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บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัฉบับนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างของรายได้

ดอกเบีย้สุทธกิบัรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2556 
– 2560 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 15 ธนาคาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็นรายครึ่งปี    
และจ าแนกธนาคารออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ ธนาคารพาณชิยท์ีม่ขีนาดใหญ่ และธนาคารพาณชิยท์ี่
มขีนาดเลก็ ตวัแปรทีศ่กึษาคอื รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ (NII) เป็นตวัแปรตาม ส่วนต่างของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) เป็นตวัแปรอิสระ อตัราส่วนสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ 
(LASTF) อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากเงนิให้กู้ยมืต่อเงนิให้กู้ยมื (LLRGL) ลอการทิมึของ
สนิทรพัยร์วม (LNTA) อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม (NLTA) อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินงานต่อสนิทรพัย์รวม (OVTA) และอัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัย์รวม (PBTA) 
เป็นตวัแปรควบคุม โดยการศกึษาในครัง้นี้ใช้วธิกีารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุคูณแบบขัน้ตอน 
(Stepwise Multiple Regression) 

ผลจากการศึกษาพบว่าตวัแปรอสิระอตัราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธมิคีวามสมัพนัธ์กบั
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยส าหรบัธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติสิ าหรบักลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่  แสดงใหเ้หน็
ว่าธนาคารพาณิชยท์ี่มขีนาดเลก็นัน้มกีารปรบัตวัให้สามารถสรา้งรายได้ให้กบัธนาคารในภาวะ
เศรษฐกจิที่เจรญิเตบิโตและชะลอตวัมากกว่าธนาคารพาณิชยท์ีม่ขีนาดใหญ่ ผลการศกึษาอาจ
น าไปใชป้ระกอบกบัการตดัสนิใจและก าหนดนโยบายในการประกอบธุรกจิเพื่อความสามารถใน
การแขง่ขนัระยะยาวส าหรบัผูบ้รหิารธนาคารพาณชิยไ์ด ้และผูท้ีต่อ้งการลงทุนในหลกัทรพัย ์



จ 

 

ประเภทธนาคารพาณิชย์รายใหม่อาจน าผลการศึกษาไปประกอบการวิเคราะห์ ประเมิน
ความสามารถในการแขง่ขนัของธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ธนาคารเป็นหนึ่งในรปูแบบของการท าธุรกจิที่อยู่คู่กบัโลกนี้มาตัง้แต่สมยั  2,000 ปีก่อน
ครสิตกาล ธนาคารมคีวามเฉพาะและเป็นธุรกิจที่แตกต่างอย่างมากจากธุรกิจรูปแบบอื่น  ๆ      
ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกจิ ซึง่กจิการส่วนใหญ่นัน้จะมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ส าหรบัธนาคารนัน้กลบัไม่เป็นทัง้ 2 อย่างอย่างชดัเจน ซึ่งธนาคารนัน้
ประกอบธุรกจิในลกัษณะเป็นสื่อกลางในการระดมเงนิออมและกระจายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นหลกั 
นอกจากนี้ธนาคารยงัเป็นธุรกจิทีม่คีวามส าคญัมากจนกระทัง่เตบิโตและรุ่งเรอืงขึน้เรื่อย ๆ ใน
ระบบเศรษฐกจิในแต่ละยุคสมยัจนปัจจุบนัถงึขัน้ทีว่่าไม่มธีุรกจิใดทีจ่ะหลกีเลีย่งทีจ่ะต้องรูจ้กักบั
ธนาคารไดไ้ม่ว่าจะต้องเปิดบญัชเีงนิฝากเพื่อใช้ในการท าธุรกรรมกบัธนาคารหรอืการกู้ยมืเงนิ
กบัธนาคาร หรอืแมแ้ต่บุคคลธรรมดากย็งัจ าเป็นต้องใชบ้รกิารของธนาคารเพื่อทีจ่ะใชเ้ปิดบญัชี
เงนิฝากในการเก็บสะสมเงนิฝาก หรอืใช้ในการท าธุรกรรมต่างๆของธนาคาร เช่น โอนเงนิ     
ซึง่ในช่วงประมาณศตวรรษที ่17 ธนาคารไดม้กีารววิฒันาการมาเป็นธนาคารพาณชิยซ์ึง่เกดิจาก
การทีช่่างทองนัน้ไดร้บัฝากโลหะจากพ่อคา้และไดใ้หใ้บรบัฝากกบัพ่อคา้โดยจะคดิค่าธรรมเนียม
ในการรบัฝากโลหะ ซึง่ใบรบัฝากนัน้พ่อค้าสามารถเขยีนสลกัหลงัให้ผูท้ี่พ่อค้าต้องการช าระหนี้
ให้ด้วยโลหะให้ไปรบัโลหะกบัช่างทองได้ ซึ่งท าให้พ่อค้านัน้ไม่ต้องเสยีเวลาไปรบัโลหะแล้วมา
ให้กบัเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ก็สามารถเก็บรวบรวมใบฝากโลหะจากลูกหนี้ทัง้หมดและน าไปแลก
โลหะในครัง้เดยีวได้ ซึง่เป็นการด าเนินงานคลา้ยกบัเชค็ ในยุคปัจจุบนั และเป็นจุดเริม่ต้นแรก
ของค าว่าธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกค็อืธนาคารที่สามารถอ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัการพาณิชย์
หรอืการคา้ไดน้ัน้เองซึง่ธนาคารนัน้เป็นธุรกจิแรกทีจ่ดัเป็นธุรกจิสถาบนัการเงนิทีเ่กดิขึน้บนโลก 
(Pritchard, 1964) 

ซึ่งในยุคเริม่แรกของธนาคารนัน้จะมหีน้าที่คือการรบัฝาก และจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เท่านัน้ โดยธนาคารจะมรีายได้โดยการเก็บค่าธรรมเนียมจากการรบัฝากโดยในสมยัแรกของ
ธนาคารนัน้จะเป็นการรบัฝากเงนิหรอืสนิทรพัยอ์ยา่งอื่นทีม่คี่า เช่น ทองค า โลหะ เป็นต้น ซึง่ท า
ให้ผูท้ี่ต้องการฝากสงิของมคี่ากบัธนาคารนัน้ต้องมตี้นทุนเพื่อแลกกบัการรกัษาความปลอดภยั
ของทรพัยส์นิ เนื่องจากในสมยัก่อนนัน้มกีารปล้นเกดิขึน้มากมายท าให้การเกบ็ทรพัยส์นิไว้กบั
ตนเองนัน้ไม่มคีวามปลอดภยัเหมอืนกบัในยคุปัจจบุนัแลว้เมือ่ต่อมานัน้เมือ่เกดิความเจรญิขึน้ 
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ขึน้ของอารยธรรมและบ้านเมอืง ท าให้ความปลอดภยัของทรพัยส์นิเพิม่ขึ้นเกิดการโจรกรรม
ลดลงท าใหผู้ค้นนัน้เริม่มกีารฝากทรพัยส์นิไวก้บัธนาคารลดลงเนื่องจากสามารถเกบ็ไวก้บัตนเอง
ได ้ซึ่งกม็คีวามปลอดภยัและกไ็ม่จ าเป็นต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการรบัฝากใหก้บัธนาคารดว้ย
ประกอบกับการเจรญิเติบโตทางการค้าขายและเศรษฐกิจในภูมภิาคต่างๆ เริม่มกีารติดต่อ
ค้าขายกันระหว่างอาณาจกัรมากขึ้น ท าให้พ่อค้าแม่ค้าต่างก็ค้าขายดีขึ้นจงึท าให้เกิดความ
ต้องการเงนิทุนเพิม่มากขึ้นเพื่อที่จะน าไปขยายธุรกิจของตนเองเพื่อที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการสนิค้าทีม่มีากขึน้ และถงึแมจ้ะมกีารเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิมากเพยีงใดก็ยงัมผีูท้ ีไ่ม่
ต้องการลงทุนกบัการค้าขายมากนักหรอือาจจะเป็นผู้ที่มรีายได้เพยีงพออยู่แล้วแล้วต้องการมี
เงนิเก็บออมไวใ้ช้ยามจ าเป็นจงึท าให้ระบบเศรษฐกจิสามารถแบ่งแยกผูค้นออกเป็น 2 ประเภท
ได้ ซึ่งก็คอื ผู้ที่ต้องการเงนิทุน กบัผู้ที่ต้องการออมเงนิ ซึ่งกล่าวคอืผู้ที่ต้องการเงนิไปเชื่อท า
การคา้ต่าง ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทุนในการซือ้สนิคา้มาหรอืซือ้สิง่ของต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้น
การท าการค้ากับผู้ที่ต้องการเก็บเงินออมไว้  ซึ่งผู้คนกลุ่มนี้ก็มคีวามต้องการจากการสร้าง
ผลประโยชน์จากเงนิออมของตนเองแต่ไม่ต้องการความเสี่ยงที่เงนิของตนเองจะมมีูลค่าลดลง
และสามารถน าเงนิของตนเองออกมาใชไ้ดต้ามทีต่นเองตอ้งการ ดงันัน้จงึเกดิธุรกจิประเภทหนึ่ง
ขึน้ที่เรยีกว่าธนาคารที่เป็นตวักลางในการจบัคู่ผู้ที่ต้องการเงนิทุน กบัผู้ที่ต้องการออมเงนิโดย
การรบัฝากเงนิจากผูท้ีต่อ้งการออมเงนิ และใหด้อกเบีย้กบัผูท้ีม่าออมเพื่อดงึดูดใหผู้อ้อมเงนินัน้
มาฝากเงนิกบัธนาคารและน าเงนิฝากเหล่านัน้ไปให้กบัผู้ทีต่้องการเงนิทุนกู้ยมืโดยคดิดอกเบี้ย
กบัผูท้ีต่อ้งการกู้ยมื โดยทีธ่นาคารนัน้จะเกบ็ดอกเบีย้จากผูกู้้เงนิในอตัราทีส่งูกว่าการใหด้อกเบีย้
กบัผูท้ีม่าออมเงนิกบัธนาคารซึง่ธนาคารนัน้จะเกบ็ผูร้บัผดิชอบเงนิฝากของผูม้าออมดว้ย ซึง่การ
ท ากจิกรรมรบัฝากเงนิออมและปล่อยเงนิกู้ของธนาคารนัน้ ซึ่งการท ากิจกรรมรบัฝากเงนิออม
และปล่อยเงินกู้ของธนาคารนัน้ถือเป็นกิจกรรมดัง้เดมิตัง้แต่แรกของธนาคาร เนื่องจากเป็น
กจิกรรมแรกที่ท าให้ธนาคารนัน้เกดิการสรา้งก าไรอย่างเป็นเรื่องจรงิจงัขึน้มา ซึง่การสรา้งก าไร
ของธนาคารในแบบที่กล่าวไว้ข้างต้นนัน้เรียกว่า สวนต่างของดอกเบี้ยสุทธิ (Net interest 
income) (Pritchard, 1964) ซึ่งเกิดจากการน าเงินที่ธนาคารรบัฝากนัน้มาปล่อยสินเชื่อให้กบั
บุคคล หรอืกิจการต่าง ๆ เพื่อได้รบัดอกเบี้ยจากการให้กู้ยมืเงนิมา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแบบ
ดัง้เดมิของธนาคาร ซึ่งถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ของธนาคารและระบบเศรษฐกิจทัง้
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตร ์เพราะกจิกรรมแบบดัง้เดมิของธนาคารนี้ก่อให้เกดิการหมุนเวยีน
ของเงนิในระบบเศรษฐกจิเป็นหลายเท่าตวั โดยจะขึน้อยู่กบักฎหมายเงนิฝากขัน้ต ่าของธนาคาร
แต่ละประเทศ ตวัอย่างเช่น กฎหมายของธนาคารไทยนัน้จ าเป็นต้องด ารงเงนิสดส ารองจากเงนิ
ฝากขัน้ต ่าอยูท่ี ่10% เมือ่มเีงนิ 100 บาท อยูก่บันาย A แต่นาย A นัน้ไม่ตอ้งการน าเงนิไปลงทุน
ในการท าธุรกิจอะไร จงึเก็บเงนิไว้กบัธนาคาร A ซึ่งต่อมานาย B มาต้องการเปิดกิจการของ
ตนเอง แต่ไม่มเีงนิทุน จงึไปขอกู้กบัธนาคาร A จ านวน 90 บาท พอน าไปลงทุนไปสรา้งโรงงาน
หรอืซื้อสนิค้ามาขายกบันาย C จ านวน 900 บาท หลงัจากนาย C ได้รบัช าระเงนิจากนาย B 
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900 บาท ส าหรบัค่าสินค้าหรอืค่าจ้างต่าง ๆ นาย C ก็น าเงนิไปฝากธนาคาร 900 บาท กับ
ธนาคาร A จะเหน็ไดว้่าเงนิในระบบเศรษฐกิจนัน้มจี านวนเพิม่ขึน้เป็น 1,900 บาท ดงัรูปภาพที่ 
1.1 การเพิม่การหมนุเวยีนของเงนิในระบบเศรษฐกจิโดยระบบธนาคาร 
 

 
 
ภาพที ่1.1 การเพิม่การหมุนเวยีนของเงนิในระบบเศรษฐกจิโดยระบบธนาคาร   
 

จากรูปภาพที่ 1.1 จะเหน็ได้ว่าการที่มรีะบบธนาคารเขา้มาในระบบเศรษฐกจินัน้ท าให้
เศรษฐกิจมีความหมุนเวียนได้มากขึ้นหลายเท่า เพราะหลงัจากที่นาย C น าเงินไปฝากกับ
ธนาคาร A แล้ว เงนิจ านวน 900 บาทนัน้ยงัสามารถน าไปปล่อยกู้ได้เพิม่อกีจ านวน 810 บาท 
ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมทีส่ าคญัมากส าหรบัธนาคารทีท่ าให้เกดิการเจรญิเตบิโตของระบบเศรษฐกจิ
ในช่วงทีม่กีารปฏวิตัอุิตสาหกรรมและการปรบัเปลี่ยนระบบเศรษฐกจิเป็นแบบทุนนิยมในหลาย
ประเทศทัว่โลก และท าให้เกิดการพฒันาอย่างมากต่อเศรษฐกิจ (Pritchard, 1964) ต่อมาเมื่อ
เศรษฐกจิมคีวามเจรญิเตบิโตอย่างมากไปทัว่ทุกมุมโลก การแข่งขนัของธนาคารกเ็พิม่มากตาม
ไปดว้ย เนื่องจากปรมิาณเงนิในระบบมมีากนัน้ท าใหน้ักลงทุนต่าง ๆ เลง็เหน็ว่าเมื่อเงนิในระบบ
เศรษฐกจิมากขึน้นัน้ เงนิในระบบนัน้ก็ต้องมาจบที่ธนาคาร ท าให้ธนาคารนัน้เรยีกได้ว่าได้รบั
ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมากถึงมากที่สุด  เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะ
เจรญิเตบิโตได้จากอุตสาหกรรมประเภทใดก็ตาม ระบบธนาคารนัน้ก็ยงัจ าเป็นเพื่อให้เกดิการ
หมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ จึงท าให้เกิดธนาคารหน้าใหม่เข้ามาแข่งขนัในระบบ
เศรษฐกจิเพิม่มากขึน้ และธนาคารเรยีกได้ว่าเป็นประเภทของธุรกจิที่มรีายใหม่เข้ามาได้ง่าย
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หากมเีงนิทุนมากเพยีงพอ เนื่องจากธนาคารนัน้มหีน้าที่เพยีงการจดัสรรเงนิทุนในการปล่อย
สนิเชื่อใหไ้ดอ้ย่างมคีุณภาพ ซึง่ช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 18 – 20 นัน้มธีนาคารเกดิขึน้มาหลายแห่ง
พรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ อยา่งไรกต็ามการเตบิโตทีร่วดเรว็เกนิไปนัน้กท็ าใหเ้กดิ
สิง่ทีเ่รยีกว่าภาวะเศรษฐกจิฟองสบู่ เนื่องจากเมื่อเศรษฐกจิเกดิการเตบิโตอย่างรวดเรว็นัน้ กท็ า
ใหเ้กดิการจา้งงานมากขึน้ ประชาชนมรีายไดม้ากขึน้ นอกจากนี้ยงัท าใหร้าคาของสนิคา้ต่าง ๆ 
สูงขึ้นด้วย เช่น อสงัหารมิทรพัย์ หลกัทรพัย ์ประกอบกบัการที่ประชาชนมเีงนิมาก ท าให้เกิด
การเกรง็ก าไรขึน้ จงึท าให้ราคานัน้พุ่งสูงขึน้เนื่องจากมผีู้คนจ านวนมากที่ต้องการซื้อเพื่อเกรง็
ก าไร ท าให้ประชาชนจ านวนมากนัน้เหน็ว่าการเกรง็ก าไรในอสงัหารมิทรพัย์ หรอืหลกัทรพัย์ 
ต่าง ๆ นัน้ให้ผลตอบแทนที่สูงมาก จงึท าการกู้เงนิจากธนาคารมาเพื่อเกรง็ก าไรในสนิทรพัย์
พวกนี้ ท าใหร้าคาพุ่งสูงขึน้เกนิราคาทีค่วรจะเป็น เมื่อถงึจุดทีร่าคาขึน้ไปสูงมากแลว้ แต่กลบัไม่
มอุีปสงค์ของสนิทรพัย์ เนื่องจากการซื้อสินทรพัย์นัน้เกิดจากการเกรง็ก าไรเพยีงอย่างเดยีว 
ไม่ใช่ความต้องการในตวัสนิทรพัยจ์รงิ ๆ ท าให้เกดิภาวะเศรษฐกจิฟองสบู่แตก และท าให้เกิด
การล้มละลายของกิจการจ านวนมาก และเกิดภาวะหนี้เสยี หรอื NPL (Non-performing loan) 
ขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว (กุลวดี มกราภิรมย์, 2557) ซึ่งเรยีกได้ว่าเป็นบทเรียนครัง้ใหญ่
ส าหรบักจิการธนาคารว่าการสรา้งรายไดจ้ากการปล่อยสนิเชื่อนัน้ไม่สามารถเจรญิเตบิโตไปได้
มากกว่านี้แล้ว ธนาคารหลายแห่งจงึพยายามหนัมาสร้างรายได้จากกิจกรรมใหม่ขึ้นมา  ซึ่ง
เรยีกว่า รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non-interest income) ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากรูปแบบ
ของดอกเบี้ย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิารที่ปรกึษา ก าไรจากการปรวิรรตเงนิตรา ค่าเบี้ย
ประกนัภยัจากการรบัประกนัภยัของธนาคาร ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงของนวตักรรมทางการเงนิใหม่ ๆ ของธนาคาร ซึง่เป็นผลพ่วงพลอย
ไดจ้ากการที่ระบบเศรษฐกจิเจรญิเตบิโต อย่างเช่น หลกัทรพัยน์ัน้กเ็กดิจากการที่กจิการหนึ่งมี
ความสามารถในการสรา้งรายไดสู้ง และมปีระชากรจ านวนมากทีต่อ้งการร่วมลงทุนในกจิการนัน้
ด้วย จงึได้เกิดการออกหลกัทรพัย์ขึ้น หรอืที่เรยีกว่าหุ้น เพื่อแบ่งปันส่วนการเป็นเจ้าของกับ
เจา้ของเดมินัน้ แล้วน าเงนิที่ได้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้มาเพื่อขยายกจิการให้เจรญิเตบิโต 
เป็นต้น ซึง่นวตักรรมทางการเงนิเหล่านี้จะเกดิขึน้เรือ่ย ๆ ตามเทคโนโลยแีละการพฒันาความรู้
ทางการเงนิ ซึง่ในช่วงหลงัจากการเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิในหลาย ๆ ประเทศท าใหก้ารสรา้งรายได้
ดอกเบีย้นัน้เริม่มกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางลงท าใหธ้นาคารนัน้ต้องปรบัเปลีย่นไปสู่การสรา้ง
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิม่มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามธนาคารนัน้ยงัจ าเป็นที่จะต้องสรา้งรายได้
ดอกเบี้ยจากการปล่อยสนิเชื่อในรปูแบบต่าง ๆ อยู่ เนื่องจากเป็นรายได้ทีม่คีวามส าคญัต่อการ
เตบิโตของระบบเศรษฐกจิมากกว่ารายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ นอกจากนี้รายไดด้อกเบีย้นัน้ยงัมขีอ้ดี
ที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนัน้ไม่สามารถมาแทนได้ เช่น เป็นรายได้ที่สามารถคาดการณ์กระแส
เงนิสดได ้เนื่องจากผูท้ี่กู้เงนินัน้ต้องผ่อนช าระเงนิตามขอ้ตกลงของธนาคาร ซึ่งผู้กู้ส่วนมากนัน้
จะเป็นผู้กู้ที่ช าระเงินตรงตามงวดที่ธนาคารก าหนด ท าให้ธนาคารสามารถบริหารการใช้



5 

 

สนิทรพัยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนี้ยงัเป็นรายไดท้ีม่คีวามมัน่คงมากกว่ารายได้
ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย เพราะเนื่องจากธนาคารรู้ได้ว่าจะได้รบัดอกเบี้ยเท่าใดจากเงินกู้ จึงท าให้
นโยบายของหลายธนาคารนัน้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในช่วงที่สามารถ
สรา้งรายไดด้อกเบีย้ไดต้ ่าหรอืช่วงทีเ่ศรษฐกจิมกีารชะลอตวั และจะเน้นไปทีก่ารสรา้งรายไดจ้าก
ดอกเบีย้ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตนัน่เอง (Vithyea, 2013) นอกจากนี้แลว้รายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้
ว่าเป็นรายไดท้ีเ่พิม่ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธนาคารไดม้ากกว่ารายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ 
เนื่องจากการปล่อยสนิเชื่อนัน้ เป็นเพยีงการไดกู้้เงนิ ซึ่งเงนินัน้เป็นสนิค้าที่มมีูลค่าไม่แตกต่าง
กนั เงนิ 1 บาทของธนาคารแห่งหนึ่งไม่มทีางที่จะเป็นเงนิ 2 บาทของธนาคารอีกแห่งได้ ด้วย
เหตุผลเช่นนี้ การสร้างรายดอกเบี้ยจงึต้องมกีารแข่งขนัในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกด้วย 
เนื่องจากผู้ที่กู้เงนินัน้หวงัที่จะได้อตัราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดจากการกู้เงนิ  เพื่อที่จะรบัภาระน้อย
ทีสุ่ด ต่างกบัการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารอื่น ๆ ทีผู่้ซือ้นัน้หวงัที่จะไดร้บัประสบการณ์ดี ๆ จากการ
ใชบ้รกิาร หรอืไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพมาใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ท าใหร้ายไดด้อกเบีย้
นัน้ไมส่ามารถสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัได้ ถา้ผูกู้ไ้มไ่ดร้บัเงนิกเ็พยีงไปกูย้มืจากธนาคาร
แห่งอื่น ซึ่งต่างกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารซึ่งมาจากการให้บริการต่าง  ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมการบรกิารทีป่รกึษา ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมต่าง ๆ ซึง่ถา้บรกิารของธนาคาร
นัน้ท าใหลู้กคา้ไดร้บัความสะดวกสบายทางการเงนิเพิม่มากขึน้ ลูกคา้กจ็ะเกดิความภกัดต่ีอการ
ใหบ้รกิารของธนาคาร ถงึแมจ้ะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีสู่งกว่าธนาคารแห่งอื่น ลูกคา้ก็ต้องการ
บรกิารจากธนาคารแห่งนี้เท่านัน้ จงึท าให้รายได้ค่าธรรมเนียมหรอืรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนัน้
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนืใหก้บัธนาคารมากกว่ารายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ ยิง่ไปกว่า
นัน้การพัฒนาของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนัน้มีการพฒันาไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ความสามารถในการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารนัน้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ได้ว่า
ธนาคารแห่งนัน้มกีารปรบัตวัใหต้ามทนัการเปลีย่นแปลงของโลกไดม้ากน้อยเพยีงใด  (Nguyen, 
2012) 

ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึ่งทีร่ายไดด้อกเบีย้ของธนาคารมาถงึจุดสูงสุดเช่นเดยีวกบั

เศรษฐกจิประเทศอื่น ๆ ซึง่กค็อืเกดิภาวะเศรษฐกจิฟองสบู่ ซึง่ในประเทศไทยนัน้เป็นที่รูจ้กักนัดี

ในชื่อว่าวกิฤตต้มย ากุ้ง ซึ่งมสีาเหตุเดยีวกบัประเทศอื่น ๆ คอืเกดิการกู้เงนิมาซือ้สนิทรพัยเ์พื่อ

เกรง็ราคาของสนิทรพัยต่์าง ๆ ท าใหร้าคาของสนิทรพัยน์ัน้สูงเกนิความเป็นจรงิ และไมส่ามารถ

ขายสนิทรพัยไ์ด้เนื่องจากราคาที่ซื้อมานัน้สูงเกนิไป ท าให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้และเกดิการ

ลม้ละลายมากมายของสถาบนัการเงนิและบรษิทัต่าง ๆ และประชากรจ านวนมาก ซึง่หลงัจาก

เหตุการณ์นี้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในประเทศไทยต้องท าการปรบัตัวเพื่อความอยู่รอด

เช่นเดียวกับธนาคารในต่างประเทศที่ประสบปัญหานี้มาก่อน  ซึ่งจากข้อมูลสถิติรายได้ของ
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ธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กบ็ขอ้มลูของรายไดข้องธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยโดยจ าแนก

ตามประเภทของรายได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานัน้การเตบิโตของก าไรของธนาคารพาณิชย์

เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และการแข่งขนัของธนาคารกเ็พิม่มากขึน้ตามการเตบิโตของรายได้ของ

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยรายไดข้องธนาคารพาณิชยน์ัน้ส่วนหนึ่งกง็อกเงยจากการเตบิโตของ

รายไดด้อกเบีย้ซึง่มาจากการปล่อยเงนิกู้ออกไปจากธนาคาร ขณะทีอ่กีส่วนหน่ึงเป็นผลก าไรจาก

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร ซึ่งถอืว่าเป็นแหล่งรายได้ที่

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญัมากขึน้ในช่วง 12 ปีทีผ่่านมา ซึง่จากการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูรายไดข้องธนาคารยอ้นหลงัระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2560 ขอ้มลูสถติจิากเวบ็ไซต์

ของธนาคารแห่งประเทศ (2561) นัน้พบว่า รายได้ทัง้ 2 ประเภทของธนาคารมกีารเติบโตดงั

แผนภมูทิีแ่สดงในรปูภาพ 1.2 

 
 
ภาพที ่1.2 รายไดด้อกเบีย้ของธนาคารพาณชิยท์ัง้หมดในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561. 
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ภาพที่ 1.3 รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ทัง้หมดในระบบธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทย 
ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561. 
 

ภาพที ่1.2 แสดงรายไดด้อกเบีย้ของธนาคารพาณชิยท์ัง้ระบบในประเทศไทย ส่วนภาพ
ที ่1.3 แสดงรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณชิยท์ัง้ระบบในประเทศไทย จะเหน็ว่ารายได้
ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยน์ัน้มกีารเตบิโตอยา่งมากในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556 และมรีายได้
คงทีใ่นช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2560 ซึง่จะเพิม่ขึน้และลดลงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ แต่รายได้ทีไ่ม่ใช่
ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยท์ัง้ระบบนัน้ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2560 มกีารเตบิโตต่อเนื่องอยา่ง
สม ่าเสมอตลอดระยะเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนัน้ได้หนัมาให้
ความสนใจกบัการสรา้งรายไดจ้ากรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้เพิม่มากขึน้ และยงัแสดงใหเ้หน็ว่าการ
แข่งขนัของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบนันัน้จะเน้นไปที่การแข่งขนัในการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบีย้เพิม่มากขึน้ เพื่อสรา้งก าไรใหก้บักจิการของตนเองจากทีก่ล่าวมาทัง้หมดขา้งต้นนัน้จะ
เหน็ไดว้่าธนาคารพาณิชยท์ีอ่ยู่ในระบบของธนาคารประเทศไทยนัน้ให้ความส าคญักบัรายได้ที่
ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิม่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และมแีนวโน้มที่จะเพิม่ขึ้น
อย่างต่อเนื่องมากกว่าการเน้นไปที่การสรา้งรายไดจ้ากส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้เพื่อการแข่งขนั  
ซึง่ในช่วงที่ธนาคารสามารถสรา้งผลก าไรจากส่วนต่างรายไดด้อกเบี้ยสุทธไิด้น้อยนัน้ ธนาคาร
จ าเป็นต้องหันมาสร้างผลก าไรจากช่องทางอื่นแทน ซึ่งก็คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพื่อให้
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ธนาคารนัน้ยงัมผีลประกอบการที่ดีต่อไปได้ ซึ่งเป็นรายได้ที่สามารถกระจายความเสี่ยงได้
มากกว่า เนื่องจากเป็นรายไดท้ีม่าจากหลากหลายช่องทาง 

Hahm (2008) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบัรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ 
โดยศึกษากับธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมอืและพฒันา
เศรษฐกจิจ านวน 662 ธนาคารจาก 29 ประเทศในระหว่างปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 ได้กล่าว
เกี่ยวกบัรายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ไวว้่าเป็นรายไดท้ีม่สีดัส่วนเพิม่มากขึน้ และมคีวามแปรปรวนสูง 
สามารถเพิม่อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยใ์หสู้งขึน้ และรายไดท้ีช่่วยใหอ้ตัราส่วนส่วนของผูถ้อื
หุน้ต่อสนิทรพัยร์วมของธนาคารนัน้สูงขึน้ เนื่องจากเป็นรายไดท้ีไ่มม่ตีน้ทุนเป็นหนี้สนิเหมอืนกบั
รายไดด้อกเบีย้ทีม่หีนี้สนิเป็นเงนิรบัฝากของธนาคาร ซึง่สามารถช่วยลดความเสีย่งทางการเงนิ
ของธนาคารไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี้ยงัเป็นรายไดท้ี่ไม่หนี้สูญ (Non-performing loans: NPL) 
เหมอืนกบัรายไดท้ีเ่กดิจากการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะไมไ่ดร้บัเงนิทีล่งทุน
ไปนัน้คนื Vithyea (2013) ท าการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของรายได้ดอกเบี้ยกบัรายได้ที่
ไม่ใช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยใ์นกมัพูชาระหว่างปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 นัน้ไดก้ล่าวไว้
ว่า ส าหรบัประเทศทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั รายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้จะเพิม่ขึน้มากกว่าการเพิม่ขึน้ของ
ส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ แต่ธนาคารพาณิชยจ์ะสนใจและให้ความส าคญักบัการสรา้ง
รายได้ดอกเบี้ยมากกว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในช่วงที่เศรษฐกิจเจรญิเติบโต  และธนาคาร
พาณิชย์จะมีก าไรที่สูงขึ้นหากสร้างรายได้จากส่วนที่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในช่วงที่
เศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้การศึกษาของ Nguyen (2012) ศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
รายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้กบัส่วนต่างของรายได้ดอกเบีย้สุทธใิน 28 ประเทศทีเ่ปิดเสรทีางการเงนิ
ระหว่างปี ค.ศ.1997 - 2002 นัน้กพ็บว่ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้และมคีวาม
สนใจทีจ่ะกระจายการลงทุนไปส าหรบัการสรา้งรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ใหก้บัธนาคารอกีดว้ย ซึ่ง
งานวจิยัต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาในส่วนนี้แสดงใหเ้หน็ว่าธนาคารพาณิชยท์ัว่โลกเริม่ใหค้วามสนใจกบั
การสรา้งรายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้และเริม่ปรบัตวัใหส้รา้งรายไดไ้ดเ้หมาะกบัภาวะเศรษฐกจิแต่ละ
ช่วงเวลามากยิง่ขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเพิม่ความแขง็แกร่งของระบบ
การเงนิในประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนัน้มจีานวนทัง้หมด  19 แห่ง 
ซึง่ในจ านวนนี้มธีนาคารเก่าแก่ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างดจี านวน 5 ธนาคารเนื่องจากเป็นธนาคารที่
อยู่คู่กบัประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และมสีาขาเป็นจ านวนมาก และมชีื่อเสยีงของธนาคาร
เรยีกไดว้่าทุกคนในประเทศนัน้ถงึจะไมรู่จ้กัชื่อธนาคารกต็้องจ าสขีองธนาคารเหล่านี้ได ้ซึง่ไดแ้ก่
ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ซึง่ 5 ธนาคารนี้เป็นธนาคารทีม่คีวามส าคญัต่อระบบการเงนิของประเทศเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมยีอดเงนิฝากรวมกนัเป็นจ านวน 9.214 ล้านล้านบาท จากยอดเงนิฝากของธนาคาร
ทัง้หมด 19 แห่งเป็นจานวน 11.732 ล้านล้านบาท ซึง่คดิเป็น 78.5% ส่วนดา้นสนิเชื่อนัน้มกีาร
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ปล่อยสนิเชื่อทัง้หมด 8.297 ล้านล้านบาท จากยอดการปล่อยสนิเชื่อทัง้หมดของธนาคาร 19 
แห่งจ านวน 10.868 ล้านล้านบาท ซึ่งคดิเป็น 76.34% ซึ่งเรยีกได้ว่าธนาคาร 5 แห่งนี้ควบคุม
ระบบการเงนิในประเทศไดม้ากถงึ 3 ใน 4 ของจ านวนเงนิทัง้หมดในระบบเศรษฐกจิของประเทศ
ไทย (หนังสอืพมิพไ์ทยรฐั, 2560) ซึง่เรยีกไดว้่าธนาคารพาณิชยแ์ห่งเลก็ในประเทศไทยนัน้แทบ
จะถูกผูกขาดด้านสนิเชื่อดว้ยปรมิาณเงนิฝากจากความน่าเชื่อถอืที่มมีากกว่าของธนาคารทัง้ 5 
แห่งเนื่องจากเป็นธนาคารด าเนินการในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
เลก็นัน้ทีต่้องการประกอบกจิการในประเทศไทยนัน้ที่จะสามารถเขา้มาแข่งขนักบัธนาคารยกัษ์
ใหญ่ 5 แห่งของประเทศไทยนัน้จะต้องมคีวามสามารถในการปรบัตวัให้สามารถสรา้งรายได้ที่
ไมใ่ช่ดอกเบีย้ใหก้บัธนาคารไดม้ากกว่าธนาคาร 5 แห่งนี้  

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นขา้พเจา้จงึต้องการศึกษาว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยกบัรายได้จาก
ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธขิองธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร โดยจะ
แบ่งออกเป็นกลุ่มธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็กบัธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ โดยธนาคารพาณชิย ์
ขนาดใหญ่คือ 5 ธนาคารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กคือกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์อื่นที่ประกอบกิจการในประเทศไทยทัง้หมดอีก 14 แห่ง เพื่อจะวิเคราะห์ถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่นัน้ว่ามคีวามสามารถในการ
แข่งขนัและปรบัตวัให้สามารถสร้างรายได้ไปกบัภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตและชะลอตัวหรอืไม่
เพื่อทีจ่ะรกัษาต าแหน่งของการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นผูน้ าทางดา้นการเงนิของประเทศไทยอย่าง
มัน่คงหรอืยัง่ยนืหรอืไม่ และเพื่อวเิคราะห์กลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็นัน้ว่ามคีวามสามารถ
ในการแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่หรอืไม่ และมโีอกาสทีธ่นาคารพาณิชยแ์ห่งเลก็จะมี
โอกาสสร้างความสามารถในการแข่งขนัในอนาคตกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้มากน้อย
เพยีงใด ซึง่ขา้พเจา้หวงัว่าผูบ้รหิารของธนาคารพาณิชย์ทัง้กลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กนัน้จะสามารถ
น าผลการวิจยันี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการวางแผน กลยุทธ์ และโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจระยะยาว และการตดัสนิใจส าหรบันโยบายต่าง ๆ ได้ของธนาคารของตนเองได้
โดยประชากรทีข่า้พเจา้เลอืกมาใชใ้นการศกึษานัน้ขา้พเจา้เลอืกจากกลุ่มธนาคารพาณชิยท์ีอ่ยูใ่น
ระบบธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และมคีวามถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานข้อมูลผลประกอบการ และฐานะทางการ
เงนิของธนาคารตามกฎหมาย (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, 2551) 
 
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา  
 

1. เพื่อศกึษารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธขิองธนาคารว่ามี 
ความส าคญัอยา่งไรต่อธนาคาร 
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2. เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธกิบัรายได้ที่ไม่ใช่  
ดอกเบี้ยว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติหรอืไม่ และมคีวามสมัพนัธ์กนัไปใน 
ทศิทางใด  

3. เพื่อศกึษาความสามารถในการแข่งขนัและการสรา้งผลก าไรของธนาคารพาณิชยใ์น 
ประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่มตามขนาดของธนาคารพาณชิย ์
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. การศกึษาครัง้นี้ มุ่งศกึษาเฉพาะประเภทของรายได้ของธนาคารพาณิชยซ์ึง่แบ่งเป็น 
2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สทุธ ิและรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้  

2. การศกึษาครัง้นี้ จะศกึษาจากธนาคารพาณิชย์ภาคเอกชนที่ประกอบการในประเทศ
ไทย ทีม่กีารด าเนินงานระหว่างปี ทัง้ทีเ่ป็นธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนบรษิทัในประเทศไทย
และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นลูก พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จากธนาคารพาณชิยจ์ านวนทัง้หมด 19 ธนาคาร 
 

 
 
ภาพที ่1.4 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

ในการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยกบัส่วนต่างของ
รายไดด้อกเบีย้สทุธขิองธนาคารในครัง้นี้ ผูท้ีไ่ดศ้กึษางานวจิยัชิน้น้ีจะไดร้บัประโยชนดงัต่อไปนี้ 
  1. ได้ทราบถึงความส าคญัของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยกบัส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ย
สุทธขิองธนาคารว่ามคีวามส าคญัอย่างไรกบัการสร้างรายได้ของธนาคาร เพื่อที่ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาจะสามารถเข้าใจถึงการท าธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ และเพื่อผู้บริหารของธนาคาร
พาณชิยน์ัน้จะสามารถน าไปศกึษาและก าหนดนโยบายของธนาคารของตนใหเ้หมาะสม 

2. ได้ทราบถงึความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยกบัส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สทุธขิองธนาคารพาณชิยท์ีป่ระกอบธุรกจิในประเทศไทย โดยแบ่งตามกลุ่มของธนาคารพาณชิย ์
ว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัไปในทศิทางใด และมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตหิรอืไม่ 
เพื่อทีผู่บ้รหิารของธนาคารนัน้จะไดท้ราบถงึแนวโน้มของการสรา้งรายไดข้องธนาคารพาณชิยใ์น 
ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยว่าจะมแีนวโน้มไปในทิศทางใดเมื่อมปัีจจยัที่ท าให้รายได้แต่ละ
ประเภทของธนาคารเปลีย่นแปลง 

3. ได้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างก าไรของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยว่ามคีวามสามารถมากน้อยเพยีงใด วเิคราะหโ์ดยจ าแนกกลุ่มจากขนาดของธนาคาร
พาณิชย ์ซึง่ผูบ้รหิารของธนาคารสามารถน าผลการวเิคราะหไ์ปใชเ้พื่อประเมนิธนาคารพาณิชย์
ที่เ ป็นคู่แข่งของตนเอง เพื่อประกอบการก าหนดกลยุทธ์ของธนาคารของตนเอง และ
ประกอบการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิของธนาคารของตนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ส าหรบัการศึกษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธกิบัรายได้ที่

ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้าแนวคดิ ทฤษฎแีละ
งานวจิยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 

1. ความหมายของสถาบนัการเงนิและธนาคารพาณิชย ์
2. ลกัษณะ และหน้าทีข่องธนาคารพาณชิย ์
3. กฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิสถาบนัการเงนิ พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ  
4. ประเภทของรายไดข้องธนาคารพาณชิย ์
5. ความหมายของส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ
6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ความหมายของสถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชย ์
 

เพ็ญศรี จารุจินดา (2560) ได้กล่าวไว้ว่า สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ คือ 
สถาบนัทีท่ าหน้าทีร่ะดมเงนิออม  ใหกู้ย้มืแก่ผูท้ีต่อ้งการเงนิไปเพื่อการบรโิภคหรอืเพื่อการลงทุน
ด าเนินธุรกจิ โดยจา่ยดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูอ้อมและคดิดอกเบีย้จากผูกู้้ยมื กจิกรรมเหล่านี้เกดิขึน้เมื่อ
คนเราประกอบอาชพีมรีายไดเ้กดิขึน้ เขายอ่มมอีสิระทีจ่ะน ารายไดน้ัน้ไปใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภคก็
ได้ หรอืจะเกบ็ออมไว้ในสถาบนัการเงนิต่าง ๆ เพื่อใหไ้ด้รบัดอกเบี้ยงอกเงยกไ็ด ้และทางด้าน
การเงนิของประเทศปกตกิจ็ะมอียู่ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มหนึ่งมรีายไดแ้ลว้ต้องการจะเกบ็ออมไว้ ส่วน
อีกกลุ่มหนึ่งต้องการเงนิทุนไปประกอบธุรกิจของตน สถาบนัการเงนิจะเข้ามาเป็นตัวกลาง
ให้บริการทางการเงนิแก่คนทัง้ 2 กลุ่มนี้ สถาบนัการเงนิจะระดมเงินออกจากประชาชนใน
รปูแบบต่าง ๆ กนั แลว้ใหผู้ท้ีต่้องการกู้ยมืไปลงทุนในกจิการของตน ซึง่ธนาคารพาณิชยน์ัน้ถอื
เป็นรปูแบบของธุรกจิรปูแบบหน่ึง 
 
ลกัษณะ และหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย ์
 

Pritchard (1964) ได้กล่าวถึง ลักษณะ หน้าที่และระบบของธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า 
ธนาคารพาณิชย์มหีน้าที่เป็นสื่อกลางในการระดมเงนิออกจากประชาชนในรูปของเงนิฝาก     
และจดัสรรเงนิออมเหล่านัน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนอกีครัง้ เป็นสถาบนัการเงนิประเภททีร่บัฝากเงนิ 
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ประเภทที่จ่ายคืนเมื่อทวงถาม (Demand Deposits) หรือเงินฝากกระแสรายวัน (Current 
deposits) ซึ่งถอืเป็นลกัษณะที่พเิศษของธนาคารพาณิชยท์ี่เป็นสถาบนัการเงนิประเภทเดยีวที่
สรา้งเงนิในรปูแบบของเงนิฝากได ้ท าใหธ้นาคารพาณชิยน์ัน้มคีวามแตกต่างจากสถาบนัการเงนิ
อื่น และนอกจากนี้ธนาคารพาณิชยย์งัเป็นแหล่งเงนิกู้ระยะสัน้ ที่ด าเนินธุรกจิส่วนใหญ่เกี่ยวกบั
การคา้ พาณชิย ์ซึง่เป็นการกูย้มืระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 

หน้าที่ของธนาคารพาณิชย ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้หลกั ๆ คอืการให้บรกิาร
ทางการเงนิ และการสรา้งและท าลายเงนิฝาก ซึง่การใหบ้รกิารทางการเงนิสามารถแบ่งออกเป็น
การรับฝากเงิน โดยการระดมเงินออมจากผู้ฝากเงิน โดยจะแบ่งการรบัฝากเงินออกเป็น            
3 ประเภทไดแ้ก่ เงนิฝากออมทรพัย ์เงนิฝากกระแสรายวนั และเงนิฝากประจ า การใหกู้้ยมืหรอื
การใหส้นิเชื่อ ซึง่จะแบ่งออกเป็นการใหกู้้ยมืโดยตรง การเบกิเงนิเกนิบญัช ีและการรบัซือ้ลดตัว๋
สญัญาใช้เงนิ ส่วนการให้บรกิารอื่น ๆ จะเป็นบรกิารทีไ่ม่ใช่ให้กู้ยมืเงนิหรอืสนิเชื่อ การซื้อขาย
หุน้ในนามของลกูคา้ การใหบ้รกิารเลตเตอรอ์อฟเครดติ (Letter of credit) การใหบ้รกิารโอนเงนิ
ต่างประเทศ บรกิารเก็บเงนิจากลูกค้าส าหรบัค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา     
เป็นต้น ส่วนหน้าที่ของธนาคารอกีอย่างหนึ่งก็คอื การสรา้งและการท าลายเงนิฝาก ซึ่งถอืเป็น
หน้าทีพ่เิศษของธนาคารพาณิชยโ์ดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นสถาบนัการเงนิประเภทเดยีวที่มเีงนิ
ฝากกระแสรายวนั ท าใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถสรา้งเงนิในรปูแบบของเงนิฝากกระแสรายวนั
ได ้โดยการน าเงนิทุนในส่วนทีเ่ป็นเงนิสดส ารองส่วนเกนิทีเ่หลอืจากการด ารงไว้ตามกฎหมายให้
ลกูคา้กูย้มื หรอืน าไปลงทุนซึง่จะท าใหป้รมิาณเงนิเพิม่ขึน้เท่ากบัจ านวนเงนิทีใ่หกู้้ยมื หรอืลงทุน
นัน้ ในทางตรงกนัขา้ม การท าลายเงนิฝากของธนาคารพาณิชย ์โดยการรบัช าระหนี้จากผู้กู้ยมื 
หรอืการน าหลกัทรพัยท์ีล่งทุนไวอ้อกขาย ท าใหป้รมิาณเงนิลดลงเท่ากบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระ
หนี้ หรอืจ านวนเงนิทีข่ายหลกัทรพัยไ์ด ้การสรา้งและการท าลายเงนิฝากจงึมผีลให้ปรมิาณเงนิ
ในระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่มเีงนิทุน
จ านวนสูงมาก และเป็นธุรกิจที่มกีารสร้างรายได้จากการลงทุนโดยการท าเงนิเข้าไปลงทุนใน
ระบบเศรษฐกจิ ธนาคารจงึมคีวามส าคญัมากในการควบคุมเงนิเฟ้อและเงนิฝืดในระบบเศรษฐกจิ 
 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกบัธนาคารพาณิชย ์พระราชบญัญติัธรุกิจสถาบนัการเงิน 
 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (2551) ไดก้ าหนดความหมายและกฎเกณฑเ์กี่ยวกบั
ธุรกจิสถาบนัการเงนิภายใต้ พรบ.สถาบนัการเงนิไว้ว่า ธุรกจิสถาบนัการเงนิคอื ธุรกจิธนาคาร
พาณิชย ์ธุรกจิเครดติฟองซเิอร ์และใหค้วามหมายรวมถงึการประกอบธุรกจิของสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกิจ และได้ให้ค าจ ากัดความส าหรับธนาคารพาณิชย์ไว้ว่า ธนาคารพาณิชย์คือการ
ประกอบธุรกิจรบัฝากเงินหรือรบัเงนิจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้น
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ระยะเวลาอนัก าหนดไว ้และใชป้ระโยชน์จากเงนินัน้โดยวธิหีนึ่งวธิใีด เช่น ใหส้นิเชื่อ ซือ้ขายตัว๋
แลกเงนิหรอืตราสารเปลี่ยนมอือื่นใด ซื้อขายเงนิปรวิรรตต่างประเทศ ซึ่งธนาคารพาณิชยน์ัน้
เป็นการประกอบธุรกจิประเภทหนึ่งที่จดัอยู่ภายใต้ธุรกิจประเภทสถาบนัการเงนิที่ต้องท าการ
กฎเกณฑ์ของ พรบ.สถาบนัการเงนิ ซึ่งมกีารก าหนดไว้ว่าธนาคารพาณิชย์นัน้จะกระท าได้
เฉพาะนิตบิุคคลประเภทบรษิทัหาชนจ ากดั โดยไดร้บัใบอนุญาตจากรฐัมนตรโีดยค าแนะน าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 9 ส่วนตามมาตรา 10 ก าหนดไวว้่าธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็น
สาขาของธนาคารต่างประเทศนัน้ก็ต้องรบัใบอนุญาตจากรฐัมนตรโีดยค าแนะน าของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งท าให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยที่เป็นบรษิัทมหาชน
จ ากัดนัน้ กับธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนัน้จะต้องอยู่ ภายใต้การ
ควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเดยีวกนั และต้องปฏบิตัิตาม พรบ.สถาบนัการเงนิ 
เนื่องจากมาตรา 4 ก าหนดไว้ว่าธนาคารพาณิชย์ คอื บรษิัทมหาชนจ ากดัที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบ ธุรกจิธนาคารพาณชิยแ์ละใหห้มายความรวมถงึธนาคารพาณชิยเ์พื่อรายย่อย ธนาคาร
พาณิชย์ที่เป็น บริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาต ให้ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ซึง่การอยู่ภายใต้  พรบ.สถาบนั
การเงนิส าหรบัธนาคารพาณิชยท์ัง้ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และทีเ่ป็นลูกของธนาคารพาณิชย์
ในต่างประเทศนัน้มขีอ้จ ากดัในการด าเนินงานเท่ากนั 
 
ประเภทของรายได้ของธนาคารพาณิชย ์
  

สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก (2559) ไดก้ล่าวว่าการประกอบธุรกจิของธนาคาร เราสามารถ
แบ่งเป็น 3 ธุรกจิหลกัไดแ้ก่ ธุรกจิการรบัฝากเงนิ หรอืธุรกจิการจดัหาเงนิ ธุรกจิดา้นการใหกู้้ยมื
เงนิหรอืสนิเชื่อ และธุรกจิจากค่าธรรมเนียม โดยธุรกจิการรบัฝากเงนิกบัธุรกจิการใหกู้ย้มืเงนินัน้
กค็อืธุรกจิการรบัฝากเงนิในรปูแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝากแบบออมทรพัย ์ประจ า โดยให้
ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงนิ และน าเงนิที่ได้จากธุรกิจรบัฝากเงนิมาด าเนินปล่อย
สนิเชื่อ โดยการเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้ยมื ซึ่งจาก 2 ธุรกิจนี้ของธนาคารจะสามารถสร้างก าไร
ใหก้บัธนาคารทีเ่ราเรยีกกนัว่าส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธซิึง่เกดิจากการจ่ายดอกเบีย้ใหก้บัเงนิ
ทีธ่นาคารกู้ยมืมา ซึง่กค็อืเงนิรบัฝากเพื่อการสรา้งรายไดใ้หก้บัธนาคารซึง่กด็อกเบีย้รบัจากการ
ปล่อยสนิเชื่อ นอกจากนี้ธนาคารยงัมธีุรกจิประเภทที ่3 ซึง่ก็คอืธุรกจิจากค่าธรรมเนียม ซึง่เกดิ
จากการที่ธนาคารได้ให้บรกิารทางการเงนิต่าง ๆ แต่ไม่ใช่การกู้ยมืเงนิหรอืรบัฝากเงนิ ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ก็คือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการเป็นนายหน้าหรือ
ตวัแทน ซึง่เป็นการให้บรกิารโดยน าเสนอบรกิารของบรษิทัอื่น หรอืเรยีกว่าตวัแทนนัน่เอง เช่น 
การเป็นนายหน้าขายประกันชีวติและประกันภยั การให้บรกิารจดัการกองทุน เป็นต้น และ
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ค่าธรรมเนียมอีกประเภทหนึ่ งเรียกว่าค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการให้บริการอื่น  ๆ คือ
ค่าธรรมเนียมด้านการท าธุรกรรมด้านการเงิน เช่น แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมบัตร  ATM และค่าธรรมเนียมการช าระเงินค่า
สาธารณูปโภค เป็นตน้  
 
ความหมายของส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้สทุธิ (Net interest margin: NIM) 
 

สมภสัสร ฤกษ์สมบูรณ์ด ีและณฏัฐปัณฑ ์ธนวชิชบูรณ์ (2560) ไดก้ล่าวเกีย่วกบัส่วนต่าง
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิไว้ว่า เป็นตัวเลขที่สะท้อนความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร 
พาณิชยจ์ากส่วนต่างระหว่างดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด ครอบคลุมทัง้สนิเชื่อและเงนิ
ฝาก เงนิให้กู้และเงนิกู้ยมืระหว่างสถาบนัการเงนิ รวมถงึเงนิลงทุนซึง่ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ 
อย่างไรกต็าม NIM เป็นเครื่องชีห้นึ่งในการวดัผลกาไรเบือ้งต้นจาก รายได้ดอกเบีย้สุทธเิท่านัน้ 
ซึ่งไม่ได้สะท้อนผลกาไรที่แท้จรงิ (net profit) เนื่องจาก NIM ยงัไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวกบัการให้สนิเชื่อ เช่น ค่าความเสี่ยงจากการให้สนิเชื่อ (credit cost) และค่าใช้จ่ายดาเนิน
งานอื่นซึ่งรวมถงึค่าใช้จ่ายพนักงานและเครอืข่ายสาขา นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยย์งัมรีายได้
อื่น เช่น ค่าธรรมเนียมก าไรจากธุรกรรมตลาดเงนิและเงนิปันผล 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

Vithyea (2013) ท าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความเชื่อมโยงระหว่างรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้
กบัส่วนต่างดอกเบีย้สุทธขิองธนาคารพาณิชยใ์นประเทศกมัพูชาระหว่างปี พ .ศ. 2547 – 2553  
โดยได้ศึกษากบัธนาคารพาณิชย์ทัง้หมด 28 แห่ง ซึ่งสาเหตุที่ศึกษานัน้คอืต้องการศึกษาถึง
ความส าคญัของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ์โดยถูกมองว่าเป็นแหล่งรายได้ที่
สามารถสรา้งก าไรใหก้บัธนาคารมากกว่าก าไรจากส่วนต่างดอกเบีย้สุทธ ิซึง่จากการศกึษาแบบ
ภาพรวมนัน้แสดงใหเ้หน็ว่าตลอดระยะเวลาการศกึษาแสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างการ
ลดลงของส่วนต่างดอกเบีย้สุทธใินขณะที่รายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้นัน้เพิม่ขึน้ โดยการมุ่งเน้นไปที่
กิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมดัง้เดิมของธนาคาร และแสดงให้เห็นถึงการลดลงของผลก าไรใน
ธนาคารทีอ่ตัราการแข่งขนัสูง แต่เมื่อศกึษาเจาะลกึไปแต่ละช่วงเวลาแลว้ ซึง่ไดแ้ก่ช่วงทีเ่ตบิโต
มากของธนาคาร และช่วงเวลาทีเ่ตบิโตน้อยของธนาคาร พบว่าธนาคารพาณชิยใ์นกมัพชูานัน้จะ
เน้นไปทีก่ารลงทุนทีไ่ม่ใช่แบบดัง้เดมิของธนาคาร หรอืซึ่งกค็อืการสรา้งรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
ใหเ้พิม่มากขึน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าช่วงทีธ่นาคารก าลงัเตบิโตนัน้จะเน้นไปทีก่ารสรา้งรายไดแ้บบ
ดัง้เดมิมากกว่าโดยการสรา้งรายไดจ้ากส่วนต่างดอกเบีย้สุทธ ิ
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Lartey, Antwi & Boadi (2013) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง
ดอกเบีย้สุทธกิบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์ าหรบัธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศ
กาน่า โดยท าการศกึษาธนาคารพาณชิยใ์นระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 โดยเลอืกธนาคารมาใช้
ในการศึกษาวจิยัจ านวน 7 ธนาคารจากทัง้หมด 9 ธนาคารโดยท าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สมการถดถอย ซึง่จากการศกึษาพบว่าตวัแปรทัง้ 2 นัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (Return on asset: ROA) ของ
ธนาคารนัน้สามารถอธบิายไดโ้ดยการเปลีย่นแปลงของส่วนต่างดอกเบีย้สุทธมิากถงึ 82.6% ซึง่
แสดงให้เห็นว่า NIM เป็นแหล่งรายได้ส าคัญที่สามารถสร้างก าไรให้กับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศกาน่า 

Saksonava (2014) ท าการศกึษาเกีย่วกบับทบาทและความส าคญัของส่วนต่างดอกเบีย้
สุทธใินการพฒันาของโครงสรา้งของสนิทรพัยข์องธนาคารและเพิม่ประสทิธภิาพและเสถยีรภาพ
ในการด าเนินงานของธนาคาร โดยศึกษากับธนาคารพาณิชย์ในยุโรปและสหรฐัอเมรกิาใน
ช่วงเวลาปี พ.ศ. 2552 - 2556 พบว่าส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธนิัน้มสีิง่ทีม่คีวามส าคญัและเป็นสิง่ที่
บ่งชี้ถงึความสามารถในการท าก าไรโดยรวมของธนาคารพาณิชย ์เช่น อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยแ์สดงใหเ้หน็ว่าอตัราส่วนต่างดอกเบีย้สุทธนิัน้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และยงัพบว่าส่วนต่าง
ของดอกเบีย้สุทธนิัน้จะลดลงจากการทีก่ารแขง่ขนัส าหรบัธนาคารพาณิชยน์ัน้สงูขึน้ 

Burnnermeier, Dong & Palia (2012) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบัรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
ของธนาคารและความเสี่ยงที่เป็นระบบของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ใน
สหรฐัอเมรกิาและยุโรประหว่างปี พ.ศ.2529 – 2551 ไดก้ล่าวไว้ว่าธนาคารที่สนใจและเน้นการ
สรา้งก าไรจากรายไดท้ไีม่ใช่ดอกเบี้ยดว้ยนัน้เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมจากการ
ท าธุรกรรมต่างๆ จะมคีวามเสีย่งทีเ่ป็นระบบมากกว่าธนาคารทีเ่น้นการสรา้งรายไดแ้บบดัง้เดมิ
คอืรายไดจ้ากการปล่อยสนิเชื่อ ซึง่จากการศกึษาพบว่าธนาคารมกีารแบ่งรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้
ออกเป็น 2 ส่วน ซึง่กค็อืรายไดจ้ากการซือ้ขาย เช่นการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อเกรง็ก าไรในระยะ
สัน้ การซือ้ขายตราสารอนุพนัธต่์างๆ รายไดจ้ากการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ และรายไดจ้าก
การลงทุน โดยจะเป็นการลงทุนระยะยาวกว่าการซื้อขาย โดยสาเหตุที่ธนาคารพาณิชยต์้องหนั
มาลงทุนในการสรา้งก าไรจากรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้ เพราะเนื่องจากในปัจจุบนันัน้ความเสีย่งที่
เป็นระบบของธนาคารมเีพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอัตราส่วนทางการเงนิที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น และขนาดของสนิทรพัยร์วมที่สูงมากขึ้น อตัราส่วนราคา
หลกัทรพัยข์องธนาคารตามตลาดกบัราคาตามบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนี้จากการศกึษายงัพบว่า
ธนาคารจะได้รบัผลตอบแทนจากรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบี้ยต ่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกจิชะลอตวัหรอื
ถดถอย 
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Smith, Staikouras & wood (2003) ท าการศึกษาเกี่ยวกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและ
ความมัน่คงและยัง่ยนืของรายได้ โดยได้ท าการศึกษาธนาคารในยุโรประหว่างปี พ .ศ.2537 – 
2541 จากการศกึษาพบว่ารายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้นัน้มคีวามผนัผวนมากกว่ารายไดจ้ากดอกเบีย้ 
และตลอดระยะเวลาที่ท าการศกึษา ความแปรปรวนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนัน้เพิม่สูงขึ้น
เรื่อย ๆ และตลอดระยะเวลาที่ศกึษานัน้ ความแปรปรวนของรายได้จากดอกเบี้ยของธนาคาร
คงทีม่ากขึน้เนื่องจากการพยายามทีจ่ะศกึษาท าความเขา้ใจถงึการจดัการความเสี่ยงจากรายได้
ดอกเบีย้ของธนาคาร และนอกจากนี้ยงักล่าวไวว้่า องค์ประกอบของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของ
แต่ละธนาคารนัน้ค่อนขา้งแตกต่างกนั เนื่องจากมแีหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยต่างกนั และยงั
กล่าวไว้อีกว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารนัน้มคีวามสมัพนัธ์กันในเชิงลบกับรายได้
ดอกเบีย้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่างรายได้

ดอกเบีย้สุทธกิบัรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
เลอืกทีใ่ชร้ะเบยีบและวธิศีกึษางานในวจิยัของขา้พเจา้ดงัต่อไปนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

การศกึษาในครัง้นี้เพื่อระบุความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้จากดอกเบี้ยสุทธกิบัรายได้ที่
ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยแบ่งตามขนาดของ
ธนาคารพาณิชยอ์อกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และธนาคารพาณิชยข์นาด
เลก็ ประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษาครัง้นี้คอืธนาคารพาณิชยภ์าคเอกชนทีป่ระกอบธุรกจิในประเทศ
ไทย 19 บรษิัท โดยแบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 15 บริษัท และ
ธนาคารพาณิชยท์ี่เป็นบรษิทัย่อยของธนาคารต่างประเทศอกีจ านวน 4 บรษิทั ดงัตารางที่ 3.1 
และเป็นธนาคารพาณิชยท์ีม่ผีลการด าเนินงานตลอดรอบระยะเวลาบญัช ี5 ปี ในปี พ.ศ. 2556 -
2560 ซึ่งสามารถค้นคว้าข้อมูลจากรายงานต่างๆจากผลการด าเนินงานได้จากเว็บไซต์ของ
ธนาคารโดยตรง ซึง่ประกอบดว้ยธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบยีนในประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายยอ่ย และธนาคารพาณชิยท์ีเ่ป็นลกูของธนาคารต่างประเทศ  

โดยจากธนาคารพาณิชยท์ัง้ 19 ธนาคารนัน้จะน ามาจดัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยการจดัประเภทธนาคาร
ออกเป็น 2 กลุ่มนัน้จะใชส้นิทรพัยร์วมของธนาคารพาณิชย ์ณ 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเกณฑใ์น
การจดัประเภทของธนาคาร โดยธนาคารพาณิชยท์ี่มสีนิทรพัยร์วมตัง้แต่ 2 ลา้นลา้นบาทขึน้ไป
นัน้จะถูกจดัใหอ้ยูใ่นธนาคารทีม่ขีนาดใหญ่ และธนาคารทีม่สีนิทรพัยร์วมต ่ากว่า 2 ลา้นลา้นบาท
ลงไปจะถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มธนาคารขนาดเล็ก ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มของธนาคารนัน้
น ามาจากข้อมูลทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ ซึ่งข้อมูลเชิงปรมิาณที่ใช้เกณฑ์สินทรพัย์รวม  2  
ลา้นล้านบาทเป็นเกณฑเ์นื่องจากธนาคารขนาดเลก็ทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดนัน้มสีนิทรพัยร์วมเพยีง        
1 ลา้นลา้นบาท ซึง่ธนาคารขนาดใหญ่นัน้มสีนิทรพัยร์วมมากกว่าธนาคารขนาดเลก็ที่ ใหญ่ทีสุ่ด
อย่างน้อย 1 เท่าตวั และข้อมูลเชงิคุณภาพที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งก็คอืชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของธนาคาร เนื่ องจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นัน้เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียง        
และประกอบธุรกจิในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน และมกีารครอบครองฐานเงนิฝากของ 
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บุคคลธรรมดาเกอืบจะทัง้หมด (หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั, 2560) ซึง่สามารถจ าแนกกลุ่มของธนาคาร
Cพาณิชยไ์ด้ดงัตารางที่ 3.1 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยโดยเรยีงล าดบัตามสนิทรพัยร์วม  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  
 
ตารางที ่3.1 ธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยเรยีงตามล าดบัสนิทรพัยร์วม ณ 31 ธ.ค. 2560 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
ล าดบัท่ี ช่ือธนาคาร สินทรพัยร์วม ณ 31 ธ.ค. 2560 
ธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยขนาดใหญ่ 

1 ธนาคารกรงุเทพ 3,076,310.39 
2 ธนาคารไทยพาณชิย ์ 3,024,032.02 
3 ธนาคารกสกิรไทย 2,900,840.77 
4 ธนาคารกรงุไทย 2,854,210.01 
5 ธนาคารกรงุศรอียธุยา 2,088,772.07 

ธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยขนาดเลก็ 
1 ธนาคารธนชาต ิ 1,009,556.84 
2 ธนาคารทหารไทย 843,871.77 
3 ธนาคารยโูอบ ี 516,927.00 
4 ธนาคารทสิโก ้ 303,388.41 
5 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย  300,603.60 
6 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ 259,335.24 
7 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์ 230,396.27 
8 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) 207,845.00 
9 ธนาคารแสตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 155,274.47 
10 ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายยอ่ย 107,858.00 
11 ธนาคารแห่งประเทศจนี   (ไทย) 45,932.78 
12 ธนาคาร เอเอน็แซด (ไทย)   24,776.00 
13 ธนาคาร ซุมโิตโม มติซุย ทรสัต ์(ไทย) 21,240.00 
14 ธนาคารเมกะ สากลพาณชิย ์ 20,267.14 

 
การเลอืกกลุ่มตวัอย่างใช้วธิกี าหนดแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้

ได้ตวัอย่างที่ตรงตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา นอกจากนี้ หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกและ
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พจิารณาธนาคารพาณิชย์ที่จะใช้เป็นตวัอย่างในการศึกษานัน้จะต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มี
คุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1. เป็นธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลในประเทศไทยภายใต้ พรบ.สถาบนั
การเงินเป็นบริษัทมหาชน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เนื่องจากจะต้องเป็นธนาคารที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั เพื่อให้มขีอ้จ ากดัในการก าหนด
นโยบาย และการด าเนินงานที่เท่าเทียมกันกับธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นที่ใช้เป็นตัวอย่างใน
การศกึษา 

2. เป็นธนาคารพาณิชยท์ี่ปฏบิตัติาม พรบ.สถาบนัการเงนิตลอดระยะเวลาที่ได้ก่อตัง้
บรษิทัขึน้มา เพื่อใหธ้นาคารทัง้หมดทีต่้องการศกึษาเป็นธนาคารทีด่ าเนินกจิการภายใต้กฎและ
การควบคุมเดยีวกนัตลอดระยะเวลาทีต่อ้งการศกึษา 

3. เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มรีอบระยะเวลาบญัชเีริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม สิ้นสุด 31 
ธนัวาคม เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่จากการใช้ข้อมูลที่เท่าเทยีมกนักบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งอื่นที่
ต้องการศกึษา เนื่องจากความละเอียดในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิของงบระหว่างกาล
หรอืงบไตรมาส กบังบประจ าปีนัน้มคีวามแต่งต่างกนั เพื่อให้ขอ้มูลของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละ
แห่งทีไ่ด้มานัน้ถูกตรวจสอบด้วยความละเอยีดที่เท่าเทยีมกนั ซึง่อาจมผีลต่อความถูกต้องของ
ขอ้มลูทางการเงนิทีน่ ามารายงานดว้ย 

4. เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลการด าเนินงานระหว่างปี  พ.ศ. 2556 - 2560 เพื่อให้
ปรมิาณของประชากรตลอดระยะเวลาทีต่อ้งการศกึษานัน้ไมแ่ปรปรวน 

5. เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อหน้างบ
การเงนิของธนาคารพาณชิยต์ลอดระยะเวลาทีท่ าการศกึษา เนื่องจากการแสดงความเหน็อยา่งมี
เงื่อนไขต่องบการเงนิของธนาคารนัน้แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลูทางการเงนิทีธ่นาคารน าเสนอนัน้ไม่
สามารถใหค้วามเชื่อมัน่ไดใ้นระดบัทีส่งูว่าขอ้มลูทางการเงนิเหล่านัน้ถูกตอ้งและครบถว้น 
 

หลกัเกณฑด์งักล่าวนัน้ท าใหธ้นาคารทีจ่ะน ามาใชใ้นการศกึษานัน้มทีัง้หมด 14 ธนาคาร 
ซึง่ธนาคารทีไ่มเ่ขา้หลกัเกณฑด์งักล่าวประกอบดว้ยธนาคารดงัต่อไปนี้ 

1. ธนาคาร เอเอน็แซด (ไทย) เนื่องจากมรีอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน
ของทุกปี 

2. ธนาคาร ซุมโิตโม มติซุย ทรสัต์ (ประเทศไทย) เนื่องจากมรีอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 มนีาคมของทุกปี 

3. ธนาคารแห่งประเทศจนี (ประเทศไทย) เนื่องจากไม่มกีารรายงานผลการด าเนินงาน
ของรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2556 
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4. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ เนื่องจากไม่มกีารประกาศงบการเงนิต่อสาธารณชน
ในช่วงรอบระยะเวลาบญัชขีองปี 2556 - 2560 

อย่างไรกต็าม ธนาคารทัง้ 4 แห่งดงักล่าวเป็นธนาคารทีม่ขีนาดเลก็มากทีสุ่ดในประเทศ
ไทยโดยการเทยีบจากปรมิาณของสนิทรพัยร์วมกบัธนาคารทัง้หมด 19 แห่ง ซึ่งสนิทรพัยร์วม
ของธนาคารทัง้ 4 แห่งดงักล่าวนัน้มมีูลค่ารวม 112,215.92 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็น 2.77% ของ
สนิทรพัยร์วมของธนาคารทีถู่กจดัอยู่ในกลุ่มธนาคารขนาดเลก็ตามการจดัล าดบัดา้นบน และเป็น
ธนาคารทีต่ ัง้เพื่อเหตุผลเฉพาะ มไิดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อเน้นที่จะแสวงหาก าไรในประเทศไทย ซึง่จะมี
วตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบริษัทลูกที่มาจากประเทศตัวเองในการท าธุรกรรมต่าง  ๆ เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศจนี (ประเทศไทย) มาเปิดสาขาในไทยเพื่อสนับสนุนบรษิทัของประเทศจนี
ที่มาจดัตัง้สาขาในประเทศไทยในเรื่องการท าธุรกรรม และการให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น ดงันัน้
ข้าพเจ้าจงึเห็นว่าการไม่น าประชากรดงักล่าวมารวมเป็นตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี้จะไม่ท า
ใหผ้ลการศกึษาจากมคีวามเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัจนกระทบต่อการสรุปผลการศกึษาใน
ครัง้นี้  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ส าหรบัการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธกิบัรายไดท้ี่
ไม่ใช่ดอกเบี้ยของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) 
ทัง้สิน้ ซึง่ไดแ้ก่ งานวจิยัในอดตี และหนังสอืเรยีนอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ทีจ่ดัท าโดยอาจารย์
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อศึกษาถึงทฤษฏี แนวคิด และผลการศึกษาวิจยั
เพื่อที่จะน ามาเป็นแนวทางในการจดัท างานวจิยัในครัง้นี้  ซึ่งรวมไปถงึแบบจ าลองจากงานวจิยั
ของ Vithyea (2013) ทีว่เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างรายไดด้อกเบี้ยกบัรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศกมัพูชา ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ขา้พเจา้ได้น ามาใช้ในการวจิยัใน
ครัง้นี้ โดยการเก็บรวมรวบขอ้มลูของตวัแปรอสิระ และตวัแปรตามนัน้ ขา้พเจา้ได้เก็บรวบรวม
จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ซึ่งประกอบด้วยไปด้วยข้อมูลงบการเงนิรวมของ
ธนาคารพาณิชย ์ขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงนิ รายงานประจ าปี และขอ้มูลทางการเงนิต่างๆ ที่
ประกาศต่อสาธารณะชนบนเว็บไซต์ของธนาคาร และข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย
ทัง้ระบบ 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีและการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างรายได้จากส่วนต่างขดอกเบี้ยสุทธ ิกบัรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยแ์ล้ว
นัน้ ผูศ้กึษาจงึตดัสนิใจเลอืกแบบจ าลองของ Nguyen (2012) เพื่อน ามาใชว้ดัความสมัพนัธข์อง
รายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้กบัรายไดจ้ากส่วนต่างของดอกเบีย้สุทธ ิเนื่องจากเป็นแบบจ าลองส าหรบั
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ที่ใม่ใช่ดอกเบี้ยกบัส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธทิี่ได้รบั
การพฒันาใหแ้ปรควบคุมนัน้เหมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนั โดยการศกึษาจากงานวจิยัในอดตี
และน ามาปรบัใช้กับแบบจ าลองของตนเองให้ทนัสมยัขึ้น  ซึ่งแสดงในกรอบแนวคดิการวจิยั
ดา้นล่างไดด้งันี้ 
 
แบบจ ำลอง 
 

NIIit= β 0+β 1NIMit +Σ β 2 Yit +ϵit 
 
โดยทีก่ าหนดให ้

NIMit  = ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธขิองธนคารพาณชิย ์i ณ ช่วงเวลา t 
NIIit  = รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของธนาคาร I ณ ช่วงเวลา t  
Y it = ตวัแปรที่คาดจะส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของ

ธนาคาร i ณ ช่วงเวลา t ซึง่ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปนี้  
1. อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ 
2. อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากเงนิใหกู้้ยมืต่อเงนิใหกู้ย้มื 
3. สนิทรพัยร์วม 
4. อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม 
5. อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานต่อสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 
6. อตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 

ϵ  = ค่าคลาดเคลื่อนมาตราฐาน 
β = ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยของตวัแปรอสิระ 

 
ตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ประกอบไปด้วย ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ตวั

แปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรควบคุม (Control Variable) ซึ่งมรีายละเอียด
และมวีธิคี านวณและวดัค่าค่าตวัแปรดงัต่อไปนี้ 
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1. ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  
1.1 รายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบีย้ (Non-interest income: NII) 

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาต้องการศกึษาถงึตวัรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้ควบคู่กบั
ส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธกิบัธนาคารควบคู่กนั ซึ่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้นัน้ คอืรายได้
ทุกประเภทของธนาคารที่ไม่ใช่รายได้จากดอกเบี้ย เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม ก าไรจากการ
แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ก าไรจากการขายตราสารทุน เป็นต้น ซึง่เป็นรายได้ทีม่ไิด้เกดิ
จากการปล่อยสนิเชื่อในรปูแบบต่างๆทัง้หมดของธนาคาร ซึ่งสามารถน าตวัเลขจากงบการเงนิ
ของธนาคารมาใชใ้นการท าศกึษาครัง้นี้ โดยสามารถค านวณหาไดด้งันี้  
 
NIIit = รายไดท้ัง้หมดของธนาคาร 𝑖 ณ เวลา   𝑡 − ดอกเบีย้รบัทัง้หมดของธนาคาร 𝑖 ณ ช่วงเวลา 𝑡 

 
2. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

2.1 ส่วนต่างของรายได้ดอกเบีย้สทุธิ (Net interest margin: NIM) 
 ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธสิามารถค านวณหาไดด้งันี้ 

 

NIMit =
ดอกเบีย้รบัของธนาคาร 𝑖 ณ ช่วงเวลา 𝑡 − ดอกเบีย้จ่ายของธนาคาร 𝑖 ณ ช่วงเวลา 𝑡 

(สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายไดด้อกเบีย้ตน้งวด 𝑡 + สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิรายไดด้อกเบีย้ปลายงวด t)/2
 

 
ซึ่งดอกเบี้ยรบัทัง้หมดของธนาคารนัน้จะรวมทัง้ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อและ

ดอกเบี้ยที่ได้จากตราสารหนี้ด้วย เช่น หุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่มลีกัษณะเหมอืนกับการ
ปล่อยสนิเชื่อ เนื่องจากมฐีานะเป็นผู้ให้กู้เงนิเหมอืนกนั เพยีงแต่มหีุ้นกู้เป็นหลกัประกนัว่าจะ
ช าระเงนิคืนให้กับผู้ให้กู้ ซึ่งจะมกีารได้ดอกเบี้ย และระยะเวลาครบก าหนด ซึ่งมคีุณสมบัติ
เช่นเดยีวกบัการใหส้นิเชื่อทุกประการ  
 

3. ตวัแปรควบคมุ (Control Variable)  
ในการศึกษาครัง้นี้ ตวัแปรควบคุมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเป็นตวัแปรควบคุม

ส าหรบัรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และตัวแปรควบคุมส าหรบัรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งมตีัวแปร
ควบคุมบางตวัที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรทัง้  2 แต่ตวัแปรทัง้ 2 ก็มมีตีวั
แปรควบคุมทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงต่างกนัดว้ย ซึง่สามารถดูในตามภาพที่ 1 และ
รปูภาพที่ 2 ว่าตวัแปรควบคุมแต่ละตวันัน้ มตีวัใดบ้างทีค่าดว่าจะส่งผลต่อรายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ
หรอืส่งผลต่อรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ ซึง่ตวัแปรควบคุมทัง้หมดมกีารค านวณหาไดด้งันี้ 
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3.1 อตัราส่วนสินทรพัย์ท่ีมีสภาพคล่องต่อเงินทุนระยะสัน้ (Liquid asset to 
short-term funding: LASTF)  

อตัราส่วนสนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้เป็นอตัราส่วนทางการเงนิ
ทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่าเงนิทุนระยะสัน้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งนัน้มกีารด ารงไว้เป็นสนิทรพัยท์ี่มี
สภาพคล่องสงูมากน้อยเพยีงใด ซึง่เป็นอตัราส่วนทีส่ าคญัส าหรบัการตดัสนิใจลงทุนของธนาคาร 
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์นัน้มจี าเป็นต้องมีเงินส ารองกันไว้ส าหรบัช าระเงนิทุนระยะสัน้ที่
ธนาคารไดม้า และนอกจากนี้ ผูท้ีม่าฝากเงนิกบัธนาคารอาจจะมถีอนเงนิออกไปจากธนาคาร ซึง่
ธนาคารจ าเป็นต้องมสีนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสงูไวเ้พื่อป้องกนัความเสีย่งจากการถอนเงนิจากผู้
ฝาก ถ้าธนาคารมอีตัราส่วนสนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ทีต่ ่าแสดงว่าธนาคารมี
ความเสีย่งสงูทีจ่ะประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง สามารถค านวณไดห้าดงันี้ 

 

LASTFit =
สนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องของธนาคาร 𝑖 ณ เวลา 𝑡

เงนิทุนระยะสัน้ของธนคาร 𝑖 ณ เวลา 𝑡
 

 
ซึ่งสนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องในที่นี้ไม่ได้หมายถงึสนิทรพัยห์มุนเวยีนทัง้หมด แต่

หมายถึงสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องคล้ายกบัเงนิสด เช่น หลกัทรพัย์ที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิต่างๆที่สามารถแปลงสภาพให้เป็นเงนิได้ภายในระยะเวลาไม่
เกนิ 3 เดอืน และรวมถงึเงนิสดด้วย ส่วนเงนิลงทุนในสนิทรพัยร์ะยะสัน้นัน้ หมายถงึการลงทุน
ในสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่สีภาพคล่องสงูของธนาคาร  
 

3.2 อตัราส่วนเงินส ารองขาดทุนจากเงินให้กู้ยืมต่อเงินให้กู้ยืม (Loan loss 
reserve to gross loan: LLRGL) 

อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากเงนิให้กู้ยมืต่อเงนิให้กู้ยมืเป็นอตัราส่วนทาง
เงนิทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารนัน้ ส าหรบัส่วนทีย่งัไม่ไดร้บัคนืมคีวามเป็นไป
ไดท้ีจ่ะไม่ได้รบัคนืมากน้อยเพยีงใด ซึ่งเป็นอตัราส่วนทีค่าดว่าจะส่งผลกระทบต่อทัง้รายไดจ้าก
ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย เนื่ องจากการที่มเีงนิส ารองขาดทุนจากเงนิให้กู้ยมืสูงนัน้ 
แสดงว่าสินเชื่อที่ธนาคารปล่อยไปนัน้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้ ธนาคารจึง
จ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสร้างก าไรจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิม่มากขึน้ แต่ถ้าทาง
อตัราส่วนทางการเงนิตวันี้น้อยแสดงว่าสินเชื่อธนาคารปล่อยไปนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะสรา้งรายได้
ใหก้บัธนาคารไดม้าก จงึเป็นเหตุผลใหธ้นาคารเลอืกทีจ่ะสรา้งรายไดจ้ากการใหส้นิเชื่อเพิม่มาก
ขึน้จากผูกู้ร้ายยอ่ย โดยสามารถค านวณไดด้งันี้ 
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LLRGLit =
เงนิส ารองขาดทุนจากเงนิใหกู้ย้มืของธนาคาร 𝑖 ณ เวลา 𝑡 

เงนิใหกู้ย้มืทัง้หมดของธนาคาร 𝑖 ณ เวลา 𝑡 
 

 
อย่างไรกต็ามอตัราส่วนทางการเงนินี้เป็นเพยีงการประมาณการจากดุลยพนิิจ

ของฝ่ายบรหิาร ณ เวลาต่างๆ ซึ่งยงัไม่สามารถระบุได้ว่าเงนิกู้ยมืจ านวนนัน้จะได้รบัช าระคนื
หรอืไม ่หรอืจะไดร้บัช าระเมือ่ใด  
 

3.3 ลอการิทึมธรรมชาติสินทรัพย์รวม (Natural logarithm of total asset: 
LNTA) 

สนิทรพัยร์วมนัน้เป็นตวัแปรหนึ่งที่คาดว่าจะมผีลต่อทัง้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
กบัส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธขิองธนาคารพาณิชย ์เนื่องจากกจิการใดทีม่สีนิทรพัยร์วมสูงนัน้
ก็ย่อมสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากิจการที่มขีนาดเล็กด้วยทรพัยากรที่มมีากกว่า และมี
ทางเลอืกในการตดัสนิใจและจดัการความเสีย่งไดห้ลากหลายกว่าธนาคารทีม่ขีนาดเลก็เนื่องจาก
มขีอ้จ ากดัทางทรพัยากรทีต่ ่ากว่า และเนื่องจากธนาคารเป็นกจิการทีม่สีนิทรพัยส์ุทธสิูงมาก จงึ
จ าเป็นต้องใส่ลอการิทึมธรรมชาติให้กับสินทรัพย์รวมของธนาคารก่อนที่จะน ามาใช้ใน
แบบจ าลอง จงึสามารถค านวณไดด้งันี้ 

 
LNTAit = 𝑙𝑜𝑔𝑒(สนิทรพัยร์วมของธนาคาร 𝑖 ณ เวลา 𝑡) 

 
โดยก าหนดให ้

𝑙𝑜𝑔𝑒=ลอการทิมึธรรมชาติ 
 
 

3.4 อตัราส่วนหน้ีสินสทุธิต่อสินทรพัยร์วม (Net loan to asset: NLTA) 
อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมสามารถค านวณไดด้งันี้ 
 

𝑁𝐿𝑇𝐴it =
หนี้สนิรวมของธนาคาร 𝑖 ณ เวลา 𝑡

สนิทรพัยร์วมของธนาคาร 𝑖 ณ เวลา 𝑡 
 

 
อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมเป็นอตัราส่วนทีแ่สดงให้เหน็ว่าธนาคาร

นัน้มเีงนิทุนที่มภีาระต้องช าระคนืมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าธนาคารมอีตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอ
สนิทรพัยร์วมที่สูง จะมผีลให้ธนาคารจ าเป็นต้องสรา้งรายได้ที่มคีวามเสี่ยงลดลงเนื่องจากต้อง
แบกรบัภาระดอกเบี้ยและต้องช าระคนืหนี้สนิ ดงันัน้ธนาคารที่มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์
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รวมที่สูง ธนาคารก็มแีนวโน้มที่จะหนัไปสรา้งรายได้จากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธมิากกว่า
เนื่องจากเป็นรายได้ทีม่คีวามเสีย่งต ่ากว่า เพราะสามารถพยากรณ์กระแสเงนิสดของธนาคารที่
จะเขา้มาจากการสรา้งรายไดป้ระเภทน้ีมากกว่ารายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ 

 
3.5 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานต่อสินทรพัยร์วมเฉล่ีย (Overhead 

cost to average of total assets: OVTA) 
อตัราส่วนตน้ทุนทางออ้มต่อสนิทรพัยร์วมเฉลีย่สามารถค านวณหาไดด้งันี้ 
 

𝑂𝑉𝑇𝐴it =
ตน้ทุนของรายไดท้ัง้หมดของธนาคาร 𝑖 ณ ช่วงเวลา 𝑡

(สนิทรพัยร์วมตน้งวดของธนาคาร 𝑖 ตน้งวด 𝑡 + สนิทรพัยร์วมปลายงวดของธนาคาร 𝑖 สิน้งวด 𝑡)/2
 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในทีน่ี่หมายถงึต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนทางอ้อมส าหรบั

การสรา้งรายไดใ้หก้บัธนาคาร เช่น ค่าเสื่อมราคาส านกังาน ค่าจา้งพนกังาน ซึง่จะถูกจดัประเภท
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นๆในงบการเงนิของธนาคาร ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถ
ก าหนดไดอ้ย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสนิของกจิกรรมใดของธนาคาร ซึ่งส่วนมากนัน้จะเป็นของ
กิจกรรมการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ เป็นการเน้นการบริการมากกว่าการสร้างรายได้
ดอกเบีย้ของธนาคารทีต่้องใช้จ านวนเงนิที่มากขึน้เพื่อการสรา้งรายได้ดอกเบี้ยที่มากขึน้ ซึง่จะ
ไม่มตี้นทุนในส่วนนี้สูงมากนัก ดงันัน้ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานนัน้จงึเป็นต้นทุนทีม่ผีลกระทบ
ต่อการสรา้งรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้มากกว่า 
 

3.6 อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสินทรพัย์รวมเฉล่ีย (Profit before tax to 
average total asset: PBTTA) 

อตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัยร์วมเฉลีย่เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงว่าธนาคาร
นัน้มคีวามสามารถในการสร้างก าไรได้มากน้อยเพียงใดในการใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์ที่
ธนาคารนัน้ๆม ีซึง่เป็นอตัราส่วนทีส่ามารถบอกถงึความสามารถในการสรา้งรายไดข้องธนาคาร
ที่มขีนาดของกิจการไม่เท่ากัน เช่น ธนาคารเล็กจะต้องมกี าไรก่อนภาษีน้อยกว่าธนาคารที่มี
ขนาดใหญ่แน่นอน แต่เมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของก าไรก่อนภาษกีบัสนิทรพัยร์วมทีธ่นาคารเลก็นัน้
ม ีธนาคารเลก็อาจจะใช้สนิทรพัยใ์นการสรา้งรายได้ได้มปีระสทิธภิาพมากกว่าธนาคารใหญ่ก็
เป็นได ้เป็นตน้ ซึง่สามารถค านวณไดด้งันี้ 

 

𝑃𝐵𝑇𝑇𝐴it =
ตน้ทุนของรายไดท้ัง้หมดของธนาคาร  𝑖 ณ ช่วงเวลา 𝑡

(สนิทรพัยร์วมของธนาคาร 𝑖 ตน้งวด t + สนิทรพัยร์วมของธนาคาร 𝑖 ปลายงวด t)/2
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สมมติฐานงานวิจยั  
 

สมมตฐิานที ่1  H1:  ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธมิคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติกิบัรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ส าหรบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

สมมตฐิานที ่ 2 H2: ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธไิม่มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติกิบัรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ส าหรบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ส่วนที ่1  สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของค่าสถติิพื้นฐาน เพื่อทดสอบและวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไป
ของขอ้มูล รวมถงึการวดัค่ากลางและการกระจายขอ้มูล ได้แก่ ความถี่และรอ้ยละ (Frequency 
and Proportion) ค่าต ่าสุด(Minimum: Min) – ค่าสูงสุด(Maximum: Max) ค่าเฉลี่ย(Mean) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 ส่วนที ่2 สถติเิชงิอนุมาน (Inference Statistics) 
 การศกึษาครัง้นี้จะวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบีย้กบัส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิจากค่า R-Square โดยการตดัตวัแปรใหเ้หลอืเพยีงแค่
ตวัแปรที่สามารถส่งผลให้ค่า R-Square มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งค่า     
R-square ซึง่เป็นค่าที่แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรตามนัน้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร
อิสระมากน้องเพียงใด  ซึ่งในที่นี้คือการเปลี่ยนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยหรอืส่วนต่างของ
รายไดด้อกเบีย้สุทธติอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธมิากน้อย
เพยีงใด และค่า p-value ของค่าสถติ ิt (ค่า Sig) ส าหรบัตวัแปรต่างๆ เพื่อทดสอบว่าตวัแปรทัง้ 
2 นัน้มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรอืไม่ โดยท าการวิเค ราะห์กับธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยทัง้หมด และท าการวิเคราะห์กับธนาคารพาณิชย์โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็โดยใช้ระดบันัยส าคญัที่ก าหนดคอื 
0.05 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้และส่วน

ต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมีการศึกษาจากผล
ประกอบการส าหรบัช่วงเวลาปี พ.ศ.2556 ถงึปี พ.ศ.2560 โดยมกีารแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 
2 ส่วนไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) และการวเิคราะหส์ถติิ
เชงิอนุมาน (Inferential Statistic) 
 
การวิเคราะหข้์อมลูสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานด้วยสถิติเชงิพรรณนาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 
ตวัอย่าง สามารถอธิบายข้อมูลพื้นทางสถิติ เช่น ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้ดงัตารางที่ 4.1 
นี้  
 
ตารางที ่4.1 แสดงค่าสถติเิชงิพรรณนาจากตวัแปรต่าง ๆ ส าหรบัธนาคารตวัอยา่ง 
 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ (NII)  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

25.46 40,748.30 8,827.60 0.72* 

ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ(NIM) -0.49% 4.18% 1.66% 0.0061 
อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อ
เงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) 

13.35% 140.79% 40.55% 0.1967 

อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากการให้
กูย้มืต่อเงนิใหกู้ย้มื (LLRGL) 

0.54% 5.42% 2.87% 0.0093 

สนิทรพัยร์วม (NLTA before take 
logarithm) (หน่วย: พนัลา้นบาท) 

26.14 3,076.31 1,088.30 0.5592 
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ตารางที ่4.1 แสดงค่าสถติเิชงิพรรณนาจากตวัแปรต่าง ๆ ส าหรบัธนาคารตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม 
(NLTA) 

73.86% 95.24% 88.22% 0.0296 

อตัราส่วนตน้ทุนทางออ้มต่อสนิทรพัย์
รวมเฉลีย่ (OVTA) 

0.25% 2.52% 1.10% 0.0044 

อตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัย์
รวมเฉลีย่ (PBTTA) 

-0.49% 2.01% 0.67% 0.0038 

 
จากตารางที ่4.1 ผลการวเิคราะห์ค่าสถติเิชงิพรรณนา จากจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 

15 ธนาคาร โดยแบ่งเป็นช่วงช่วงละ   6 เดอืน ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 
2560 รวมเป็นขอ้มลู 150 ชุดมคี่าสถติดิงันี้ 

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 882.76 ล้านบาทต่อ 6 เดอืนในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธมิคี่าเฉลีย่อยูท่ี่ 1.66% ต่อ 6 
เดือนหรอื 3.32% ต่อปี และดูจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วพบว่า ส่วนต่างของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธขิองธนาคารนัน้มคีวามแปรปรวนน้อยกว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเป็นอย่างมาก 
แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนัน้ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก มี
ความสามารถในการสรา้งก าไรจากส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธไิมต่่างกนัมากนกั 

อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากการใหกู้้ยมืต่อเงนิใหกู้้ยมืมคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 2.87% และมี
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานที่ 0.0093 แสดงใหเ้หน็ว่าสนิเชื่อที่ธนาคารปล่อยกู้ไปนัน้ ไมว่่าจะเป็น
ธนาคารเลก็หรอืธนาคารขนาดใหญ่กม็ลีูกหนี้ที่มปีระสทิธภิาพในการช าระหนี้ไม่ต่างกนัมากนัก 
ซึ่งแสดงให้เหน็ถึงประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการการปล่อยสนิเชื่อว่าธนาคารในประเทศ
ไทยทัง้หมดนัน้มคีวามสามารถในการปล่อยสนิเชื่อใหม้คีุณภาพใกลเ้คยีงกนั  

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมนัน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่88.22% และมคี่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.0296 แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่นัน้มี
โครงสร้างของเงินทุนใกล้เคียงกัน คือส่วนใหญ่จะได้ร ับเงินทุนจากการก่อหนี้  ซึ่งมีอัตรา
โครงสร้างหนี้ต่อสนิทรพัย์รวมต ่าสุดอยู่ที่ 73.86% และสูงสุดอยู่ที่ 95.24% ของสนิทรพัย์รวม
ของธนาคาร 

สนิทรพัย์รวมของธนาคารนัน้มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.088 ล้านล้านบาท และมคี่าส่วนเบี่ยง
มาตรฐานที ่0.5592 เนื่องจากธนาคารขนาดเลก็และธนาคารขนาดใหญ่นัน้มมีลูค่าของสนิทรพัย์
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รวมนัน้ต่างกนัเป็นอย่างมาก ซึง่ธนาคารที่มสีนิทรพัยร์วมสูงทีสุ่ดมสีนิทรพัยร์วมถงึ  3.076 ลา้น
ลา้นบาท ในขณะทีธ่นาคารทีม่สีนิทรพัยร์วมน้อยทีสุ่ดมสีนิทรพัยร์วมเพยีง 26,140 ลา้นบาท ซึง่
ต่างกนัถงึประมาณ 118  

อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้นัน้ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่40.55% และมคี่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.1967 แสดงให้เหน็ว่าธนาคารแต่ละธนาคารนัน้มกีารนโยบายการ
ด ารงสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องไว้ส าหรบัจ่ายช าระหนี้สนิระยะสัน้นัน้ต่างกนั ซึง่มสีาเหตุเกดิจาก
ปัจจยัเชงิคุณภาพ เนื่องจาก ธนาคารแต่ละธนาคารนัน้มกีารสรา้งรายไดจ้ากกจิกรรมทีแ่ตกต่าง
กนั และแต่ละกจิกรรมนัน้มคีวามเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องที่แตกต่างกนั ท าให้ความจ าเป็นที่ต้อง
ด ารงสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องสงูไวน้ัน้ไมเ่ท่ากนั  

อตัราส่วนต้นทุนทางอ้อมต่อสนิทรพัยร์วมเฉลีย่กบัอตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัย์
รวมเฉลีย่ของนัน้มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.10% และ 0.67% ตามล าดบั และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ที่ 0.0044 และ 0.0038 ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยนัน้ไม่ว่าจะ
เป็นธนาคารขนาดเล็กหรอืธนาคารขนาดใหญ่ก็มคีวามสามารถในการสร้างก าไรและมตี้นทุน
ทางอ้อมทีก่่อใหเ้กดิรายไดไ้ม่ต่างกนัมากนักเมื่อเทยีบกบัขนาดของกจิการโดยวดัจากสนิทรพัย์
รวมของธนาคาร 

ขอ้มูลทีถู่กกล่าวในขา้งต้นนัน้เป็นขอ้มลูสถติเิชงิพรรณนาส าหรบัภาพรวมของธนาคาร
พาณิชย์ทัง้หมดในประเทศไทยโดยไม่แบ่งแยกกลุ่มตามขนาดของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถ้า
แบ่งแยกกลุ่มตามขนาดของธนาคารพาณิชย์จะมขีอ้มูลสถิติเชงิพรรณนาดงัตารางที่ 4.2 และ   
4.3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4.2 ค่าสถติเิชงิพรรณนาจากตวัแปรต่าง ๆ ส าหรบัธนาคารขนาดใหญ่ 
 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ (NII)  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

7,404.25 40,748.30 21,290.76 0.1731* 

ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ
(NIM) 

0.75% 2.19% 1.61% 0.0032 

อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อ
เงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) 

19.46% 55.82% 39.56% 0.0944 

อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากการให้
กูย้มืต่อเงนิใหกู้ย้มื (LLRGL) 

1.86% 4.64% 3.05% 0.0706 
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 ตารางที ่4.2 ค่าสถติเิชงิพรรณนาจากตวัแปรต่าง ๆ ส าหรบัธนาคารขนาดใหญ่ (ต่อ) 
 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

สนิทรพัยร์วม (LNTA before take 
logarithm) (หน่วย: พนัลา้นบาท) 

1,130.16 3,076.31 2,534.62 0.1130* 

อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม 
(NLTA) 

86.63% 95.24% 89.13% 0.0161 

อตัราส่วนค่าใช่จา่ยในการด าเนินงาน
ต่อสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ (OVTA) 

0.69% 1.62% 1.04% 0.0022 

อตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัย์
รวมเฉลีย่ (PBTTA) 

0.49% 1.39% 0.89% 0.0022 

 
ตารางที ่4.3 ค่าสถติเิชงิพรรณนาจากตวัแปรต่าง ๆ ส าหรบัธนาคารขนาดเลก็ 
 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ (NII)  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

25.46 15,589.26 2,596.02 0.5096* 

ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ
(NIM) 

-0.49% 4.18% 1.69% 0.7143 

อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อ
เงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) 

13.35% 140.79% 41.04% 0.2319 

อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากการให้
กูย้มืต่อเงนิใหกู้ย้มื (LLRGL) 

0.54% 5.42% 2.77% 0.0102 

สนิทรพัยร์วม (LNTA before take 
logarithm) (หน่วย:พนัลา้นบาท) 

26.14 1,038.35 365.14 0.3924* 

อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม 
(NLTA) 

73.86% 93.69% 88.57% 0.0296 
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ตารางที ่4.3 ค่าสถติเิชงิพรรณนาจากตวัแปรต่าง ๆ ส าหรบัธนาคารขนาดเลก็ (ต่อ) 
 

ตวัแปร Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ต่อสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ (OVTA) 

0.25% 2.52% 1.13% 0.0051 

อตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัย์
รวมเฉลีย่ (PBTTA) 

-0.49% 2.01% 0.56% 0.0040 

 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิตเิชงิพรรณนาโดยแบ่งแยกกลุ่มของธนาคารออกเป็น

ขนาดเล็กและธนาคารขนาดใหญ่แล้วพบว่าทัง้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย และส่วนต่างของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธใินธนาคารที่มาขนาดใหญ่นัน้มสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต ่ากว่าธนาคารขนาดเล็ก 
แสดงให้เหน็ว่าธนาคารขนาดใหญ่นัน้มคีวามสามารถในการสรา้งรายได้ที่มคีวามคงที่มากกว่า
ธนาคารขนาดเลก็ เนื่องดว้ยธนาคารขนาดใหญ่มคีวามสามารถในการแข่งขนักนักบัธนาคารใน
กลุ่มเดยีวกนัในระดบัทีใ่กล้เคยีงกนั ต่างกบัธนาคารขนาดเลก็นัน้ที่ประกอบไปดว้ยธนาคารที่มี
ขนาดปานกลางไปจนถงึขนาดเลก็ ซึง่จะเหน็ไดว้่าธนาคารขนาดใหญ่นัน้มสีนิทรพัย์รวมต ่าทีสุ่ด
ที่ 1.13 ล้านล้านบาท และมสีินทรพัย์สูงสุดอยู่ที่ 3.08ล้านล้านบาท ซึ่งต่างกนัประมาณ 2.73 
เท่า ในขณะที่ธนาคารขนาดเลก็นัน้มสีนิทรพัยร์วมต ่าสุดอยู่ที่ 26,140ล้านบาท และมสีนิทรพัย์
รวมสูงสุดอยู่ที ่1.038 ลา้นล้านบาท ซึง่ต่างกนัประมาณ 39.72 เท่าจงึท าให้รายได้ของธนาคาร
ขนาดเลก็นัน้มคีวามแปรปรวนมากกว่า ซึง่รวมไปถงึอตัราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัยร์วม
เฉลี่ยจะเหน็ได้ว่าธนาคารขนาดใหญ่นัน้มคี่าเฉลี่ยในการสร้างก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัยร์วม
มากกว่าธนาคารขนาดเลก็ แสดงใหเ้หน็ว่าธนาคารทีม่ขีนาดใหญ่นัน้สามารถบรหิารจดัการความ
เสีย่ง และมคีวามสามารถในการสรา้งรายไดโ้ดยเฉลีย่มากกว่าธนาคารขนาดเลก็ 
 
การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 

การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) 
 ในการศกึษาครัง้นี้ขา้พเจา้ไดท้ดสอบสมมุตฐิานของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ของค่าคลาดเคลื่อน (Error term) มีค่าเท่ากับศูนย์ ค่าคลาดเคลื่อนมีการ
กระจายที่ปกต ิค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนมคีวามคงที่ และค่าความแปรปรวนของ
ค่าคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระออกจากกัน ซึ่งจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าข้อมูลที่
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ขา้พเจา้น ามานัน้เป็นไปตามสมมุตฐิานดงักล่าว จงึสามารถน าขอ้มลูมาใช้วเิคราะห์สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นัได ้ 
 
ตารางที ่4.4 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ 
  

Correlation 
 NII NIM LASTF LLRGL LNTA NLTA OVTA PBTA 
NII Pearson 

Correlation 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

NIM Pearson 
Correlation 

-.283* 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LASTF Pearson 
Correlation 

.599* -.372** 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

LLRGL Pearson 
Correlation 

-.085 -.413** .100 1 
 
 

  
 

LNTA Pearson 
Correlation 

.557** -.661** .691** .205 1 
 
 

 
 

NLTA Pearson 
Correlation 

-.419** -.420** -.420** .121 -.137 1 
 
 

 
 

OVTA Pearson 
Correlation 

-.148 -.261** -.261* -.389** -.723** -.164 1 
 
 

PBTA Pearson 
Correlation 

.370** .424** .494** -.753** .133 .020 0.99 1 

 
*, **, *** ระดบันยัส าคญัที ่0.10, 0.05, 0.01 ตามล าดบั 
 
โดยที ่

NII  คอื รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ 
NIM  คอื ส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ
LASTF  คอื อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ 
LLRGL  คอื อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากเงนิใหกู้ย้มืต่อเงนิใหกู้ย้มื 
LNTA  คอื ลอการทิมึของสนิทรพัยร์วม 
NLTA  คอื อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม 
OVTA  คอื อตัราส่วนตน้ทุนทางออ้มต่อสนิทรพัยร์วม 
PBTA  คอื อตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม 
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จากตารางที ่4.4 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) 
ส าหรบักลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ พบว่าตวัแปรอสิระ คอื ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธิ (NIM) 
นัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัตวัแปรตามรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ (NII) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบันัยส าคญัที่ 0.10 นอกจากนี้ตวัแปรควบคุมอตัราส่วนสนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องต่อเงนิทุน
ระยะสัน้ (LASTF) นัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัตวัแปรตามรายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบี้ย (NII) อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.10 ส่วนตัวแปรควบคุมสินทรพัย์รวม (LNTA) และ
อตัราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัย์รวม (PBTA) นัน้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อตวัแปรตาม
รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ (NII) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05  

จากการพจิารณาตวัแปรอสิระและตวัแปรควบคุม พบว่าตวัแปรตามอตัราส่วนสนิทรพัย์
ทีม่สีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากการใหกู้้ยมืต่อเงนิ
ให้กู้ยมื (LLRGL) สนิทรพัย์รวม (LNTA) อตัราส่วนหนี้สินสุทธิต่อสินทรพัย์รวม (LNTA) และ
อตัราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัยร์วม (PBTA) นัน้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัส่วนต่างของ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ(NIM) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 ส่วนอตัราส่วน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อสนิทรพัย์รวม (OVTA) มคีวามสมัพนัธ์เชิงลบกบัส่วนต่างของ
รายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ(NIM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

นอกจากนี้จากการวเิคราะหย์งัพบว่าตวัแปรควบคุมบางตวันัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมี
นยัส าคญักนัเอง ซึง่ประกอบดว้ยความสมัพนัธด์งัต่อไปนี้  

อัตราส่วนสินทรพัย์ที่มีสภาพคล่องต่อเงินทุนระยะสัน้  (LASTF) มีความสมัพนัธ์กับ
สนิทรพัยร์วม (LNTA) กบัอตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม (PBTA) กนัในเชงิบวกอยา่ง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 และมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินงานต่อสนิทรพัยร์วม (OVTA) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากเงนิใหกู้้ยมืต่อเงนิให้กู้ยมื (LLRGL) มคีวามสมัพนัธใ์น
เชงิลบกบัอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินเงนิต่อสนิทรพัยร์วม (OVTA) และอตัราส่วนก าไร
ก่อนภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม (PBTA) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

สนิทรพัยร์วม (LNTA) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการด าเนินเงนิต่อ
สนิทรพัยร์วม (OVTA) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วมมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัอตัราส่วนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินเงนิต่อสนิทรพัยร์วม (OVTA) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 
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ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัของกลุ่มธนาคารขนาดเลก็ 
 

Correlation 
 NII NIM LASTF LLRGL LNTA NLTA OVTA PBTA 
NII Pearson 

Correlation 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

NIM Pearson 
Correlation 

-.438** 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

LASTF Pearson 
Correlation 

.082 -.407** 1 
 
 

 
 

 
 

  

LLRGL Pearson 
Correlation 

.231* .248** .388** 1 
 
 

   

LNTA Pearson 
Correlation 

.899** -.500** .065 .079 1 
 
 

  

NLTA Pearson 
Correlation 

-.018 .024 -.618** 0.528** .118 1 
 
 

 
 

OVTA Pearson 
Correlation 

-.376** .890** -.301** .305** -.482** -.068 1 
 
 

PBTA Pearson 
Correlation 

.220* .260** -.253** .076** .225* -.106 .155 1 

 
*, **, *** ระดบันยัส าคญัที ่0.10, 0.05, 0.01 ตามล าดบั 
 
โดยที ่

NII  คอื รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ 
NIM  คอื ส่วนต่างรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ
LASTF  คอื อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ 
LLRGL  คอื อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากเงนิใหกู้ย้มืต่อเงนิใหกู้ย้มื 
LNTA  คอื ลอการทิมึของสนิทรพัยร์วม 
NLTA  คอื อตัราส่วนหน้ีสนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม 
OVTA  คอื อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานต่อสนิทรพัยร์วม 
PBTA  คอื อตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม 

 
จากตารางที ่4.5 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) 

ส าหรบักลุ่มธนาคารขนาดเลก็ พบว่าตวัแปรอสิระ คอื ส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) 
นัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัตวัแปรตามรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ (NII) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
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ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมอัตราส่วนสินทรพัย์สุทธิต่อสินทรพัย์รวม 
(NLTA) และอตัราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัยร์วม (PBTA) นัน้มคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบั
ตัวแปรตามรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (NII) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญที่ 0.10 
ส่วนตวัแปรควบคุมสนิทรพัย์รวม (LNTA) นัน้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อตวัแปรตามรายได้ที่
ไม่ใช่ดอกเบีย้ (NII) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 และอตัราส่วนค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานต่อสนิทรพัยร์วม (OVTA) นัน้มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบต่อตวัแปรตามรายได้ที่
ไมใ่ช่ดอกเบีย้ (NII) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

จากการพิจารณาตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม พบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OVTA) อัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสินทรัพย์ (PBTA) และ
อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากการใหกู้้ยมืต่อเงนิใหกู้ย้มื (LLRGL) นัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ(NIM) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 
ส่วนอตัราส่วนสนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) และสนิทรพัยร์วม (LNTA) 
นัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธิ (NIM) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบันยัส าคญัที ่0.05 

นอกจากนี้จากการวเิคราะหย์งัพบว่าตวัแปรควบคุมบางตวันัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมี
นยัส าคญักนัเอง ซึง่ประกอบดว้ยความสมัพนัธด์งัต่อไปนี้ 

อตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัเงนิส ารองขาดทุนจากการใหกู้้ยมืต่อเงนิใหกู้้ยมื (LLRGL) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั
นยัส าคญัที ่0.05 ส่วนอตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม (NLTA) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินงานต่อสนิทรพัยร์วม (OVTA) และอตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัยร์วม (PBTA) นัน้
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัอตัราส่วนสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากการใหกู้้ยมืต่อเงนิใหกู้้ยมื (LLRGL) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัอตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม   (NLTA) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ต่อสนิทรพัย ์(OVTA) และอตัราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัยร์วม (PBTA) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัที ่0.05 

สนิทรพัยร์วม (LNTA) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราส่วนก าไรก่อนภาษต่ีอสนิทรพัย์
รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.10 และยังมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่อสนิทรพัยร์วมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญั
ที ่0.05 
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การวิ เคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ตอน (Stepwise Regression 
Analysis) 
 
ตารางที ่4.6 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยเชงิพหุแบบขัน้ตอนของความสมัพนัธ์

ระหว่างส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธกิบัรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณชิย ์

 

Variable 
Coefficients (Significance 

NII (B) NII (S) 
Constant 6.862 

(0.086) 
- 4.777 
(0.501) 

NIM - - 
 

LASTF 0.599*** 
(0.000) 

- 

LLRGL - 0.161*** 
(0.000) 

LNTA - 0.886*** 
(0.000) 

NLTA - - 
OVTA - - 
PBTA 0.565** 

(0.010) 
- 

N 
R Square 
Adjusted R Square 

50 
0.359 
0.346 

100 
0.830 
0.806 

 
*, **, *** ระดบันยัส าคญัที ่0.10, 0.05, 0.01 ตามล าดบั 
 

- ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัแปรทีถู่กตดัออกจากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสมการถดถอยเชงิ
พหุแบบขัน้ตอน (Stepwise regression analysis) 
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โดยที ่
NII (B) = รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณชิยท์ีม่ขีนาดใหญ่ 
NII (S) = รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณชิยท์ีม่ขีนาดเลก็ 

 
จากตารางที ่4.6 การแสดงผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณแบบขัน้ตอนพบว่า

ตวัแปรอสิระส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธิ (NIM) นัน้ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติกิบัตวัแปรตามรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (NII) ที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 ส าหรบักลุ่มธนาคาร
พาณชิยท์ีม่ขีนาดเลก็และกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

ดา้นแปรควบคุม จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณแบบขัน้ตอน พบว่า มตีวั
แปร 2 ควบคุมทีย่งัคงเหลอืหลงัจากผ่านการขจดัตวัแปรอสิระออกทีม่คีวามสมัพนัธก์บัรายไดท้ี่
ไม่ใช่ดอกเบีย้ของกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ ไดแ้ก่ สนิทรัพยร์วม (LNTA) และ อตัราส่วน
ส ารองขาดทุนจากเงนิให้กู้ยมืต่อเงนิให้กู้ยมื (LLRGL) มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบีย้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันัยส าคญัที่ 0.01 ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ 
มตีวัแปรควบคุมที่มคีวามสมัพนัธ์กบัรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอย่างมนีัยส าคญัทางสถติหิลงัจาก
ผ่านการขจดัตวัแปรอสิระออก ไดแ้ก่ อตัราส่วนสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อเงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) 
มคีวามสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ทัง้  ซึ่งตัวแปรควบคุมที่คงเหลือ
หลงัจากการขจดัดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคณูแบบขัน้ตอนนัน้ เป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อการ
เพิม่ขึน้ของ R-square อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิและสามารถน าใชไ้ปพยากรณ์การเปลีย่นแปลง
ของตวัแปรตามไดอ้ยา่งแมน่ย า 

เมื่อพิจารณาค่า Adjusted R Square ของตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุมสามารถ
อธบิายผลรายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ (NII) ของกลุ่มธนาคารพาณชิยท์ีม่ขีนาดใหญ่ และกลุ่มธนาคาร
พาณชิยท์ีม่ขีนาดเลก็ มคี่าเท่ากบั 0.346 และ 0.806 ตามล าดบัแสดงว่าการเปลีย่นแปลงของตวั
แปรอสิระ และตวัแปรควบคุมสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรตามได้รอ้ยละ 34.6 
และ 80.6 ตามล าดบั หรอืกล่าวคอื การเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอสิระและตวัแปรควบคุมที ่1% 
สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามได ้34.6% และ 80.6% ตามล าดบั ส่วนทีเ่หลอื
เกดิจากอทิธพิลตวัอื่นทีไ่มไ่ดน้ ามารว่มพจิารณา 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธกิบัรายได้ทีไ่ม่ใช่

ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 จ านวน 15 ธนาคาร 
โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูลเป็นรายครึ่งปี โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้นี้ได้แก่ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (NII) เป็นตัวแปรตาม ส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
(NIM) เป็นตวัแปรอิสระ ส่วนอัตราส่วนสนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องต่อเงนิทุนระยะสัน้ (LASTF) 
อตัราส่วนเงนิส ารองขาดทุนจากเงนิใหกู้ย้มืต่อเงนิใหกู้ย้มื (LLRGL) ลอการทิมึของสนิทรพัยร์วม 
(LNTA) อตัราส่วนหนี้สนิสุทธต่ิอสนิทรพัยร์วม (NLTA) อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานต่อ
สินทรพัย์รวม (OVTA) และอัตราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสินทรพัย์รวม  (PBTA) เป็นตัวแปร
ควบคุม โดยการศึกษาในครัง้นี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) และการวเิคราะห์สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ด้วยวธิวีเิคราะห์ถดถอยเชงิ
พหุแบบขัน้ตอน (Stepwise Regression Analysis) 
 
สรปุผลการศึกษา 
 

จากการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธข์องส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธขิองกบัรายได้
ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนานัน้พบว่า
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยนัน้มคี่าเฉลีย่ของส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธทิีใ่กลเ้คยีงกนั
ทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่นัน้มคี่าเฉลีย่อยูท่ี่ 1.61% ของเงนิใหกู้ย้มื และธนาคาร
พาณิชย์เลก็นัน้มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.69% ของเงนิให้กู้ยมื ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ทัง้
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่นัน้มีความสามารถในการสร้างรายได้ และมีต้นทุนของเงินทุนที่
ใกล้เคยีงกนัเมื่อมีเงนิทุนจ านวนเท่ากนั โดยธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็นัน้จะมคีวามสามารถ
สรา้งส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธมิากกว่าธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่เลก็น้อย ส่วนรายไดท้ี่
ไม่ใช่ดอกเบี้ยนัน้กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นัน้จะมคีวามผนัผวนน้อยกว่ากลุ่มธนาคาร
พาณชิยข์นาดเลก็ซึง่วดัไดจ้ากค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานทีธ่นาคารขนาดใหญ่มคี่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.1731 ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.5096 ส่วนอตัราส่วนของส ารองขาดทุนจากการให้กู้ยมืต่อเงนิให้กู้ยมืของธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่นัน้มคี่าสงูกว่าธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็ โดยธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่มอีตัราส่วน 
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เฉลี่ยอยู่ที่ 3.05% ในขณะที่ธนาคารพาณิชยข์นาดเล็กมอีตัราส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.77% แสดงให้
เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กนัน้มแีนวโน้มที่จะเกิดหนี้ เสียหรือ NPL (Non-Performing 
Loan) ต ่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ส่วนอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อสินทรัพย์รวมของ
ธนาคารทัง้ 2 กลุ่มนัน้มีความใกล้เคียงกันซึ่งมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 89.13% และ 88.57% ส าหรบั
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ตามล าดบั ซึ่งเป็นธรรมชาตขิองการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารที่มีเงนิทุนหลกัมาจากหนี้สินที่เกิดจากเงนิฝากผู้ฝากเงนิเป็นหลกั
มากกว่าเงนิทุนของเจ้าของ ส่วนด้านอตัราส่วนการเงนิอื่น ได้แก่ อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อสนิทรพัยร์วมเฉลี่ย และอตัราส่วนก าไรก่อนภาษีต่อสนิทรพัย์รวมเฉลี่ยนัน้กลุ่ม
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่จะมคี่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ แสดงให้เหน็ว่า
ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่นัน้มคีวามสามารถในการน าสนิทรพัยไ์ปท าก าไร และความสามารถ
ในการบรหิารจดัการต้นทุนได้ดกีว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก และนอกจากนี้กลุ่มธนาคาร
พาณิชยข์นาดใหญ่ยงัมคีวามแปรปรวนของอตัราส่วนทางการเงนิน้อยกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์
ขนาดเลก็  แสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการแข่งขนัที่ใกล้เคยีงกนัมากกว่าในกลุ่มธนาคาร
พาณชิยข์นาดใหญ่  

นอกจากนี้จากการศึกษาของข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบี้ยกบัส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิโดยใช้สถิติเชิงอนุมานโดยการใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุเชงิขัน้ตอน ซึง่สามารถสรปุผลการศกึษาไดต้ามตารางที่ 5.1 ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่5.1 ตารางสรปุความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอสิระของธนาคารพาณชิย์ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - หมายถงึ ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
  * หมายถงึ ตวัแปรทีม่รีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 
โดยก าหนดให ้

NII (S) = รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของกลุ่มธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็ 
NII (B) = รายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของกลุ่มธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็ 

 

Variable Net interest margin 
NII (B) - 
NII (S) -0.269* 
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จากการศกึษาพบว่า ส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธ ิ(NIM) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบั
รายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบี้ย (NII) ส าหรบักลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบันัยส าคญั 0.05 แต่ไม่พบว่าความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตสิ าหรบักลุ่มธนาคาร
พาณชิยท์ีม่ขีนาดใหญ่ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

สมมติฐานที่ 1: ส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีความสัมพันธ์กับรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบีย้ส าหรบักลุ่มธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ 

จากการวเิคราะหไ์ม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธกิบัรายได้
ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ซึ่งขดัแย้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จากผลการศึกษาของ Vithyea (2013) และ 
Nguyen (2012) ทีท่ าการศกึษาถงึความเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่างของรายได้ดอกเบีย้สุทธแิละ
รายไดท้ีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้ ทีพ่บว่าส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธแิละรายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบีย้นัน้มี
ความสมัพนัธ์กนัเชงิลบอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิซึ่งมผีลมาจากส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ย
ของกลุ่มธนาคารที่มขีนาดใหญ่นัน้มอีตัราเตบิโตขึน้ประมาณ 2.94% ในช่วงปี พ.ศ. 2556 เมื่อ
เทยีบกบัปี พ.ศ. 2555 และเตบิโตเพิม่ขึน้อกี 3.42% ในช่วงปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 
2556 และปรบัลดลง และเพิม่ขึน้อย่างผนัผวนไปมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดย
ปรบัลดลงเป็น 3.19% และลดลงอกีครัง้เป็น 3.13% และปรบัเพิม่ขึน้เป็น 3.19% เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อนหน้า โดยเมื่อเทยีบกบัรายไดท้ีไ่ม่ใช่ของดอกเบีย้ของธนาคารทีม่กีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ตลอด
ช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีสาเหตุเนื่องมาจากการปรบัตัวที่เพิ่มขึ้นของหนี้ เสีย หรือ  NPL 
(Non-performing Loan) ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซึง่โดยส่วนใหญ่นัน้จะเป็นหนี้เสยีของ
ธนาคารพาณิชยท์ีม่ขีนาดใหญ่ เนื่องจากมสีดัส่วนการปล่อยสนิเชื่อในระบบอยู่ทีป่ระมาณ 75% 
ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทัง้หมด จงึท าใหม้มีาตรการเขม้งวดเกี่ยวกบัการใหส้นิเชื่อ
มากขึน้ จงึท าให้เกิดความผนัผวนของส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยของธนาคารเนื่อ งจากเป็น
ธนาคารทีม่เีงนิฝากจากบุคคลธรรมดาจ านวนมาก จงึท าใหต้้นทุนดอกเบีย้ของธนาคารนัน้อยู่ใน
ระดบัทีสู่งตลอดเวลา ประกอบกบัการไม่สามารถสรา้งรายไดจ้ากดอกเบีย้โดยการปล่อยสนิเชื่อ
ได้อย่างไม่เต็มที่เนื่องจากต้องควบคุมอตัราส่วนของหนี้เสยีที่สูงขึ้นให้ลดลง จงึท าให้ส่ วนต่าง
ของรายไดด้อกเบีย้สุทธขิองธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มคีวามผนัผวนมากขึน้ ธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่นัน้จึงได้หันไปมุ่งเน้นในการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั ซึ่งจะเหน็ได้ว่าธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่นัน้ไม่สามารถบรหิาร
จดัการสรา้งรายได้โดยการปรบัตวัให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิและมคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัน้อยกว่าเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็ในประเทศไทย 
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สมมติฐานที่ 2: ส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีความสัมพันธ์กับรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบีย้ส าหรบักลุ่มธนาคารพาณชิยข์นาดเลก็ 

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่าตวัแปรอิสระส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธมิี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกับตวัแปรตามรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั
นยัส าคญัที่   0.05 ส าหรบักลุ่มธนาคารขนาดเลก็ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Vithyea (2013) 
และ Nguyen (2012) ทีพ่บว่าส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธมิคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัรายไดท้ี่
ไมใ่ช่ดอกเบีย้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มธนาคารขนาดเลก็ในประเทศไทยนัน้
มคีวามสามารถในการแข่งขนัโดยการสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นในขณะที่ไม่สามารถ
สรา้งก าไรจากส่วนต่างของรายไดด้อกเบี้ยสุทธ ิแสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มธนาคารขนาดเลก็นัน้มกีาร
จดัสรรเงนิทุนในการสรา้งรายไดจ้ากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง และมคีวามสามารถในการแข่งขนั
และปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงของการด าเนินธุรกจิของธนาคารไดด้กีว่าธนาคารขนาดใหญ่ แต่
เนื่องด้วยจากธนาคารขนาดเล็กนัน้มสีนิทรพัย์รวมและมตี้นทุนเชงิคุณภาพน้อยกว่าธนาคาร
ขนาดใหญ่ เช่น มเีงนิทุนน้อยกว่า มชีื่อเสยีงและความน่าเชื่อถอืทีน้่อยกว่า ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัที่
ส่งผลให้ธนาคารขนาดเลก็นัน้ถงึแมจ้ะให้ความส าคญักบัการสรา้งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและมี
ความสามารถในการแขง่ขนัมากกว่ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ กย็งัไม่สามารถแขง่ขนักบัธนาคาร
ขนาดใหญ่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ซึ่งจากที่กล่าวมาถึงแม้ธนาคารพาณิชย์ที่มี
ขนาดเลก็จะไม่สามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ไดใ้นปัจจบุนั แต่ถ้าธนาคารขนาด
เลก็สามารถปรบัตวัในการสรา้งรายไดใ้หก้บัธนาคารใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัหรอื
เจรญิเตบิโตโดยการสรา้งรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบี้ยหรอืการสรา้งรายไดด้อกเบีย้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในขณะที่ไม่สามารถสร้างรายได้อกีอย่างหนึ่งให้เพิม่มากขึน้ ธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ก็จะมี
โอกาสทีจ่ะสามารถแข่งขนักบัธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่และมโีอกาสทีจ่ะเจรญิเตบิโตในตลาด
ประเทศไทยไดใ้นระยะยาว 
 
ข้อจ ากดัในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้น้ี 
 

1. ขอ้จ ากดัทางดา้นความแม่นย าของขอ้มลูทีน่ ามาศกึษา เนื่องจากการจดัประเภทของ
อตัราส่วนทางการเงนิทีน่ ามาใชอ้าจขาดความแมน่ย าเนื่องจากไม่สามารถระบุประเภทไดช้ดัเจน 
ได้แก่ สนิทรพัยท์ี่มสีภาพคล่องสูงนัน้ อาจหมายถงึหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในความต้องการของตลาด 
ซึง่ไมถู่กเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่างชดัเจน เงนิทุนระยะสัน้ทัง้หมด เนื่องจาก
งบการเงนิของธนาคารนัน้ไม่ได้มกีารแยกประเภทหนี้สนิเป็นหนี้สนิหมุนเวียนและหนี้สนิไม่
หมุนเวยีนเหมอืนกบังบการเงนิของกจิการประเภทอื่น ๆ ท าใหก้ารแยกประเภทหนี้สนิระยะสัน้
และหนี้สนิระยะยาวนัน้อาจจะขาดความแม่นย า และเงนิให้กู้ยมืของธนาคารนัน้อ าจถูกเก็บ
รวบรวมมาไมถู่กต้อง เนื่องจากธนาคารจะมกีารใหกู้้เงนิโดยการลงทุนในหุน้กู้ ซึง่ธนาคารไม่ได้
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มกีารเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่างชดัเจนว่ามกีารลงทุนในหุน้กู้ทัง้หมดจ านวน
เท่าใด อย่างไรก็ความผดิพลาดเกี่ยวกบัความแม่นย าของขอ้มูลนัน้ถอืว่าเป็นขอ้มูลส่วนน้อยที่
ผดิพลาด เนื่องจากขอ้มลูส่วนใหญ่ทีข่องธนาคารถูกแยกออกมาเป็นบญัชทีีช่ดัเจน และสามารถ
จดัประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ขอ้จ ากดัทางดา้นการครบถว้นของตวัอยา่งทีน่ ามาศกึษา เนื่องจากมธีนาคารพาณชิย์
ในประเทศไทยบางส่วนนัน้มรีอบระยะเวลาบญัชไีม่ตรงกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ งอื่น ท าให้รอบ
ระยะเวลานัน้ไม่ตรงกนั ซึง่ไดแ้ก่ รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม และ 30 กนัยายน 
ซึ่งท าให้ช่วงเวลาของไม่ตรงกบัตวัอย่างที่น ามาศกึษา ซึ่งตวัอย่างที่ถูกตดัออกไปนัน้จดัอยู่ใน
กลุ่มธนาคารขนาดเลก็หรอืธนาคารที่มสีนิทรพัยร์วมต ่ากว่า 1ลา้นล้านบาท จ านวน 4 แห่งจาก
ธนาคารขนาดเล็กทัง้หมด 14 แห่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการศึกษาส าหรบัธนาคารขนาดเล็กมี
ความแมน่ย าลดลง 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 

1. ผู้ที่สนใจต้องการศกึษาเกี่ยวกบัส่วนต่างของรายได้ดอกเบี้ยสุทธแิละรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยสามารถน าผลวจิยันี้ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
ด าเนินการวจิยัต่อได ้

2. หน่วยงานหรอืองคก์รทีต่อ้งการศกึษา เกี่ยวกบัเรื่องความสมัพนัธ์ของรายได้ที่ไม่ใช่
ดอกเบีย้และส่วนต่างของรายไดด้อกเบีย้สุทธสิามารถน างานวจิยัไปพฒันาและประยกุต์งานวจิยั
ใหม้คีุณภาพทีม่ากขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. การศึกษาในอนาคตอาจมกีารศึกษาเพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนตัวแปรเป็นธนาคาร
พาณิชยท์ีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัยเ์นื่องจากเป็นธนาคารพาณิชยท์ีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามส าคญั
ต่อประเทศไทยมากกว่าธนาคารพาณิชยท์ีเ่ป็นธนาคารลูกของธนาคารต่างประเทศทีม่ขีนาดเลก็
ในประเทศไทย ซึ่งธนาคารพาณิชยท์ี่อยู่ในตลาดหลกัทรพัยจ์ะสะท้อนถงึความสามารถในการ
แข่งขนัของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยมากกว่า นอกจากนี้ธนาคารทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรพัย์
นัน้จ าเป็นต้องเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ซึ่งการท าให้การวเิคราะห์ข้อมูลนัน้ละเอียดมาก
ยิง่ขึน้ เนื่องจากสามารถวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบไดทุ้กรายไตรมาสแทนการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
เป็นรายครึง่ปี 
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2. การศึกษาในอนาคตอาจขยายเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น เช่น ศึกษาจากข้อมูล
ยอ้นหลงัเป็นเวลา 10 ปี เพื่อใหม้คีวามครอบคลุมมากยิง่ขึน้จะท าใหส้ามารถเพิม่ความน่าเชื่อถอื
และความถูกตอ้งของขอ้มลู 

3. การศกึษาในอนาคตอาจเพิม่ตวัแปรควบคุมอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของรายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชย ์
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