเตือนภัยใหผูบริหารธนาคารไดทราบ
ภาวะเศรษฐกิจของธนาคารเพื่อใหสามารถวางแผนงานรับสถานการณไดทันเวลา รวมถึงนําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของธนาคาร

2.1.1.3 เสนอผลการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ พรอมใหขอเสนอ 
แนะเพื่อการเฝาระวังทางการเงินของสหกรณ เพื่อลดความเสี่ยงและปองกันมิใหเกิดผลเสียหาย

2.1.1.4 เพื่อสรางตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานอยางเปนรูปธรรม
สําหรับธนาคารและสถาบันทางการเงิน 

2.1.2 มิติของ CAMEL Analysis 
เพื่อใหครอบคลุมการเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเปนเครื่องมือใน

การเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) ประกอบไปดวย 5 มิติดังนี้
2.1.2.1 มิติที่ 1: C - Capital Adequacy
ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยงหรือความเขมแข็งของ

เงินทุน เปนการวิเคราะหความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง ซึ่งเปนการวิเคราะหแหลงเงินทุนที่
สามารถรองรับ หรือปองกันผลกระทบจากความเสี่ยงทางดานธุรกิจ

2.1.2.2 มิติที่ 2: A – Asset Quality 
คุณภาพของสินทรัพยเปนการวิเคราะหวาสินทรัพยที่ลงทุนได

กอใหเกิดรายไดแกธนาคารอยางไรและไดถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สินทรัพยที่จะวัด
ประสิทธิ- ภาพ เชน ลูกหนี้ สินคาคงคลังและสินทรัพยรวม 

ผูวิเคราะหอาจจะกําหนดลําดับชั้นคุณภาพของสินทรัพยออกไดเปน 5 ลําดับ ดังนี้
1) สินทรัพยจัดชั้นปกติ (Passed) เปนสินทรัพยที่มีคุณภาพ ระดับความเสี่ยงปกติ 
2) สินทรัพยที่กลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mentioned) เปนสินทรัพยที่ประเมินไดวามี

ระดับความเสี่ยงในเกณฑปกติ แตมีแนวโนมฐานะคุณภาพของสินทรัพยนั้นจะออนลง 
3) สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน (Substandard) เปนสินทรัพยที่ประเมินไดวามีความ

เสี่ยงอยูในเกณฑสูงเกินกวาระดับปกติ 
4) สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ (Doubtful) เปนสินทรัพยที่ประเมินฐานะคุณภาพไดวา

มีความเสี่ยงที่จะสูญอยูในเกณฑสูงมาก 
5) สินทรัพยจัดชั้นสูญ (Loss or Bad) หมายถึง สินทรัพยที่พิจารณาไดวาไมมีลูกคา

เหลืออยูอีก หรือไมอาจเรียกคืนไดทั้งจํานวน 
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2.1.2.3 มิติที่ 3: M – Management Capability 
ขีดความสามารถในการบริหารงานเปนการวิเคราะหถึง

ความสามารถของฝายบริหารในการวางกลยุทธ และจัดโครงสรางองคกรในการนํา พาองคกรให
บรรลุวัตถุประสงคของกิจการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทามกลางสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่กิจการเผชิญอยูการบริหารจัดการและโครงสรางธุรกิจ

2.1.2.4 มิติที่ 4: E – Earning Sufficiency 
การทํากําไรเปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการแขงขัน

ของกิจการในธุรกิจที่ดําเนินอยูซึ่งจะประกอบไปดวยการรักษาอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร
กอนหักคาใช จายดําเนินงานใหต่ําและ เพิ่มอัตรากําไรขั้นตนในแตละธุรกิจใหมากที่สุด รวมทั้ง
วิเคราะหถึงคุณภาพและแนวโนมของกําไรในอนาคตของธนาคาร

2.1.2.5 มิติที่ 5: L – Liquidity 
สภาพคลองหรือความเพียงพอตอความตองการใชเงิน เปนการ

พิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรือสินทรัพยที่มีสภาพใกลเคียง เงินสด รวมถึงสินทรัพยอื่นที่
สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงายสภาพคลองวัดไดจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งคํานวณได
จากสัดสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน หากธนาคารมีความเสี่ยงของเงินทุน
ธนาคารจําเปนตองรักษาสภาพคลองใหสูงเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการขาดสภาพคลองทาง
การเงิน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ 2548: 10-12)

ธนาคารแหงประเทศไทย(ธปท.) มีประกาศใหธนาคารพาณิชย ตองดํารงสินทรัพย
สภาพคลองไมต่ํากวา 6% ของเงินฝาก โดยสินทรัพยสภาพคลองตองอยูในรูปเงินฝากที่ ธปท. เงิน
สดในมือ และพันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน ที่ปลอดภาระ 
เนื่องจากสามารถนําไปใชเปนหลักประกันการกูยืมในตลาดซื้อขายพันธบัตรไดนอกเหนือ จากการ
กันสํารองตามประกาศ ธปท. สถาบันการเงินสามารถบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองไดโดย
พิจารณาสินทรัพยระยะสั้นใหสอดคลองกับหนี้สินระยะสั้น การกระจายแหลงเงินฝากหรือเงินกูยืม 
ไมใหกระจุกอยู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การเตรียมวงเงินกูยืม (Purchased Fund Available) หรือการ
เตรียมแผนฉุกเฉินดานสภาพคลองภายใตสภาวะวิกฤติ (Contingency Liquidity Plan) เปนตน ทั้งนี้
สิ่งที่ตองตระหนักเสมอ คือ สภาพคลองสวนเกินที่มีมากเกินความจําเปน อาจสงผลกระทบตอกําไร
ของสถาบันการเงินนั้นๆ เนื่องจากสินทรัพยสภาพคลองมักจะมีผลตอบแทนที่ต่ํากวาสินเชื่อลูกคา
ทั่วไป



18

ภาพที่ 1 หลักคิดพื้นฐานของ CAMEL
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, การประยุกตใช CAMELS ANALYSIS วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร (กรุงเทพมหานคร, 2548), 14

2.2 การประเมินฐานะของธนาคารพาณิชย ดวยการวิเคราะห CAMEL
ในการวิเคราะหและประเมินฐานะและผลการดําเนินงานของธนาคารโดยอาศัยขอมูล

จากงบการเงินนั้น เพื่อผูบริหารธนาคารจะสามารถพิจารณาฐานะความมั่นคงตลอดจนปญหาการ
ดําเนินงานบางประการอันอาจเกิดขึ้น เพื่อทราบฐานะและการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของธนาคาร
ในแตละแหง ตลอดจนสามารถวิเคราะหปญหา พิจารณาแนวทางแกไขและติดตามผลการ
ดําเนินการนั้น 

โดยปกติอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) ถือเปนเครื่องมือที่ใชประเมินฐานะ
ทางการเงิน โครงสรางทางการเงิน คุณภาพสินทรัพย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงินถือเปนกระบวนการประเมินฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้การวิเคราะหงบการเงินนอกเหนือจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative 
Approach) จําเปนตองคํานึงถึงการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ควบคูกันไป 
หลักการสําคัญของธนาคารพาณิชยที่จะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานนั้น ตองอาศัยการ
จัดการและการดําเนินงานดานตางๆ ที่จําเปนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดํารงฐานะ
เงินกองทุนที่มั่นคงเพียงพออีกดวย ดังนั้น เครื่องมือการวิเคราะหที่นอกเหนือจากการวิเคราะหงบ
การเงินของธุรกิจทั่วไปที่นิยมกันอยางแพรหลาย คือ การวิเคราะห CAMEL 

การวิเคราะหตามแบบของการวิเคราะห CAMEL โดยแตละสวนประกอบดวยอัตราสวน
ตางๆ ดังนี้

2.2.1 ความมั่นคงเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) 
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อัตราสวนทางการเงินที่สามารถใชเปนเครื่องชี้วัดความมั่นคงของธนาคาร
และความเพียงพอของเงินกองทุน ไดแก

2.2.1.1 อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินฝาก อัตราสวนนี้จะเปน
เครื่องชี้ใหเห็นถึงฐานะความเพียงพอของเงินกองทุนที่จะสามารถคุมครองผูฝากของธนาคาร
พาณิชยนั้น

2.2.1.2 อัตราสวนระหวางสวนของผูถือหุนตอสินทรัพย เปน
อัตราสวนที่แสดงความสัมพันธระหวางทุนทั้งหมดตอสินทรัพย หากอัตราสวนสูง หมายถึง สถาบัน
การเงินมีทุนเหลือมากเทียบกับสินทรัพย 

2.2.2 คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality)
อัตราสวนทางการเงินที่สามารถใชเปนเครื่องวัดคุณภาพของสินทรัพยของ

ธนาคาร ไดแก
2.2.2.1 อัตราสวนระหวางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหกูยืม

ทั้งหมด ถาอัตราสวนดังกลาวสูง แสดงวา สถาบันการเงินนั้นๆ มีหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งไวเปนคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากเทียบกับเงินใหกูยืมทั้งหมดจะสง ผลกระทบตองบกําไรขาดทุนของสถาบัน
การเงินนั้น ซึ่งจะกระทบตอเงินกองทุน หรือสวนของผูถือหุนในที่สุด

2.2.2.2 อัตราสวนสินเชื่อที่จัดชั้นไดตอสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 
อัตราสวนนี้จะชี้ใหเห็นถึงความระมัดระวังและเอาใจใสในการบริหารสินเชื่อ และประสิทธิภาพใน
การติดตามเรียกเก็บหนี้ของธนาคาร ซึ่งจะมีผลตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร

2.2.3 คุณภาพดานการจัดการหรือบริหาร (Management Quality) 
อัตราสวนทางการเงินที่สามารถใชเปนเครื่องวัดคุณภาพดานการจัดการหรือ

การบริหารของธนาคาร ไดแก
2.2.3.1 อัตราสวนระหวางรายไดทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด 

ถาอัตราสวนดังกลาวสูง แสดงถึงรายไดตอพนักงาน 1 คนสูง
2.2.3.2 อัตราสวนระหวางรายจายทั้งหมดตอจํานวนพนักงาน

ทั้งหมด ถาอัตราสวนดังกลาวสูง แสดงถึงรายจายตอพนักงาน 1 คนมีสูง
2.2.3.3 อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญ และหนี้

สงสัยจะสูญตอพนักงานทั้งหมด ถาอัตราสวนดังกลาวสูง แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของ
พนักงาน 1 คนในการสรางกําไรใหกับสถาบันการเงินมีสูง 

ทั้งนี้การวิเคราะหอัตราสวนนี้ จําเปนตองสังเกตควบคูไปกับอัตราสวนใน
สองอัตราสวนแรก
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2.2.4 ความสามารถในการทํากําไรหรือหารายได (Earnings)
อัตราสวนทางการเงินที่สามารถนํามาใชวัดความสามารถในการหารายได

ของธนาคาร ไดแก
2.2.4.1 อัตราสวนตางดอกเบี้ย (Spread) เปนอัตราสวนที่แสดง

ใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรในรูปของสวนตางรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจาก
สินทรัพยที่กอให เกิดรายไดกับรายจายดอกเบี้ยจากหนี้สินที่ตองจายดอกเบี้ย หากสถาบันการเงินใด
มีคาสูง แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรบนสวนตางดอกเบี้ยของสถาบันนั้นๆมีสูง

2.2.4.2 อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน และกําไร
สุทธิตอเงินกองทุน อัตราสวนนี้จะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการใชประโยชนของเงินทุน
สวนของผูถือหุน ตลอดจนประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนของธนาคารนั้น

2.2.4.3 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Return On Assets 
- ROA) เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรของสถาบันการเงิน เมื่อเปรียบเทียบ
กับสินทรัพยรวม

2.2.4.4 อัตราสวนระหวางรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยจากรายไดรวม 
เปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรจากรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยเทียบกับ
รายไดรวมโดยรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย ประกอบดวย คานายหนา คาธรรมเนียม กําไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือการซื้อขายหลักทรัพย เปนตน โดยปกติธุรกิจทางดานธนาคารพาณิชย 
(Commercial Banking) จะมีสัดสวนรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยนอยกวารายไดจากดอกเบี้ย ซึ่งตางจาก
ธุรกิจทางดานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ที่รายไดสวนใหญจะเกิดจาก คาธรรมเนียม คา
นายหนา ที่ถือเปนรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยเปนหลัก

2.2.4.5 อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม เปน
อัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถในการสรางรายไดเทียบกับรายจาย หากอัตราสวนดังกลาวมี
แนวโนมปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ถือเปนสัญญาณแสดงวาสถาบันการเงินนั้นๆ เริ่มมีปญหาใน
การเติบโตของรายไดที่อาจไมทันตอรายจาย จะสงผลตอความสามารถในการทํากําไรและ
ผลตอบแทนของผูถือหุน ในที่สุดอัตราสวนรายไดรวมตอสินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย อัตราสวนนี้จะวัด
ถึงความสามารถในการหารายได (Earning Power) ของธนาคาร ในการใชสินทรัพยที่กอใหเกิด
รายได (Earning Assets) ที่ธนาคารมีอยู และยังอาจชี้ใหเห็นถึงความสามารถในการชดเชยความ
เสียหายตลอดจนความสําเร็จในทางการเงินของธนาคารนั้น

2.2.4.6 อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest 
Margin) เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถของสถาบันการเงินในการหารายไดสุทธิจาก
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ดอกเบี้ยและเงินปนผล เทียบกับสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได โดยสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดนั้น 
ประกอบไปดวย เงินใหกูยืมสถาบันการเงิน หลักทรัพยที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย เงินใหกูยืม

2.2.5 สภาพคลอง (Liquidity)
อัตราสวนที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องชี้วัดฐานะสภาพคลองของธนาคาร

พาณิชยนั้นไดแก 
2.2.5.1 อัตราสวนการกูยืมระหวางธนาคารตอหนี้สินรวม เปน

อัตราสวนที่ดูสัดสวนเงินกูยืมระหวางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งโดยปกติมักเปนเงินกูยืมระยะ
สั้นที่มีความผันผวน และมีความเสี่ยงดานสภาพคลองมากกวาเงินฝาก หากอัตราสวนดังกลาวต่ํา 
แสดงวาสถาบันการเงินนั้นมีสภาพคลองสวนใหญมาจากเงินฝากซึ่งสงผลใหมีความเสี่ยงดานสภาพ
คลองต่ํา

2.2.5.2 อัตราสวนเงินกูยืมตอเงินกองทุน อัตราสวนนี้นอกจาก
จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของเงินทุนประกอบการที่ไดมาจากเจาหนี้ เปรียบเทียบกับสวนที่
ไดมาจากสวนของเจาของแลว ยังเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงการขยายงานของธนาคารที่เกินกวา
ความสามารถและความแข็งแรงเพียงพอของธนาคารนั้นที่จะรองรับการขยายตัวดังกลาว หรือ
ในทางตรงขาม ก็แสดงใหเห็นถึงการขาดฐานะสภาพคลองที่เรื้อรัง เฉพาะอยางยิ่งถาหากธนาคาร
กูยืมเงินระยะยาวเปนการถาวร ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมรอบคอบในการจัดการและการบริหาร
ของฝายบริหารธนาคารนั้น และยังชี้ใหเห็นถึงฐานะความไมเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารใน
อนาคต ถาหากโครงสรางและลักษณะของการใหสินเชื่อไมเหมาะสมกับฐานะของธนาคารใน
ขณะนั้น เชน ใหเงินสินเชื่อที่มีกําหนดอายุชําระคืนยาวนานมีหนี้ดอยคุณภาพจํานวนมาก ไมอาจ
เรียกคืนหนี้ไดตามกําหนด เปนตน

2.2.5.3 อัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินฝาก เปนอัตราสวนที่แสดง
ใหเห็นวามีการนําเงินฝากไปใหกูมากนอยเพียงใด หากอัตราสวนดังกลาวต่ํา แสดงวาสถาบัน
การเงินนั้นมีสภาพคลองสูง เนื่องจากการปลอยสินเชื่อมีนอยกวาเงินฝาก สถาบันการเงินจะตองมี
การบริหารสวนเกินสภาพคลองใหมีประสิทธิภาพ (วันวิสา ไพรัชวรรณ, 2550)

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)
3.1 แนวคิดและวัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัย
การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เปนเทคนิคการตรวจสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเทคนิคหนึ่งในการวิจัย โดยจะทําการวิเคราะหความสัมพันธของ
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ตัวแปรทั้งหมดโดยไมมีการแบงแยกวา ตัวแปรใดเปนตัวแปรตนหรือตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม การ
เพ็งเล็งที่ความสัมพันธของตัวแปรทั้งชุดนี้สามารถทําความเขาใจได 2 ความหมาย ความหมายแรก
ในเชิงความคิดรวบยอด จะพิจารณา Factor Analysis วาเปนเทคนิคหนึ่งในการพยายามอธิบายความ
แตกตางระหวางสิ่งสองสิ่ง (Way in which entities differ) โดยปจจัยตางๆ เปนตัวอธิบาย และ
ความหมายที่สองในเชิงคณิตศาสตร Factor หรือปจจัย คือ การรวมกลุมหรือผสมตัวแปรเขาดวยกัน
แบบเชิงเสนตรง (Linear Combination) ของตัวแปรนั่นเอง  โดยตัวแปรที่ถูกเลือกขึ้นมานั้นสามารถ
อธิบายสาระสําคัญของขอมูล (Essence of the data) นั้นได วิธีการหา Linear Combination ของตัว
แปรมีวิธีการทําไดหลายแบบ ศัพทคําวา Factor Analysis จะมีความหมายเปนกลางๆ ที่สุดสําหรับ
เทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธรวมกันของตัวแปรทั้งชุด

วัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัยมีอยู 2 ประการคือ 1) เพื่อลดจํานวนขอมูลลง (Data 
Reduction) โดยการสรุปขอมูลสําคัญในรูปของปจจัยใหมที่มีตัวแปรนองลง และ 2) เพื่อการแปล
ความหมายอยางเพียงพอ (Substantive Interpretation) เกี่ยวของกับการระบุโครงสราง (Construct) ที่
เปนพื้นฐานของตัวแปรเหลานั้น

3.2 ตัวแบบของการวิเคราะหปจจัย
เนื่องจากการวิเคราะหปจจัย เปนวิธีการจัดกลุมตัวแปรโดยนําตัวแปรมารวมตัวกันแบบ

เสนตรง ดังนั้นตัวแบบ (Model) ของการวิเคราะหปจจัยจึงกําหนดตัวแบบในรูปของเสนตรงดังนี้

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 +  … +  WikXk

โดยที่  
Fi = คาประมาณของปจจัยที่ i ที่ไดจากการผสมคาของตัวแปรแบบเสนตรงซึ่ง

จะเรียก   คาปจจัยนี้วา คะแนนปจจัย (Factor Score)
Wi = คาคงที่ที่ใชคูณหรือถวงน้ําหนักใหแกตัวแปรตัวที่ k ที่เปนสมาชิกของ

ปจจัยที่ i คานี้จะเรียกวา คาสัมประสิทธิ์ของคะแนนปจจัย (Factor Score 
Coefficient)

k = จํานวนตัวแปรตัว ที่เปนสมาชิกของปจจัยที่ i

3.3 ขั้นตอนของการวิเคราะหปจจัย
3.3.1 การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด (Correlation Matrix) 



23

เปนขั้นตอนแรกของการวิเคราะหปจจัยที่จะดําเนินการหาความสัมพันธในรูปแบบเสนตรงโดยวิธี
ของPearson Correlationระหวางตัวแปรทุกตัวที่ตองการนํามาจัดกลุมซึ่งจะอยูในรูปของ Correlation 
Matrix ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงCorrelation Matrix

X1 X2 X3 X4

X1 r11 r12 r13 r14

X2 r21 r22 r23 r24

X3 r31 r32 r33 r34

X4 r41 r42 r43 r44

ที่มา: ศิริชัย พงษวิชัย, การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร (กรุงเทพ: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 190.

สัญลักษณที่ใชในตารางมีความหมายดังนี้
 Xi   = ตัวแปรที่ i ที่นํามาใชในการจัดกลุมดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย จากตัวอยางแสดงวา

มีตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร
rij     = คาระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรลําดับที่ i กับตัวแปรลําดับที่ j 

การหาความสัมพันธจะมีประโยชนตอผูวิจัยในการนําตัวแปรไปใชในการจักกลุม
ดวยวิธีของการวิเคราะหปจจัย เพราะจะเปนขั้นตอนที่ใหผูวิจัยพิจารณาเลือกตัวแปรที่มีความ 
สัมพันธกันสูงเทานั้นที่จะนําไปจัดไวในกลุมเดียวกัน

3.3.2 การเลือกปจจัยที่จะใช 
การสกัดปจจัยนั้นจะไดปจจัยหลายปจจัย ถาใชทุกปจจัยก็สามารถอธิบายตัว

แปรได 100% แตในทางปฏิบัติอาจจะไมจําเปนตองใชทุกปจจัยที่ไดมา เพราะอาจจะใชเพียงบาง
ปจจัยที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรไดสูง วิธีการเลือกปจจัยมีหลายวิธีแตวิธีที่นิยม
ใชจะนําคา Eigen Value มาพิจารณา โดยเลือกได 2 ลักษณะดังนี้

3.3.2.1 วิธีการพิจารณาคา Eigen Value โดยตรง จะเลือกปจจัย
ที่มีคา Eigen Value ไมต่ํากวา 1 มาใช ทั้งนี้เพราะถาปจจัยใดมีคา Eigen Value แสดงวาปจจัยนั้นไม
สามารถที่จะอธิบายตัวแปรใดไดเลย แตถามีหลายปจจัยที่มีคา Eigen Value ไมต่ํากวา 1 และผูใชไม
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ตองการใชหลายปจจัยใหพิจารณาจากคา Precent of Variance และกําหนดเปอรเซ็นต (%) ที่จะใช
เปนเกณฑวาตองการใหอธิบายตัวแปรไดอยางนอยกี่เปอรเซ็นต ขึ้นไป

ตารางที่ 2 ตารางแสดง Eigen Value ของแตละ Factor
Factor Eigen value

1 5.725

2 2.761

3 0.366

4 0.357

5 0.243

6 0.212

7 0.132

8 0.123

9 0.079

10 0.001

ที่มา : กุณฑลี รื่นรมย, การวิจัยการตลาด (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 
371.

จากตารางที่ 2 จะเห็นวามี Factor อยู 2 ตัวที่มีคา Eigen Value มากกวา 1 ดังนั้นจะได
จํานวน Factor = 2 

3.3.2.2 วิธี Scree Plot เปนวิธีที่นําคาของ Eigen Value หรือคา 
Percent of Variance ของแตละปจจัยมาเขียนกราฟแบบ 2 แกน โดยใหแกน X แทนปจจัย และแกน
Y แทนคา Eigen Value หรือคา Percent of Variance ของปจจัยบนแกน X จากตัวอยางเปนการใช 
Percent of Variance ของแตละปจจัยมาเขียนกราฟ วิธีการเลือกตัวแปรจะพิจารณาจากกราฟวากราฟ
เริ่มมีคาลดลงหรือเริ่มหักลงที่ปจจัยใด และจะเลือกปจจัยที่มีคาสูงกอนจะมีการลดลงจนเกือบขนาน
แกน X
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ภาพที่ 2 Scree plot ของ Eigen Value
ที่มา : กุณฑลี รื่นรมย, การวิจัยการตลาด (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 

373.

จากภาพที่ 2 จะเห็น Scree ที่ 1 เริ่มตั้งแตตัวแปรที่ 3 จนถึงตัวแปรที่ 6 Factor ที่เกิดขึ้น
กอน Scree จะเกิด คือ Factor ที่ 1 และ 2 ดังนั้นถาใช Scree plot ในการหาจํานวน Factor ที่จะใชใน
การอธิบายขอมูลทั้งหมดจะได Factor 2 ตัว คือ Factor ที่ 1 และ 2

3.3.3 การหมุน Factor (Factor Rotation)
เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควร

จะจัดอยูในกลุมหรือใน Factor ใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยจะไดปจจัยหรือ Factor หลาย Factor 
ซึ่งแตละ Factor จะเกิดจากการรวมของตัวแปรแบบเชิงเสนตรง แตปญหาที่เกิดขึ้นคือตัวแปรหนึ่งๆ
อาจจะเปนสมาชิกในหลาย Factor ไมชัดเจน การหมุนแกนจะเปนวิธีการที่จะทําใหการเปนสมาชิก
ของแตละตัวแปรใน Factor หนึ่งๆ ชัดเจนมากขึ้น การหมุนแกนจะเปนการหมุนแกนของกราฟที่ได
จากหารนําน้ําหนักหรือคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร (W i) ในสมการของแตละ Factor มาเขียนกราฟ
โดยมีจํานวนแกนเทากับจํานวน Factor ที่มีอยู
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ตารางที่ 3 ตารางแสดง Factor Loading Matrix กอนการทํา Factor Rotation

ตัวแปร
Factor

Factor ที่ 1 Factor ที่ 2

1 0.633 0.707

2 0.621 0.695

3 0.872 -0.241

4 0.833 -0.366

5 0.774 -0.469

6 0.626 0.719

7 0.619 0.683

8 0.859 -0.303

9 0.865 -0.293

10 0.79 -0.454

Eigen Value 5.725 2.761

ที่มา : กุณฑลี รื่นรมย, การวิจัยการตลาด (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 
375.

จากตารางที่ 3 จะเห็นวาตัวแปรทั้ง 10 ตัวมี Factor Loading คอนขางสูงกับ Factor ที่ 1 
ในขณะเดียวกันตัวแปรที่ 1 2 6 และ7 ก็มี Factor Loading คอนขางสูงกับ Factor ที่ 2 เชนกัน แสดง
ใหเห็นวา Factor ที่ 1 และ 2 นี้ยังมีความคลุมเครือกันอยู  
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ตารางที่ 4 ตารางแสดง Factor Loading Matrix หลังการทํา Factor Rotation

ตัวแปร

Factor

Factor ที่ 1 Factor ที่ 2

1 0.15 0.937

2 0.147 0.92

3 0.864 0.269

4 0.899 0.142

5 0.904 0.024

6 0.138 0.943

7 0.151 0.909

8 0.886 0.209

9 0.887 0.221

10 0.91 0.045

Eigen Value 4.859 3.628

ที่มา : กุณฑลี รื่นรมย, การวิจัยการตลาด (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 
379.

จากตารางที่ 4 ไดทําการ Factor Rotation ดวยวิธี Varimax Rotation ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง 
ของ Orthogonal Rotation ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ความหมายของ Varimax Rotation ก็คือ 
Varimax จะพยายามทําให Factor  Loading มีคาเขาใกล 0 หรือ 1 ใหมากที่สุด โดยจะทําให Factor 
Loading มีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นยกเวนในกรณีที่มี Factor เดียวปรากฏในขอมูล ดังนั้นเมื่อทํา
การ Varimax Rotation แลว จะทําให Factor Loading จะปรากฏ Loading ที่คอนขางสูงอยูแกนเดียว
ไมใชทั้ง 2 แกน

3.3.4 การใหความหมายแกปจจัยที่ได
เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะตองกําหนดชื่อหรือใหความหมายแกปจจัยหรือ 

Factor ที่ไดโดยพิจารณาวาใน Factor นั้นๆ ประกอบดวยตัวแปรอะไรบางที่เปนสมาชิกอยู แต
เนื่องจากใน Factor หนึ่งๆประกอบไปดวยตัวแปรทุกตัวที่เปนสมาชิก โดยมีน้ําหนักของการเปน
สมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะใหความหมายแก Factor ใดๆ ควรจะตองพิจารณาเลือกตัวแปรที่
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นาจะเปนสมาชิกของ Factor นั้นๆ มากที่สุด หลังจากนั้นจึงใหความหมายแกปจจัยที่ไดแตละปจจัย
ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อใหความหมายแกปจจัยมีขั้นตอนโดยสรุปดังตอไปนี้

3.3.4.1 จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกของ Factor เดียว จากตารางที่ 
2.4 จะเห็นไดวาแตละ Factor นั้นมีสมาชิกตัวแปรที่ชัดเจนโดยที่ Factor ที่ 1 มีสมาชิกคือตัวแปรที่ 3, 
4, 5, 8, 9 และ 10 สวน Factor ที่ 2 มีสมาชิกคือ ตัวแปรที่ 1, 2, 6 และ 

3.3.4.2 เลือกตัวแปรที่มีผลสูงตอ Factor  เมื่อไดตัวแปรเปน
สมาชิกใน Factor เดียวแตตัวแปรบางตัวที่เขามาเปนสมาชิกใน Factor อาจจะมีน้ําหนักการเขา
รวมตัวหรือมีผลตอการอธิบาย Factor นั้นๆ ไดต่ํา แตถาผูวิจัยตองการใชตัวแปรทุกตัวก็ไมตองใช
ขั้นตอนนี้

3.3.4.3 การใหความหมายแกปจจัย เปนขั้นตอนสุดทายที่ผูวิจัย
จะตองใหความหมายหรือกําหนดชื่อแกแตละปจจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณของ
ผูวิจัยเอง โดยในการกําหนดหรือใหชื่อที่สื่อความหมายแกแตละปจจัยจะทําไดโดยพิจารณาลักษณะ
ของตัวแปรที่อยูในปจจัยนั้นๆ 

3.4 การนําการวิเคราะหปจจัยไปประยุกตใช
นอกจากจะนําวิธีการวิเคราะหปจจัยมาใชในการจัดกลุมตัวแปรแลว ยังมีผูนําการ

วิเคราะหปจจัยมาประยุกตใชเพื่อจุดประสงคตางๆ ดังตอไปนี้
3.4.1 การศึกษาการรวมกลุมของแตละตัวแปรเปนการนําเทคนิคการ

วิเคราะหปจจัยมาชวยในการพิจารณาถึงน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัววาตัวแปรใดมี
ความฃสําคัญตอกลุมมากนอยเพียงใด

3.4.2 การเลือกตัวแปรที่ใชในการวัดดานตางๆเปนการนําเทคนิคการ
วิเคราะหปจจัยมาใชในการคัดเลือกตัวแปรที่ใชในการวัดเกี่ยวกับ ทัศนคติ พฤติกรรม หรือเจตคติ 
เพื่อยืนยันหรือขัดแยงกับตัวแปรที่กําหนดการวัดไวตามทฤษฏีแลว ซึ่งผลสุดทายจะไดกลุมตัวแปรที่
เหมาะสมที่จะใชเปนตัววัดในเรื่องที่ตองการ ในกรณีนี้บางคนเรียกวา การวิเคราะหเพื่อยืนยันมาตร
วัด (Confirm Factor Analysis) 

3.4.3 การรวมตัวแปรเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหการถดถอยเปนการนํา
เทคนิคการวิเคราะหปจจัยมาใชในการแกปญหาของการวิเคราะหการถดถอยที่ตัวแปรอิสระแตละ
ตัวมีความสัมพันธกันเอง (Multi Collinearity) ซึ่งถาเกิดปญหาเชนนี้ผูวิจัยจะตองตัดตัวแปรบางตัว
ออกไป แตถาผูวิจัยตองการใชตัวแปรทั้งหมดเพื่อไมใหกระทบกับกรอบของการวิจัย ผูวิจัยสามารถ
ที่จะใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยทําการรวมตัวแปรทั้งหมดใหเปนปจจัยหรือตัวแปรเพียงตัวเดียว
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สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วีระชาติ   อินตา  (2541)   วิจัยเรื่อง การวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร

พาณิชยไทย ระหวางพ.ศ.2536-2540 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหถึงความมั่นคงทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชยไทยจํานวน 15 ธนาคาร ชวงป พ.ศ. 2536-2540 โดยแบงการศึกษาออกเปนสอง
สวน สวนแรกจะเปนการศึกษาระดับการรับภาระความเสี่ยงอันมีผลกระทบตอความมั่นคงทางการ
เงิน ซึ่งศึกษาครอบคลุมความเสี่ยง 3 ดาน ไดแก ความเสี่ยงจากการกูยืม ความเสี่ยงจากเงินใหกูยืม 
และความเสี่ยงจากเงินกูตางประเทศ และสวนที่สอง เปนการศึกษาความมั่นคงทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชยไทย โดยอาศัยการประยุกตใชแบบจําลอง The Z-Score Model ในการชี้วัดความ
มั่นคงทางการเงิน 

ผลการศึกษาพบวา ธนาคารที่มีระดับการรับภาระความเสี่ยงสูงมีจํานวน 14 ธนาคาร ซึ่ง
แตละธนาคารจะมีระดับการรับภาระความเสี่ยงต่ําเพียง 1 ธนาคาร คือธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งอยูในกลุมธนาคารขนาดใหญ สวนธนาคารอื่นในกลุมพบวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) มีความเสี่ยงสูง 2 ดานจากการกูยืม และความเสี่ยงจากเงินกูตางประเทศ ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) มีความเสี่ยงสูงดานเดียวจากความเสี่ยงของเงินใหกูยืม เชนเดียวกับธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีความเสี่ยงสูงเพียงดานเดียวจากการกูยืม ในขณะที่กลุมธนาคารขนาด
กลางพบวา ธนาคารที่มีความเสี่ยงสูง 3 ดานคือ ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สวนธนาคารอื่นในกลุมมีความเสี่ยงสูงดานเดียวจากเงินให
กูยืมไดแก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
มหานคร จํากัด (มหาชน) กลุมธนาคารขนาดเล็กพบวา ธนาคารที่มีความเสี่ยงสูง 3 ดาน ไดแก 
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) และธนาคารสหธนาคาร จํากัด (มหาชน) สวนธนาคารอื่นในกลุม
พบวามีความเสี่ยงสูง 2 ดานจาการกูยืมและเงินกูจากตางประเทศ ไดแก ธนาคารไทยทนุ จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารนครธน จํากัด (มหาชน) และธนาคารแหลมมทอง จํากัด (มหาชน)

สุทัศนา   วุฒิพฤกษ   (2544)   วิจัยเรื่อง   การวิเคราะหความมั่นคงของธนาคารพาณิชย
ไทย มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่เปนตัวชี้วัดระดับความมั่นคงของธนาคารพาณิชย
ไทยในชวงป 2540-2542 และ 2) เพื่อหาอัตราสวนทางการเงินที่มีความสําคัญในการบงชี้ฐานะความ
มั่นคงทางการเงินและใชเปนสัญญาณเตือนภัยของธนาคารพาณิชยขึ้นได โดยวิธีการวิเคราะหทาง
สถิติดวยวิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินที่มีความสําคัญในการจําแนกประเภทธนาคาร
พาณิชยที่มีความมั่นคง และธนาคารพาณิชยที่ไมมีความมั่นคงมี 2 อัตราสวน คือ อัตราสวนหนี้สิน
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ตอสินทรัพยรวม และอัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอเงินใหสินเชื่อ นํามาใชในการทํานายธนาคาร
พาณิชยไทยวาธนาคารใดมีความมั่นคงและธนาคารใดไมมั่นคง โดยการนําอัตราสวนทางการเงิน 2 
อัตราสวน มาแทนคาลงในสมการเพื่อหาคาดัชนีวัดความมั่นคง (Z) เมื่อไดคาดัชนีดังกลาวแลวให
นํามาเปรียบเทียบกับจุดวิกฤต หากธนาคารใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.519  แสดงวาธนาคารนั้นมี
แนวโนมจะเปนธนาคารที่มีความมั่นคงสามารถดําเนินกิจการตอไปได แตหากคาดัชนีที่ไดมีคา
มากกวา 0.519 แสดงวาธนาคารนั้นมีแนวโนมจะเปนธนาคารที่ไมมั่นคง อาจมีปญหาในการดําเนิน
กิจการจนอาจถูกธนาคารแหงประเทศไทยแซง ถูกปดกิจการหรืออาจตองรวมกับธนาคารอื่น

พิมพร ยิ่งยง (2544) เรื่อง การวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของกลุมธนาคาร
พาณิชยไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ วัดประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย และ
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทยขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ในชวงป 2539 – 2543

ผลการศึกษาพบวา ในป 2539-2543 ประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของกลุมธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดใหญดีที่สุด รองลงมาคือ กลุมธนาคารพาณิชยไทยขนาดเล็ก และกลุมธนาคาร
พาณิชยไทยขนาดกลาง ตามลําดับ และจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยไทยในแตละกลุมพบวา ประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของกลุมธนาคารพาณิชย
ไทยไมไดขึ้นอยูกับขนาดอยางมีนัยสําคัญ 0.05

บังอร มุกดาอุดม (2546)  เรื่อง ความมั่นคงของธนาคารพาณิชยไทย ภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงสภาพปญหาในการดําเนินงานดานการเงินของธนาคาร
พาณิชยไทยในชวงกอน และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของวิกฤตการณทาง
การเงินและนโยบายของรัฐในการแกปญหาที่มีผลตอการปรับโครงสรางทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยไทย และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอระดับความแข็งแกรงและมั่นคงทางการเงิน
ของระบบธนาคารพาณิชยไทย เพื่อกําหนดแนวนโยบายและมาตรการในการพัฒนาระบบธนาคาร
พาณิชยไทย

ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนที่มีความสามารถในการจําแนกประเภทกลุมธนาคาร
พาณิชยตัวอยางที่มีความมั่นคงทางการเงิน และกลุมธนาคารพาณิชยที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน
ไดอยางมีนัยสําคัญ ประกอบดวย 6 อัตราสวน โดยเรียงลําดับตามอัตราสวนที่มีความสําคัญที่สุด
หรือมีอิทธิผลตอการแบงกลุมไดดี ไดแก อัตราสวนรายไดจากการดําเนินการสุทธิตอทุนทําการ 
อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยรวม อัตราสวนภาษีเงินไดตอสินทรัพยรวม 
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อัตราสวนเงินกูยืมทั้งหมดตอทุนทําการ อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยรวม และ
อัตราสวนกําไรสุทธิกอนหักภาษีตอสินทรัพยรวม ตามลําดับ และผลของการพยากรณจากสมการ
จําแนกประเภทธนาคารพาณิชยนั้นมีความแมนยําในการพยากรณรอยละ 97.40 โดยเปนความ
ผิดพลาด Type I Error รอยละ 18.2 และเปนความผิดพลาด Type II Error รอยละ 1.4 สําหรับคาจุด
วิกฤตที่ใชจําแนกประเภทกลุมธนาคารที่ทําการศึกษาครั้งนี้มีคาเทากับ -1.753 ซึ่งหมายความวา 
ธนาคารใดที่มีคาดัชนีวัดความมั่นคงทางการเงินสูงกวาคาจุดวิกฤต -1.753 แสดงวาธนาคารนั้นเปน
ธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงิน แตถาหากธนาคารใดมีคาดัชนีวัดความมั่นคงทางการเงินต่ํากวา
คาจุดวิกฤต -1.753 แสดงวา ธนาคารนั้นเปนธนาคารที่ไมมีความมั่นคงทางการเงิน

ชัยณรงค สุระกุล (2549) การศึกษาเรื่อง การวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยลวงหนาของการ
เกิดวิกฤตคาเงิน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญตอการเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและหาความนาจะเปนของการเกิดวิกฤตดวยวิธี Signal Extraction Approach โดยจะ
ทําการศึกษาประเทศไทยและประเทศที่ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ อันไดแก ประเทศมาเลเซีย 
ฟลิปปนส เกาหลีใต และอินโดนีเซีย ใชขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตป พ.ศ. 2513 - 2547 รวม 35 ป

การศึกษาสัญญาณเตือนภัยลวงหนาของการเกิดวิกฤตคาเงิน การคํานวณหาระดับวิกฤต
โดยใชคํานิยาม “ดัชนีความกดดันตลาดอัตราแลกเปลี่ยน” (empt) ซึ่งใหความสําคัญกับอัตรา
แลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนและการลดลงของเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ในชวงเวลาที่ประเทศ
เหลานั้นประสบกับวิกฤตคาเงิน ผลการศึกษาโดยการกําหนดระดับวิกฤตไวที่ 3 เทาของ Standard 
Deviation พบวาประเทศตางๆที่นํามาศึกษาประสบวิกฤตคาเงินในชวงเวลาที่แตกตางกัน

ผลการศึกษาตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญในการชี้วิกฤตคาเงิน ตัวแปรที่มีความนา
เชื่อ ถือในการสงสัญญาณเตือนภัยวิกฤตคาเงินจะเปนตัวแปรที่มีคา Noise-to-Signal ที่นอยกวา 1 ผล
การคํานวณตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญในการชี้วิกฤตคาเงินดังกลาวขางตนจะนํามาคํานวณ
ดัชนีวิกฤตผสมและหาความนาจะเปนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งพบวา ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สง
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาการเกิดวิกฤตคือการสงออกและมูลคาเงินฝาก และพบวา ความนาจะเปน
ในการเกิดวิกฤตคาเงินของประเทศไทย เพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายน และพฤศจิกายน และอาจ
ประสบวิกฤตคาเงินในป พ.ศ. 2549 เพื่อปองกันไมใหเกิดวิกฤตคาเงินขึ้นอีก ภาครัฐควรจะติดตาม
ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญที่อาจทําใหเกิดวิกฤตอยางใกลชิด และใชมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อแกปญหาที่เกิดกับตัวแปรทางเศรษฐกิจนั้น นอกจากนี้ เพื่อใหระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภาครัฐควรพัฒนาดัชนีเตือนภัยตัวอื่น ขึ้นมาใชรวมดวยในการวิเคราะห
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วันวิสา ไพรัชวรรณ (2550) วิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบหลักขอมูลความมั่นคง
ทางการเงินของธนาคารพาณิชย ตั้งแตป พ.ศ.2547–2549 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองค 
ประกอบหลักของขอมูลความมั่นคงทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชยตั้งแต
ป พ.ศ.2547-2549 จํานวน 14 ธนาคาร โดยใชตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน 17 ตัวแปรจากการ
วิเคราะห CAMEL 

ผลการศึกษาพบวา องคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทยแตละปมี 4 องคประกอบ ดังนี้ ป 2547 มีองคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย ประกอบดวย 1) องค ประกอบดานเงินกองทุนและสภาพคลองของธนาคาร 2) 
องคประกอบดานคาใชจายและความสามารถในการทํากําไร (รายได) 3) องคประกอบดานการกูยืม
ระหวางธนาคารและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากการใหกูยืม และ 4) องคประกอบดานการ
บริหารเงินกูและสินเชื่อของธนาคาร ป 2548 มีองคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย ประกอบดวย 1) องค ประกอบดานคุณภาพในการจัดการและความสามารถในการ
ทํากําไร 2) องคประกอบดานการบริหารเงินกูและสินเชื่อของธนาคาร 3) องคประกอบดาน
ความสามารถในการจัดหาและบริหารเงินของธนาคาร และ 4) องคประกอบดานเงินทุนและ
คาใชจายของธนาคาร ป 2549 มีองคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย 
ประกอบดวย 1) องคประกอบดานการสรางผลตอบแทนของธนาคาร 2) องคประกอบดานดอกเบี้ย 
เงินปนผล และการวัดคุณภาพการจัดการดานคาใชจายของธนาคาร 3) องคประกอบดานสภาพคลอง
ของธนาคาร และ 4) องคประกอบดานคุณภาพการจัดการดานการสรางรายไดและคาเผื่อหนี้สูญของ
ธนาคาร
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ ใชระเบียบวิธีวัดเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ประกอบไปดวย วิธีการวิจัย ประชากรและตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล ตัวแปรในการ
วิจัย และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. วิธีการวิจัย
วิธีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1.1 การวิจัยจากเอกสาร เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร  หนังสือ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งที่เปนแนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของที่ไดมีผูทําการวิจัยไวแลว
1.2 การวิจัยเชิงประจักษ (Empirical Research) ในลักษณะเชิงปริมาณ (Quantitative) 

โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ
1.2.1 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) เพื่อนํามาเปน

ตัวแปรในการวิจัย และวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.2.2 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) โดยวิเคราะหความ 
สัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่งตัวแปรอาจจะมีความสัมพันธมากนอยหรือไมมีเลย และอาจจะสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขาม เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหปจจัย

1.2.3 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) วิธีการวิเคราะหปจจัยนั้นจะใช
วิธีพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือสหสัมพันธ และสรางเปนตัวแปรใหมเรียกวา  ปจจัย 
คือ ตัวแทนของกลุมตัวแปรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกัน ซึ่งเปนการลดจํานวนตัวแปรลง เพื่อหาปจจัย
ของอัตราสวนทางการเงินที่มีความสําคัญตอการวิเคราะหความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร
พาณิชย

2. ประชากรและตัวอยาง
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยนั้น ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยไทย ธนาคารพาณิชย

เพื่อรายยอย และธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ งานวิจัยครั้งนี้กลุม



34

ตัวอยาง ประกอบดวย กลุมสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชยไทยที่ไดทําการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 12 ธนาคาร รวมถึงธนาคารตางประเทศที่ไดทําการควบ
รวมกับธนาคารพาณิชยของไทย ซึ่งเคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 2 
ธนาคาร รวมทั้งหมด 14 ธนาคาร ประกอบดวยธนาคารตางๆ ดังนี้

2.1 ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย
2.1.1 ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
2.1.2 ธนาคารกรุงไทย (KTB)
2.1.3 ธนาคารกสิกรไทย (TFB)
2.1.4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
2.1.5 ธนาคารทหารไทย (TMB)
2.1.6 ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB) 
2.1.7 ธนาคารไทยพาณิชย (SCB)
2.1.8 ธนาคารไทยธนาคาร (BT) 
2.1.9 ธนาคารธนชาติ (TBANK) 
2.1.10 ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
2.1.11 ธนาคารทิสโก (TISCO)
2.1.12 ธนาคารสินเอเชีย (ACL)

2.2 ธนาคารสาขาของธนาคารตางประเทศ ที่ไดทําการควบรวมกับธนาคารพาณิชยของ
ไทยซึ่งเคยจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ 

2.2.1 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (SCBT)
2.2.2 ธนาคารยูโอบี (UOB)

เหตุผลที่เลือกธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
กลุมตัวอยาง เนื่องจากธนาคารเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
และธนาคารพาณิชยนั้นยังถูกจัดไดวาเปนแหลงเงินทุนรายใหญที่สุดของประเทศ โดยมีแหลง
เงินทุนจากเงินออมของประชาชนเปนสําคัญ ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย (Stock Market) หรือตลาด
หุน เปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญในตลาดทุน และตลาดการเงินไทยเชนกัน ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย และเปนกลไกหรือตัวกลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุน
สวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตที่ตองการเงินทุน ทําใหการออมและการลงทุน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนประโยชนตอการการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง
ดังนั้น ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็ยอมเปนธนาคารที่มีความสําคัญตอประ- 



35

เทศมากเชนกัน

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลในการวิจัยเปนการเก็บรวบรวมจากขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปน

การศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งที่เปนแนวคิด ทฤษฎี และ
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของที่ไดมีผูทําการวิจัยไวแลว

โดยขอมูลในสวนที่นํามาคํานวณอัตราสวนทางการเงินเพื่อทําการวิเคราะหนั้นไดนํามา
จากขอมูลงบการเงิน ซึ่งเปนรายงานประจําป 2550 ของธนาคารทั้ง 14 ธนาคาร ประกอบดวย ขอมูล
ตัวเลขจากงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการยอย
แสดงหนี้สินและสินทรัพย (ธ.พ. 1.1)

4. ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรอัตราสวนทางการเงินที่ไดจากการวิเคราะหตามวิธีการ

วิเคราะห CAMEL ประกอบดวย 17 ตัวแปร ดังนี้
4.1 ดานความเพียงพอดานเงินกองทุน (Capital Adequacy) ประกอบดวย

4.1.1 อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินฝาก (x11) คํานวณหาคาไดโดยเงินกองทุน
รวม หารดวยเงินฝาก

4.1.2 อัตราสวนระหวางสวนของผูถือหุนตอสินทรัพย (x12) คํานวณหาคาได
โดย สวนของผูถือหุน หารดวยสินทรัพยรวม

4.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality) ประกอบดวย
4.2.1 อัตราสวนระหวางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหกูทั้งหมด (x21) 

คํานวณหาคาไดโดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หารดวยสินเชื่อรวม หรือเงินใหกูยืมทั้งหมด
4.2.2 อัตราสวนสินเชื่อที่จัดชั้นไดตอสินเชื่อรวมทั้งสิ้น (x22) คํานวณหาคา

ไดโดย สินเชื่อที่จัดชั้นได หารดวยสินเชื่อรวม หรือเงินใหกูยืมทั้งหมด
4.3 ดานคุณภาพดานการจัดการ (Management Quality) ประกอบดวย

4.3.1 อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอ
จํานวนพนักงานทั้งหมด (x31) คํานวณหาคาไดโดยกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 
หารดวยพนักงานทั้งหมด โดยกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ = กําไรกอนหักภาษี + 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

4.3.2 อัตราสวนระหวางรายจายทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด (x32) คํานวณหา
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คาไดโดยรายจายทั้งหมด หารดวยพนักงานทั้งหมด โดยรายจายทั้งหมด = คาใชจายดอกเบี้ย + 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

4.3.3 อัตราสวนระหวางรายไดทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด (x33) คํานวณหา
คาไดโดย รายไดทั้งหมด หารดวยพนักงานทั้งหมด โดยรายไดทั้งหมด = รายไดดอกเบี้ยและเงินปน
ผล+ รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 

อยางไรก็ตาม กําไร รายจาย และรายได ของธนาคารพาณิชยมีมูลคาสูงมาก (มากกวา
รอยลาน) เมื่อเทียบกับจํานวนพนักงาน (ไมเกินหลักหมื่น) ผูวิจัยจึงแปลงขอมูล x31 x32 และ x33 ดวย
การใสคาลอกการิทึมฐาน 10 ในทั้ง 3 ตัวแปร เพื่อปรับใหขอมูลทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกันมาก
จนเกินไป

4.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (Earnings) ประกอบดวย
4.4.1 อัตราสวนตางดอกเบี้ย (x41) คํานวณหาคาไดโดย (รายไดดอกเบี้ยและ

เงินปนผล (Interest & Dividend Income) หารดวยสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning Assets)) ลบ
ดวย (ดอกเบี้ยจาย (Interest Expenses) หารดวยหนี้สินที่ตองจายดอกเบี้ย) โดย หนี้สินที่ตองจาย
ดอกเบี้ย = หนี้สินจากสวนของเงินฝาก + ระหวางธนาคารและสถาบันการเงิน + หลักทรัพยขายโดย
มีสัญญาซื้อคืน + เงินกูยืม (รวม)

4.4.2 อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน (x42) คํานวณหาคาไดโดย
กําไรกอนหักภาษี หารดวยเงินกองทุน

4.4.3 อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน (x43) คํานวณหาคาไดโดยกําไร
สุทธิ หารดวยเงินกองทุน

4.4.4 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (x44) คํานวณหาคาไดโดย
กําไรจากการดําเนินงาน หารดวยสินทรัพยรวม

4.4.5 อัตราสวนระหวางรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยจากรายไดรวม (x45) 
คํานวณหาคาไดโดยรายไดที่ไมใชดอกเบี้ย หารดวยรายไดรวม

4.4.6 อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม (x46) คํานวณหาคาไดโดย
รายจายรวม หารดวยรายไดรวม

4.4.7 อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ (x47) คํานวณหาคาไดโดย รายได
สุทธิจากดอกเบี้ยและเงินปนผล หารดวยสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได โดยสินทรัพยที่กอใหเกิด
รายได = เงินใหกูยืมสถาบันการเงิน + หลักทรัพยที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน + เงินลงทุนใน
หลักทรัพย + เงินใหกูยืม (เงินใหสินเชื่อ)

4.5 ดานสภาพคลอง (Liquidity) ประกอบดวย
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4.5.1 อัตราสวนการกูยืมระหวางธนาคารตอหนี้สินรวม (x51) คํานวณหาคา
ไดโดยการกูยืมระหวางธนาคาร หารดวยหนี้สินรวม 

4.5.2 อัตราสวนเงินกูยืมตอเงินกองทุน (x52) คํานวณหาคาไดโดยเงินกูยืม 
หารดวยเงินกองทุน

4.5.3 อัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินฝาก (x53) คํานวณหาคาไดโดยเงินใหกูยืม 
หารดวยเงินฝาก (Deposits)

5. การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนและมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
5.1 การนําขอมูลตัวเลขจากงบการเงินของธนาคารมาคํานวณหาตัวแปรดวยวิธีการ

วิเคราะห CAMEL
5.2 การตรวจสอบคาผิดปกติ (Outliers) ของแตละตัวแปรดวยตัวสถิติ Bhattacharyya 

ของประสพชัย พสุนนท และปราณี นิลกรณ (2547)  
5.3 คํานวณสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ของอัตราสวนทางการเงินทั้งหมด 

17 ตัวแปร จากการวิเคราะห CAMEL โดยสถิติพรรณนาที่ใชไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และมัธยฐาน (Median) 

5.4 การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) เพื่อ
พิจารณาคาความสัมพันธของตัวแปร 17 ตัวจากการวิเคราะห CAMEL ทั้งที่มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน และทิศทางตรงกันขาม

5.5 การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ดวยวิธีการหมุนแกน
มุมฉาก (Orthogonal Rotation) แบบ Varimax เพื่อคนหาปจจัยขอมูลความมั่งคงของธนาคารพาณิชย
ป 2550  
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การเสนอผลการวิจัยในบทนี้ เปนการแสดงผลการวิเคราะหตามขอมูลตามขั้นตอนที่ได
กลาวไวในบทที่ 3 ประกอบดวย 5 สวนดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห CAMEL ประกอบดวยตัวแปร
อัตราสวนทางการเงิน 17 ตัวแปร 2) ผลการปรับขอมูลการวิเคราะห CAMEL ในดานคุณภาพดาน
การจัดการโดยวิธีลอกการิทึมฐาน10 3) ผลการตรวจสอบคาผิดปกติของ 17 ตัวแปร 4) ผลการ
วิเคราะหสถิติพรรณนา (คาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 5) ผลการวิเคราะห
สหสัมพันธของ 17 ตัวแปร และ6) ผลการวิเคราะหปจจัย

สําหรับสัญลักษณของตัวแปรในงานวิจัยนี้ อธิบายไดดังนี้
1. x1j = ความมั่นคงเพียงพอดานเงินกองทุน (Capital Adequacy)

1.1 x11 = อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินฝาก
1.2 x12 = อัตราสวนระหวางสวนของผูถือหุนตอสินทรัพย 

2. x2j = คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality)
2.1 x21 = อัตราสวนระหวางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหกูทั้งหมด
2.2 x22 = อัตราสวนสินเชื่อที่จัดชั้นไดตอสินเชื่อรวมทั้งสิ้น

3. x3j = คุณภาพดานการจัดการ (Management Quality)
3.1 x31 = อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอจํานวน

พนักงานทั้งหมด  
3.2 x32 =อัตราสวนระหวางรายจายทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด
3.3 x33 =อัตราสวนระหวางรายไดทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด

4. x4j = ความสามารถในการทํากําไรหรือความสามารถในการหารายได (Earnings)
4.1 x41 = อัตราสวนตางดอกเบี้ย
4.2 x42 = อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน
4.3 x43 = อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน 
4.4 x44 = อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
4.5 x45 = อัตราสวนระหวางรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยจากรายไดรวม
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4.6 x46 = อัตราสวนรายจายรวมเทียบกับรายไดรวม
4.7 x47 = อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ

5. x5j = ฐานะสภาพคลอง (Liquidity)
5.1 x51 = อัตราสวนการกูยืมระหวางธนาคารตอหนี้สินรวม 
5.2 x52 = อัตราสวนเงินกูยืมตอเงินกองทุน
5.3 x53 = อัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินฝาก

1. ผลการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห CAMEL 

ตารางที่ 5 ผลการวิจัยตามวิธีการวิเคราะห CAMEL
CAMEL C A M

ธนาคาร x11 x12 x21 x22 x31 x32 x33

กรุงเทพ 0.1212 0.1045 0.0608 1.0030 1696041.67 3385161.46 5056961.38
กรุงไทย 0.1282 0.0774 0.0371 1.0054 1651929.33 3093955.59 4745884.92
กสิกรไทย 0.1435 0.1007 0.0297 1.0016 2072818.86 3706008.90 5890835.78
กรุงศรีอยธุยา 0.1821 0.1230 0.0635 1.0042 493312.47 3708098.22 4643562.77
เกียรตินาคิน 0.0173 0.1726 0.0455 1.0157 1498533.68 2781344.68 4992779.58
ทหารไทย 0.1336 0.0700 0.1071 1.0088 -1300729.15 5558810.90 4086229.97
ทิสโก 0.2907 0.1236 0.0299 1.0013 1139899.10 4629175.21 6358681.79
ไทยพาณิชย 0.1220 0.0975 0.0511 1.0027 1707334.74 3015888.75 4753248.00
ไทยธนาคาร 0.0100 0.0069 0.0769 1.0046 -3789609.69 4396539.91 3064171.60
นครหลวงไทย 0.1015 0.0888 0.0578 1.0091 -1335496.71 3186498.28 3920218.76
ธนชาติ 0.1235 0.0711 0.0201 1.0009 -341958.39 3365356.19 4155596.95
ยูโอบี 0.1475 0.1129 0.0352 1.0032 -620225.59 2911968.08 3440974.52
สแตนดารดฯ 0.2398 0.0918 0.0390 1.0085 1496291.05 2418468.89 3914759.94
สินเอเชีย 0.2974 0.2009 0.0271 1.0053 -169659.86 6022595.64 7476952.58
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ตารางที่ 5 (ตอ)
CAMEL E

ธนาคาร x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47

กรุงเทพ 0.0304 0.0184 0.1244 0.0121 0.2147 0.6694 0.0320
กรุงไทย 0.0393 0.0554 0.4676 0.0050 0.1314 0.6519 0.0397
กสิกรไทย 0.0401 0.1889 0.1333 0.0251 0.2305 0.6291 0.0414
กรุงศรีอยุธยา 0.0302 -0.0385 -0.0386 -0.0054 0.1358 0.7985 0.0320
เกียรตินาคิน 0.0630 0.2465 0.2137 0.0324 0.1219 0.5571 0.0659
ทหารไทย 0.0279 -0.6962 -0.7059 -0.0709 0.0596 1.3604 0.0287
ทิสโก 0.0279 0.1579 0.1245 0.0137 0.1394 0.728 0.0327
ไทยพาณชิย 0.0330 0.02251 0.1605 0.0150 0.2320 0.6345 0.0351
ไทยธนาคาร 0.0378 -4.4472 -4.4472 -0.0364 -0.5683 1.4348 0.0360
นครหลวงไทย 0.0314 -0.062 -0.0620 -0.0052 0.1320 0.8128 0.0321
ธนชาติ 0.0254 0.0436 0.0419 0.0034 0.1048 0.8098 0.0275
ยูโอบี 0.0329 -0.0078 -0.0078 -0.0009 0.1491 0.8463 0.0344
สแตนดารดฯ 0.0059 0.0466 0.0252 0.0023 0.2290 0.6178 0.0268
สินเอเชีย 0.0168 0.0282 0.0282 0.0057 0.1578 0.8055 0.0229
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ตารางที่ 5 (ตอ)
CAMEL L

ธนาคาร x51 x52 x53

กรุงเทพ 0.0413 0.2739 0.8172
กรุงไทย 0.0355 0.3921 0.9561
กสิกรไทย 0.0160 0.5128 0.9705
กรุงศรีอยุธยา 0.0328 0.3849 0.8892
เกียรตินาคิน 0.0424 1.9747 1.5741
ทหารไทย 0.0436 0.8554 1.0010
ทิสโก 0.0776 3.6549 2.3041
ไทยพาณิชย 0.0317 0.6551 0.9472
ไทยธนาคาร 0.0382 4.8436 0.5736
นครหลวงไทย 0.0469 0.1664 0.7519
ธนชาติ 0.0180 2.8924 1.1743
ยูโอบี 0.0527 0.5114 0.9311
สแตนดารดฯ 0.0722 2.7721 0.9880
สินเอเชีย 0.1377 0.0000 0.8418

1.2 ผลการปรับขอมูลการวิเคราะห CAMEL ในดานคุณภาพดานการจัดการโดยวิธี
ลอกการิทึมฐาน 10 จากตารางที่ 5 แสดงถึงคาอัตราสวนทางการเงินทั้ง 17 ตัวแปรจากการวิเคราะห 
CAMEL ของ 14 ธนาคารโดยคาดังกลาวไดจากการคํานวณตามสูตรที่ไดกลาวในบทที่ 3 จะเห็นได
วาทุกตัวแปรมีคาใกลเคียงกันหมด ยกเวนคาของตัวแปรอัตราสวนทางการเงินดานคุณภาพการ
จัดการ (M) ประกอบดวย 3 อัตราสวนคือ 1) อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้
สงสัยจะสูญตอจํานวนพนักงานทั้งหมด 2) อัตราสวนระหวางรายจายทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด 
และ 3) อัตราสวนระหวางรายไดทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด อัตราสวนดังกลาวเกี่ยวของกับ กําไร 
รายจาย และรายได ของธนาคารพาณิชยมีมูลคาสูง (มากกวารอยลาน) เมื่อเทียบกับจํานวนพนักงาน 
(ไมเกินหลักหมื่น) ผูวิจัยจึงแปลงขอมูล x31 x32 และ x33 ดวยการใสคาลอกการิทึมฐาน 10 ในทั้ง 3 
ตัวแปรดังกลาว เพื่อปรับใหคาของตัวแปรมีคาใกลเคียงกับตัวแปรอื่น คาของการวิเคราะหในดาน
คุณภาพดานการจัดการใหม ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงคาของตัวแปรดานคุณภาพการจัดการ หลังใสคาลอกการิทึมฐาน 10
CAMEL M

ธนาคาร x31 x32 x33

กรุงเทพ 1.6960 3.3852 5.0570
กรุงไทย 1.6519 3.0940 4.7459
กสิกรไทย 2.0728 3.7060 5.8908
กรุงศรีอยุธยา 4.9331 3.7081 4.6436
เกียรตินาคิน 1.4985 2.7813 4.9928
ทหารไทย -1.3007 5.5588 4.0862
ทิสโก 1.1399 4.6292 6.3587
ไทยพาณิชย 1.7073 3.0159 4.7532
ไทยธนาคาร -3.7896 4.3965 3.0642
นครหลวงไทย -1.3355 3.1865 3.9202
ธนชาติ -3.4196 3.3654 4.1556
ยูโอบี -6.2023 2.9120 3.4410
สแตนดารดฯ 1.4963 2.4185 3.9148
สินเอเชีย -1.6966 6.0226 7.4770

1.3 ผลการวิเคราะหจากการตรวจสอบคาผิดปกติ (Outliers) ที่มีคาต่ํากวา 0.8 ของ 17 
ตัวแปร จากการวิเคราะห CAMEL ดวยตัวสถิติ Bhattacharyya ของประสพชัย พสุนนท และปราณี 
นิลกรณ (2547) พบวา มีคาผิดปกติทั้งหมด 4 ตัวแปรดังนี้

1.3.1 อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน (X42) ของธนาคารไทย
ธนาคาร คาผิดปกติ คือ -4.4472 

1.3.2 อัตราสวนกําไรสุทธิตอเงินกองทุน (X43) ของธนาคารไทยธนาคาร  
คาผิดปกติ คือ -4.4472 

1.3.3 อัตราสวนรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม (X45) ของธนาคาร
ไทยธนาคาร คาผิดปกติ คือ – 0.5683 

1.3.4 อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ (X47) ของธนาคารเกียรตินาคิน คา
ผิดปกติ คือ 0.0659 

1.4 ผลการวิเคราะหสถิติพรรณนา (คาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ของอัตราสวนทางการเงินทั้ง 17 ตัวแปร จากการวิเคราะห CAMEL แสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย มัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรการวิเคราะห CAMEL
ตัวแปร คาเฉลี่ย มัธยฐาน SD ตัวแปร คาเฉลี่ย มัธยฐาน SD

X11 0.1470 0.1309 0.0847 X43 -0.2816 0.0351 1.2252
X12 0.1030 0.0991 0.0462 X44 -0.0003 0.0042 0.0259
X21 0.0486 0.0423 0.0233 X45 0.1050 0.1376 0.2006
X22 1.0053 1.0044 0.0404 X46 0.8111 0.7633 0.2647
X31 2.9989 8.1661 1.6630 X47 0.0348 0.0324 0.0102
X32 3.7271 3.3753 1.0599 X51 0.0490 0.0419 0.0307
X33 4.7501 4.6947 1.1841 X52 1.4207 0.5840 1.5343
X41 0.0316 0.0309 0.0127 X53 1.0514 0.9517 0.4250
X42 -0.3174 0.0254 1.2085

1.5 การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสหสัมพันธของ 17 ตัวแปร จากการวิเคราะห 
CAMEL ที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา 0.7 หรือต่ํากวา -0.7 พบวา มีทั้งหมด 17 คู ดังนี้

1.5.1  ตัวแปรที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 11 คู ไดแก 
1.5.1.1 X12 กับ X33 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.737 
1.5.1.2 X21 กับ X46 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.705
1.5.1.3 X31 กับ X42 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.777
1.5.1.4 X31 กับ X43 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.794
1.5.1.5 X31 กับ X44 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.729
1.5.1.6 X31 กับ X45 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.809
1.5.1.7 X41 กับ X47 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.911
1.5.1.8 X42 กับ X43 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.995
1.5.1.9 X42 กับ X45 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.974
1.5.1.10 X42 กับ X46 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.791
1.5.1.11 X43 กับ X45 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.970 

1.5.2  ตัวแปรที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 6 คู ไดแก 
1.5.2.1 X11 กับ X41 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.720
1.5.2.2 X21 กับ X44 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.794
1.5.2.3 X31 กับ X46 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.883
1.5.2.4 X43 กับ X46 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.801
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1.5.2.5 X44 กับ X46 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.911
1.5.2.6 X45 กับ X46 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ -0.782

1.6 ผลการวิเคราะหปจจัย

ตารางที่ 8 คาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนของปจจัย

ปจจัยหลัก คาไอเกน
รอยละของ รอยละของ

ความแปรปรวน ความแปรปรวนสะสม
F1 5.452 32.07 32.07
F2 3.173 18.665 50.735
F3 2.983 17.545 68.280
F4 2.824 16.611 84.891
F5 0.947 5.568 90.459
F6 0.909 5.344 95.804
F7 0.352 2.069 97.873
F8 0.142 0.836 98.708
F9 0.092 0.544 99.252
F10 0.067 0.397 99.649
F11 0.04 0.236 99.885
F12 0.019 0.112 99.997
F13 0 0.003 100
F14 0 0 100
F15 0 0 100
F16 0 0 100
F17 0 0 100
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ภาพที่ 3 Scree plot จากการวิเคราะหปจจัย

ตารางที่ 9 คา Loading จากการวิเคราะหปจจัยที่ 1-4

ตัวแปร F1 F2 F3 F4

X31 0.757

X42 0.917

X43 0.928

X45 0.946

X46 -0.763

X52 -0.811

X21 -0.785

X44 0.766

X32 0.780

X33 0.729

X51 0.864

X22 0.740

X41 0.876

X47 0.916
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จากตารางที่ 8 แสดงคาไอเกนและรอยละของความแปรปรวนของปจจัย และภาพที่ 3
แสดง Screeplot จากการวิเคราะหปจจัย จะเห็นไดวาหากใชเกณฑคาไอเกนที่มากกวา 1 แลวจะ
พบวา มีปจจัยทางการเงิน 4 ปจจัย โดยสามารถอธิบายสารสนเทศไดรอยละ 84.891 และคา Loading 
จากการวิเคราะหปจจัยที่ 1-4 แสดงในตารางที่ 9 อธิบายดังนี้

1.6.1 เนื่องจากคาสัมบูรณของคา Loading ในปจจัยที่ 1 (F1) ที่มีคามากกวา 
0.7 ประกอบดวย อัตราสวนระหวางกําไรกอนหักภาษี หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอจํานวน
พนักงานทั้งหมด (X31) อัตราสวนกําไรกอนหักภาษีตอเงินกองทุน (X42) อัตราสวนกําไรสุทธิตอ
เงินกองทุน (X43) อัตราสวนระหวางรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยตอรายไดรวม (X45) อัตราสวนรายจาย
รวมตอรายไดรวม (X46) และอัตราสวนเงินกูยืมตอเงินกองทุน (X52) ดังนั้น จะเห็นไดวาอัตราสวน
ทั้งหมดในปจจัยนี้ เปนการมองถึงประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทน และการจัดการเงินกองทุน
ของธนาคาร จึงเรียกปจจัยดานนี้วา ปจจัยดานประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทน และการจัดการ
เงินกองทุน แสดงสมการ (1)

F1 = 0.315X11 + 0.579X12 - 0.321X21 + 0.084X22 + 0.757X31 - 0.338X32 + 0.351X33 - 0.066 
X41+ 0.917X42 + 0.928X43 + 0.501X44 + 0.946X45 - 0.763X46 + 0.040X47 + 0.034X51 -
0.811X52 + 0.694X53 __________(1)

1.6.2 เนื่องจากคาสัมบูรณของคา Loading ในปจจัยที่ 2 (F2) ที่มีคามากกวา 
0.7 ประกอบดวย อัตราสวนระหวางคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหกูทั้งหมด (X21) และอัตราสวน
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (X44) ดังนั้น จะเห็นไดวาอัตราสวนทั้งหมดในปจจัยนี้มองถึงการ
บริหารสินทรัพย และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร จึงเรียกปจจัยดานนี้วา ปจจัยดานการ
บริหารสินทรัพย และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แสดงสมการ (2)

F2 = 0.230X11 + 0.262X12 - 0.785X21 - 0.271X22 + 0.488X31 - 0.292X32 + 0.391X33 + 
0.155X41+ 0.253X42 + 0.244X43 + 0.766X44 + 0.179X45 - 0.595X46 + 0.313X47 + 
0.041X51 + 0.429X52 + 0.019X53 __________(2)

1.6.3 เนื่องจากคาสัมบูรณของคา Loading ในปจจัยที่ 3 (F3) ที่มีคามากกวา 
0.7 ประกอบดวย อัตราสวนระหวางรายจายตอพนักงานทั้งหมด (X32) อัตราสวนระหวางรายได
ทั้งหมดตอพนักงานทั้งหมด (X33) และอัตราสวนการกูยืมระหวางธนาคารตอหนี้สินรวม (X51) 
ดังนั้น จะเห็นไดวาอัตราสวนทั้งหมดในปจจัยนี้มองถึงคุณภาพดานการบริหารจัดการ และเงินกูยืม
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ระหวางธนาคาร จึงเรียกปจจัยดานนี้วา ปจจัยดานคุณภาพดานการบริหารจัดการ และเงินกูยืม
ระหวางธนาคาร แสดงสมการ (3)

F3 = 0.618X11 + 0.657X12 - 0.047X21 + 0.151X22 - 0.046X31 + 0.780X32 + 0.729X33 -
0.239X41+ 0.126X42 + 0.097X43 - 0.072X44 + 0.085X45 + 0.092X46 - 0.205X47 + 
0.864X51 - 0.087X52 + 0.319X53     __________(3)

1.6.4 เนื่องจากคาสัมบูรณของคา Loading ในปจจัยที่ 4 (F4) ที่มีคามากกวา 
0.7 ประกอบดวย อัตราสวนสินเชื่อที่จัดชั้นไดตอสินเชื่อรวมทั้งสิน (X22) อัตราสวนตางดอกเบี้ย 
(X41) และอัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยสุทธิ (X47) ดังนั้น จะเห็นไดวาอัตราสวนทั้งหมดในปจจัยนี้ 
มองถึงการบริหารสินเชื่อ และความสามารถในการทํากําไรจากดอกเบี้ย และสวนตางดอกเบี้ยของ
ธนาคาร จึงเรียกปจจัยดานนี้วา ปจจัยดานมองถึงการบริหารสินเชื่อ และความสามารถในการทํา
กําไรจากดอกเบี้ยของธนาคาร แสดงสมการ (4)

F4  = - 0.630X11 + 0.252X12 + 0.231X21 + 0.740X22 + 0.058X31 - 0.162X32 - 0.037X33 +    
0.876X41 - 0.039X42 - 0.040X43 + 0.167X44 - 0.131X45 - 0.072X46 + 0.916X47 -
0.207X51 - 0.039X52 + 0.163X53  __________(4)
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

ธนาคารพาณิชยจัดไดวาเปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญของประเทศ ทั้งนี้เพราะ
ธนาคารพาณิชยนั้นถูกจัดไดวาเปนแหลงเงินทุนรายใหญที่สุดของประเทศ โดยมีแหลงเงินทุนจาก
เงินออมของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น ความมั่นคงของธนาคารพาณิชย เปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอ
ความอยูรอดของประเทศ อีกทั้งยังสรางความเชื่อมั่นในเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินในสายตา
ของเจาหนี้และนักลงทุนตางประเทศตลอดจนประชาชน เพื่อสรางความเจริญของประเทศทั้งดาน
เศรษฐกิจและดานสังคม ความมั่นคงของธนาคารจึงเปนพื้นฐานของความเจริญรุงเรืองของประเทศ 
กลาวไดวาหากประเทศมีธนาคารพาณิชยที่มีความมั่นคง  ความเจริญรุงเรืองของเศรษฐกิจและ
สังคมก็จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การบริหารจัดการการดําเนินงานของธนาคารที่มี
ประสิทธิภาพจะสงผลใหธนาคารพาณิชยมีความเขมแข็งและมั่นคง หากธนาคารมีความเขมแข็ง
และมั่นคงแลว ยอมแสดงใหเห็นวา ประเทศนั้นๆ มีความนาเชื่อถือและมั่นคง  และยังหางไกลจาก
วิกฤตการณทางการเงินดังเชนที่ผานมา

1. การสรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหปจจัยความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยประจําป 

2550” ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหปจจัยขอมูลความมั่งคงของธนาคารพาณิชยไทยประจําป 
2550 จากตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของการวิเคราะห CAMEL ทั้งหมด 17 ตัวแปร เพื่อคนหา
สารสนเทศที่ทําใหธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยใชขอมูลจาก
รายงานประจําป 2550 จํานวน 14 ธนาคาร และใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) การ
วิเคราะหพบวา อัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชยประจําป 2550 ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้

1.1 ปจจัยดานประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนและการจัดการเงินกองทุน
1.2 ปจจัยดานการบริหารสินทรัพยและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร
1.3 ปจจัยดานคุณภาพดานการบริหารจัดการและเงินกูยืมระหวางธนาคาร
1.4 ปจจัยดานการบริหารสินเชื่อและความสามารถในการทํากําไรจากดอกเบี้ย
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2. อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อไดทําการวิเคราะหปจจัยความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย ประจําป 2550 

พบวามี 4 ปจจัย สามารถอธิบายไดดังนี้
2.1 ปจจัยดานประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนและการจัดการเงินกองทุน
ดานประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทน เปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดตอความมั่นคง

ทางการเงินของธนาคารพาณิชย เนื่องจากการมีประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทน แสดงใหเห็น
ถึงความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยและเงินลงทุนที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ดําเนินงาน และนําไปสูความสามารถในการทํากําไร ซึ่งกําไร คือผลตอบแทนจากการดําเนินงาน
ของธนาคารที่สําคัญที่สุด เพราะเปนสวนที่เหลือหลังจากหักคาใชจายตางๆ และตองนําไปใชในการ
ดําเนินการตอไป เชน การจายเงินปนผลแกผูถือหุน เปนตน 

นอกจากนี้ ธนาคารยังตองใหความสําคัญกับการจัดการเงินกองทุน เนื่องจากการ
ดําเนินงานจําเปนตองมีการระดมทุนเพิ่มเพื่อเงินทุนที่เพียงพอในการดําเนินงาน หากธนาคารมี
เงินทุนมากยอมถือวาธนาคารมีความมั่นคงมากดวย เพราะสามารถรองรับสถานการณฉุกเฉินได
อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถขยายกิจการไดอยางตอเนื่อง ในสวนนี้มีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับ Basel II 

Basel II เปนหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงิน (สง) ที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท) นํามาบังคับใชกับธนาคารพาณิชยทุกแหง เพื่อใหหลักเกณฑการกํากับดูแล
เงินกองทุนสามารถสะทอนความเสี่ยงไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับภาวะตลาดการเงินที่มีความซับซอน
ขึ้น และครอบคลุมประเภทความเสี่ยงที่สําคัญจากการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน นอกจากนี้
เพื่อเนนถึงบทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในการดูแลใหสถาบันการเงิน มีระบบบริหารความ
เสี่ยงและเงินกองทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ขนาดและลักษณะธุรกรรม รวมถึงการให
ความสําคัญตอบทบาทของกลไกตลาด โดยกําหนดกรอบการเปดเผยขอมูลของสถาบันการเงิน
เพื่อใหผูมีบทบาทในตลาดสามารถใชขอมูลดังกลาวในการประเมินสถาบันการเงินได Basel II 
ประกอบดวย 3 หลักการ หรือที่นิยมเรียกกันวา "3 Pillars" ไดแก Pillar I หลักเกณฑการดํารง
เงินกองทุนขั้นต่ํา (Minimum Capital Requirement) เพื่อรองรับความเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด 
และดานปฏิบัติการ Pillar II การกํากับดูแลโดยทางการ (Supervisory Review Process) และ Pillar 
III การใชกลไกตลาดในการกํากับดูแล (Market Discipline) โดยมีโครงสราง (ธนาคารแหงประเทศ
ไทย)

2.2 ปจจัยดานการบริหารสินทรัพยและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร
ดานการบริหารสินทรัพย เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอธนาคารอยางมาก เนื่องจากการ
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บริหารสินทรัพยมีผลตอความสามารถในการทํากําไร เพราะสินทรัพยสวนหนึ่งของธนาคาร คือ 
เงินใหสินเชื่อ และดอกเบี้ยคางรับ การใหสินเชื่อเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งในการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย ดังนั้น หากธนาคารมีการบริหารสินทรัพยที่มีประสิทธิภาพ จึงสงผลตอความมั่นคง
ของธนาคารพาณิชย 

ดานคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนอีกสวนหนึ่งที่ตองใหความสําคัญ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นี้เปนคาที่ประมาณขึ้นเพื่อแสดงวา เงินสินเชื่อที่ปลอยไปจํานวนเทาใดที่อาจจะไมไดรับการชําระ
คืนเพื่อไมใหกําไรในปนั้นสูงเกินความเปนจริง และมีสวนเกี่ยวของตอเนื่องกับการบริหารสินเชื่อ
ของธนาคารตามที่ไดกลาวมา อยางไรก็ตาม หากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงจะสงผลใหธนาคารมี
กําไรนอยลงหรืออาจขาดทุนได แตถาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ําก็จะสงผลใหธนาคารมีกําไรสูงขึ้น
หรือกําไรสูงเกินความเปนจริงซึ่งสงผลตอการดําเนินงาน ดังนั้น จึงตองควบคุมคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

2.3 ปจจัยดานคุณภาพดานการบริหารจัดการและเงินกูยืมระหวางธนาคาร
ดานคุณภาพดานการบริหารจัดการ เปนดานที่แสดงถึงคุณภาพของการบริหารจัดการ

การดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งเปนสวนที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
นั้นจะทําใหการดําเนินงานทุกดานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นําไปสูการสรางผลกําไร
และการบรรลุเปาหมายของธนาคารได

ดานเงินกูยืมระหวางธนาคาร เปนสวนที่มองในแงการกูยืมเฉพาะระหวางธนาคาร ซึ่ง
เปนลักษณะการหมุนเวียนเงิน เพราะการกูยืมระหวางธนาคารนี้เปนการกูยืมในระยะสั้น (หนี้สิน
ระยะสั้น) ที่มีความผันผวนและมีความเสี่ยงดานสภาพคลองมากกวาเงินฝาก จึงถือวาเปนสวนที่มี
ความสําคัญ ดังนั้น ตองควบคุมไมใหมีการกูยืมมากจนเกินไป และยังตองคํานึงถึงการสรางเครดิตที่
ดีอีกดวย

2.4 ปจจัยดานการบริหารสินเชื่อและความสามารถในการทํากําไรจากดอกเบี้ย
ดานการบริหารสินเชื่อ เปนดานที่มีความสําคัญกับธนาคารมากเชนกัน เพราะเปนหนาที่

หลักอยางหนึ่งในการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย ถาธนาคารมีการบริหารสินเชื่อที่ไมมี
ประสิทธิภาพก็จะทําใหการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของมีปญหา เชน ปญหาในการเรียกเก็บหนี้ 
และปญหาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูง  ดังนั้น หากธนาคารมีการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ จึงมี
ความสําคัญตอความมั่นคงของธนาคารพาณิชย

ดานความสามารถในการทํากําไรจากดอกเบี้ย เปนดานที่สําคัญอีกดานหนึ่ง เพราะ
รายไดจากดอกเบี้ยเปนรายไดหลักจากการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย ดังนั้น หากธนาคารมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อและประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ของธนาคารแลว ยอม
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สงผลตอความสามารถในการทํากําไรจากดอกเบี้ยของธนาคาร 
จะเห็นไดวาปจจัยทั้งหมดมีความเกี่ยวของกับเงินและกระแสเงินทั้งสิ้น ดังนั้น การ

จัดการในทุกๆ ดานที่เกี่ยวของกับเงินอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดของการ
ดําเนินงานและความมั่นคงของธนาคารพาณิชย  

3. ขอจํากัดในการวิจัย
3.1 ธนาคารที่เขาสูตลาดหลักทรัพยมีเพียงแค 12 ธนาคารเทานั้น สวนใหญจะเปน

ธนาคารที่มีความสําคัญตอประเทศ ซึ่งทําใหกลุมตัวอยางมีจํานวนนอยเกินไป ดังนั้น จึงตองหากลุม
ตัวอยางเพิ่มเติม และในการเก็บขอมูลงบการเงินของธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคาร
ตางประเทศมีการแสดงรายงานประจําปที่ไมสมบูรณ  จึงไดกลุมตัวอยางเพียง 14 ธนาคารเทานั้น
ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 12 แหง และธนาคาร
ตางประเทศที่ทําการควบรวมกิจการกับธนาคารพาณิชยของไทยซึ่งเคยจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยประเทศไทยจํานวน 2 แหง 

3.2 อัตราสวนทางการเงินตามวิธี การวิเคราะห CAMEL เดิมประกอบดวย 27 
อัตราสวน แตการขาดขอมูลบางขอมูลในงบการเงินของหลายๆ ธนาคารที่ใชในการวิเคราะห 
CAMEL จึงเหลืออัตราสวนที่เปนตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด 17 อัตราสวน 

3.3 สาเหตุที่เลือกทําการวิจัยเฉพาะป 2550 เนื่องจากขอมูลปนี้เปนขอมูลการ
ดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งอยูในสถานการณที่ใกลเคียงกับปปจจุบันมากที่สุด ทําใหผลการ
วิเคราะหที่ไดนั้นใกลเคียงกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด  และทําใหสามารถนําผลการวิจัยไป
ใชไดจริง ซึ่งเพียงพอสําหรับการนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อตอบปญหาในการวิจัยครั้งนี้ 

4. ขอเสนอแนะ
จากงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะหปจจัยความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย

ประจําป 2550 ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
4.1 การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทางการเงินของธนาคาร ซึ่งสวนใหญจะเปนขอมูลเชิง

ปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอไป ควรนําขอมูลเชิงคุณภาพอื่นๆ มารวมพิจารณาประกอบเพิ่มเติมดวย 
เชน สภาวะเศรษฐกิจ โครงสรางผูถือหุน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความสามารถใน
การบริหารจัดการของผูบริหารธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน
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4.2 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะห CAMEL ประกอบดวย อัตราสวนทางการเงิน
เพียง 17 อัตราสวน ซึ่งคํานวณมาจากขอมูลงบการเงินของธนาคาร หากทําการศึกษาในครั้งตอไป
ควรนําอัตราสวนทางการเงินอื่นๆ มาศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัตราสวนดังกลาวที่ทําการ
วิเคราะหมาแลว

4.3 การศึกษาครั้งนี้ไดทําการวิจัยเฉพาะสวนสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย
ไทย ซึ่งเปนการศึกษาในสวนของระบบธนาคารพาณิชยเทานั้น ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งตอไปควร
ขยายกลุมตัวอยางอื่นดวย เชน ธนาคารตางประเทศ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยตางๆ  

4.4 การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือทางสถิติ เพื่อหาปจจัยขอมูลความมั่นคงทางการเงิน
ของธนาคารพาณิชยหรือสัญญาณเตือนภัยลวงหนาของธนาคารดวยวิธีการวิเคราะหปจจัยเทานั้น 
ในงานวิจัยครั้งตอไป ควรใชเครื่องมือทางสถิติอื่นๆ และเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีอื่นรวม
ดวย 
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