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บทคัดยอ 

นักลงทุนตางคาดหวังวาจะไดรับผลตอบแทนที่คุมคาเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในหลักทรัพย แตการลงทุนในการซื้อ
หลักทรัพยนั้นตางมีความเสี่ยงมากนอยแตกตางกันไปตามหลักทรัพยที่ถืออยู งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการ
ดําเนินของบริษัทที่สะทอนออกมาในรูปของอัตราสวนทางการเงินโดยเทียบความสัมพันธกับดัชนีราคากลุมหลักทรัพยวา
ขอมูลจากงบการเงินตัวใดเปนจุดสังเกตที่นักลงทุนควรใหความสําคัญ การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาในกลุมของธนาคาร
พาณิชย เนื่องจากธนาคารพาณิชยเปนกิจการที่คอนขางมั่นคง และมีนักลงทุนที่ใหความสนใจในหลักทรัพยธนาคารพาณิชย
เปนจํานวนมาก การศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาเก็บขอมูลเปนรายไตรมาสตั้งแตป 2544-2550 รวม 28 ไตรมาส ใช
วิธีการวิเคราะหสมการถดถอยดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงระยะเวลาในเดือน  
ที่ปดงบการเงิน และชวงระยะเวลาหลังเดือนที่ปดงบการเงิน 1 เดือน การศึกษาใชตัวแปรอิสระซึ่งเปนอัตราสวนทางการเงิน  
ของธุรกิจธนาคาร จํานวน 6 ตัว เพื่อหาอัตราสวนทางการเงินตัวใดที่มีนัยสําคัญตอดัชนีราคากลุมหลักทรัพยธนาคารมากที่สุด       
ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NTL) อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ
ตอสินทรัพย (NIITA) และอัตราสวนเงินทุนของเจาของตอสินทรัพย (ETA) เปนอัตราสวนที่มีนัยสําคัญทางสถิติ อัตราสวน
รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลรับตอสินทรัพย (NIITA) เปนอัตราสวนที่มีผลกระทบตอดัชนีราคากลุมหลักทรัพยมากที่สุด 
โดยมีความสัมพันธในทางเดียวกันกับดัชนีราคากลุมหลักทรัพย ซึ่งในชวงเวลาที่ 1 ถาอัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปน
ผลรับตอสินทรัพย (NIITA) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหดัชนีราคากลุมหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไป 41.60859 หนวย และ
ชวงเวลาที่ 2 ถาอัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลรับตอสินทรัพย (NIITA) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหดัชนีราคา
กลุมหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไป 74.58155 หนวย 

 
ABSTRACT 

Investors normally expect to get appropriate return for their investments, but investing in stock markets 
unavoidably makes investors facing some risks. This research aims to study firm performances shown in forms 
of their financial ratios and to investigate the relationships between financial ratios and the Banking Group SET 
Index. Commercial banks were examined due to their stability and attention gained from a large number of 
investors. The study adopted secondary data from 2001 to 2007, for a total of 28 quarters. The Regression 
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Analysis with Ordinary Least Square (OLS) was used to analyze the data, which were divided into two periods – 
month-end period and one month after month-end period.  To identify the independent variable that has the 
highest influence on Banking Group SET Index, six financial ratios of the commercial banks were examined. 
The results show that Non-Performing Loans to Gross Loan (NTL), Net Interest Income to Total Asset (NIITA), 
and Equity to Total Asset (ETA) have a significant impact on the Banking Group SET Index. NIITA has the 
strongest and most positive impact. At month-end period, the change of one unit of NIITA increases 41.60859 
units of the Banking Group SET Index.  At one month after month-end period, the change of one unit of NIITA 
increases 74.58155 units of the Banking Group SET Index. 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศยอมตองอาศัยเงินทุน
เปนปจจัยสําคัญ ตลาดทุนชวยใหธุรกิจตางๆ ทั้งที่เพิ่งเริ่ม
กอต้ังและที่ตองการขยายธุรกิจสามารถจะระดมทุนมาได
โดยการออกหุนหรือหลักทรัพย และนํามาจําหนายในตลาด
ทุน วิธีระดมทุนเชนนี้มีขอดีตอธุรกิจ คือ เปนเงินทุนระยะ
ยาว และในกรณีของการระดมทุนเปนตราสารหนี้ก็จะมีภาระ
ดอกเบี้ยนอยกวากูจากสถาบันการเงิน การนําหุนออกขายใน
ตลาดทุน ทําใหธุรกิจที่ออกหุนสามารถใชเปนเงินทุนในการ
ขยายธุรกิจในอนาคต สวนทางดานของผูที่ตองการลงทุนการ
นําเงินมาซื้อหลักทรัพยก็อาจจะไดรับผลประโยชนสูงกวานํา
เงินไปฝากธนาคาร เมื่อเวลาผานไปราคาหุนมีแนวโนมที่จะ
สูงขึ้นจากผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจผูลงทุนก็จะไดรับ
กําไรมากขึ้น อยางไรก็ตาม การลงทุนซื้อหลักทรัพยในตลาด
ทุนก็มีอัตราความเสี่ยงเชนกัน ทั้งนี้ เพราะผลกระทบจาก
ปจจัยภายนอกที่เราไมสามารถควบคุมได เชน เรื่องของ
การเมือง ภัยธรรมชาติ เปนตน อาจทําใหราคาหุนตกต่ําลง 
แตถาเลือกถือหุนที่มีผลประกอบการดี ก็อาจจะไดรับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลที่จายในอัตราคุมคากับการ
ลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551) 

นักลงทุนที่จะมาลงทุนในตลาดทุนนั้นยอมมุงหวังที่  
จะไดรับผลตอบแทนสูงสุดภายใตความเสี่ยงระดับหนึ่งๆ 
โดยจากขอมูลในอดีตที่ผานมาพบวาการลงทุนในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทยนั้นใหผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกวา
การลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ แตอยางไรก็ตามพบ 
วา ในบางชวงเวลานั้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะมี
ความผันผวนอยางมาก ดังเชนในป 2546 ที่ผลตอบแทน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกวา 100% ในขณะที่ปตอมาพบวา ผล 
ตอบแทนจากการลงทุนนั้นติดลบ ดังนั้น นักลงทุนควรจะ   
มีการพิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจ
ลงทุน โดยการใชขอมูลขาวสารตางๆ มาประกอบในการ
พิจารณาในการลงทุนดวย 

ในกระบวนการวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อการลงทุนนั้น 
แบงการวิเคราะหได 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหเศรษฐกิจ 
2) วิเคราะหอุตสาหกรรม และ 3) การวิเคราะหบริษัท การ
วิเคราะหที่สําคัญสวนหนึ่ง คือ วิเคราะหบริษัท โดยนัก
ลงทุนจะตองประเมินมูลคาที่แทจริงของบริษัท โดยจะ
ประมาณการกําไรตอหุน และกระแสเงินสด มาใชในการ
วิเคราะหราคาหลักทรัพยดวย 

จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาการวิเคราะหดังกลาวจะ 
ตองใชขอมูลจากงบการเงิน ซึ่งตามหลักของการจัดทํางบการ 
เงินนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในการตัดสินใจใน
ดานตางๆ อาทิ การตัดสินใจทางดานการลงทุนและการให
สินเชื่อ การคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต และเพื่อให
ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางธุรกิจ สิทธิเรียกรองที่มีอยูและ
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรเหลานั้น เปนตน ดังนั้น การ
วิเคราะหงบการเงินจึงเหมือนเปนการลดความเสี่ยงขั้นแรก
ใหกับผูลงทุน เนื่องจากเปนขอมูลที่มีประโยชน สามารถใช
ในการวัดมูลคาของกิจการไดอยางนาเชื่อถือ 

นักลงทุนในหุนหรือหลักทรัพย มักไมมีเวลาติดตาม
ขาวสารเกี่ยวกับหลักทรัพยที่ตนเองถือครองอยู เนื่องดวย
ขอจํากัดทางดานเวลา และหลักทรัพยที่ถืออยูมีจํานวนมาก 
ทําใหไมไดบริหารการลงทุน ทําใหเกิดการสูญเสียหรือขาด 
ทุนได ดังนั้น อัตราสวนทางการเงินจึงเปนขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลหนึ่งที่นักลงทุนควรสังเกต และใหความสําคัญ เพราะ
อัตราสวนทางการเงินที่เปลี่ยนไป สามารถบอกทิศทางของ
ราคาหลักทรัพยได เชน อัตราการหมุนเวียนของสินคาคง 
เหลือที่ลดลง สอดคลองกับราคาหลักทรัพยที่ลดลง อาจเนื่อง 
มาจากการใชระยะเวลาขายสินคานานขึ้น หรือเก็บสินคาไว
มากขึ้น ทําใหเกิดตนทุนเพิ่มขึ้น กําไรลดลง สงผลกระทบให
ราคาหลักทรัพยปรับตัวลดลง หรือราคาหลักทรัพยที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น สอดคลองไปกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งมีผลใหบริษัททํากําไรไดดีขึ้น มีการจายเงิน
ปนผลมากขึ้น สงผลใหมีความตองการถือหลักทรัพย ทําให 
 



ราคาหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น อัตราสวนทางการเงินจึงเปน
ขอมูลที่นาศึกษาขอมูลหนึ่งในการทําการลงทุน แตในอัตรา 
สวนทางการเงินหลายๆ ตัว อาจจะมีอิทธิพลที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยที่แตกตางกัน การศึกษา
เพื่อใหทราบถึงอัตราสวนทางการเงินที่มีผลกระทบหรือมี
ความสัมพันธตอราคาหลักทรัพยมากที่สุด จึงมีความนา 
สนใจเปนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหนักลงทุนตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย 
และจะทําใหนักลงทุนสามารถกําหนดกลยุทธการลงทุน    
ไดอยางคราวๆ โดยไมจําเปนตองใชเวลาวิเคราะหมากนัก    
(นัทที, 2551) 

หลังวิกฤตการณทางการเงินในชวงป 2540 ในชวงป 
2544 ทั้งกลุมธนาคารมียอดขาย 280,297 ลานบาท จนมาถึง
ป 2550 ยอดขายเพิ่มขึ้นเปน 385,665 ลานบาท เห็นไดวา
ยอดขายกลุมธนาคารมีการขยายตัวขึ้นมามาก ขณะที่ในชวง
เดือน ม.ค. 2549-ธ.ค. 2550 ทั้งหมด 24 เดือน มีถึง 20 เดือน
ที่การปลอยสินเชื่อของกลุมธนาคารมีการขยายตัว ซึ่งเปน
ผลมาจากที่ในชวงนี้ในกลุมธนาคารมีการแขงขันกันมากใน
เรื่องการปลอยสินเชื่อ 

โดยในการศึกษาใชการวิเคราะหอัตราสวนทางการ 
เงินของธนาคารพานิชย โดยแบงเปน 5 กลุมดังนี้ 

กลุมอัตราสวนดานสภาพคลอง (Liquidity Ratios) 
กลุมอตัราสวนดานคุณภาพสินเชื่อ (Loan Asset Quality 

Ratios) 
กลุมอัตราสวนดานประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

(Management Efficiency Ratios) 
กลุมอัตราสวนดานความสามารถในการทํากําไร (Pro-

fitability Ratios) 
กลุมอัตราสวนดานความเพียงพอของเงินกองทุน 

(Capital Adequacy Ratios) 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อหาความสัมพันธระหวางดัชนีราคากลุมหลักทรัพย
ธนาคารพาณิชยกับอัตราสวนทางการเงิน อัตราสวนทางการ 
เงินที่นํามาศึกษา ไดแก อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (LTD) 
อัตราสวนสินเชื่อตอสินทรัพยรวม (LTA) อัตราสวนสินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NTL) อัตราสวนเงินทุน
ของเจาของตอสินทรัพย (ETA) อัตราสวนรายไดจากดอก 
เบี้ยและเงินปนผลรับตอสินทรัพย (NIITA) อัตราสวนคา 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อ (LLR) ในชวงระยะเวลาตั้งแต
ไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ. 2550 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
             
                                      
 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สําหรับการศึกษาในเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพย นิ่มนวล  เขียวรัตน (2539) ไดศึกษาถึงเรื่องผล 
กระทบของการประกาศกําไรสุทธิทางบัญชีตอราคาหลัก 
ทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใชวิธีการศึกษาเหตุการณและทดสอบ  
ทางสถิติ รวมถึงการใชการวิเคราะหความถดถอยในการ
วิเคราะหขอมูล ชวงเวลาที่ศึกษาเริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของ
ป 2536 ถึงไตรมาสที่ 4 ของป 2537 ผลการศึกษาพบวา ใน 
ชวงเวลาประกาศกําไรสุทธิรายไตรมาส ขาวผลกําไรมีทั้ง
ขาวที่ดีและขาวที่ไมดี จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย  
ตอมา ยุวลี  เนื่องแกว (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผล 

กระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยรายกลุมอุตสาหกรรมใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตัวแปรที่นํามาใชใน
การศึกษาเปนตัวแปรทางเศรษฐศาสตร และเลือกหลักทรัพย
ที่นํามาศึกษา 5 กลุม ไดแก กลุมธนาคาร กลุมเงินลงทุนและ
หลักทรัพย กลุมสื่อสาร กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุม
พลังงานและสาธารณูปโภค จากการศึกษาวา อัตราสวนราคา
ตอมูลคาหุนทางบัญชี มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุน
ตางชาติ ดัชนีราคาหลักทรัพยของกลุมในเดือนที่ผานมา  
เปนตัวแปรที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยทั้ง 5 กลุม 
และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

อภิรักษ  ชัยสุวรรณรักษ (2549) ก็ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่
มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย โดยศึกษาในกลุมอุตสาห-

อัตราสวนทางการเงิน ดัชนีราคากลุมหลักทรัพย 
ธนาคารพาณิชย 



กรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยใชตัวแปรทางเศรษฐศาสตร
และตัวแปรทางการเงินในการศึกษา 7 ปจจัย ไดแก อัตราผล 
ตอบแทนของตลาดหลักทรัพย อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย
เงินพันธบัตรซื้อคืน 14 วัน อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอ
หุน ขนาดของธุรกิจ ราคาน้ํามัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐผลการศึกษาพบวาปจจัยทางเศรษฐ-
กิจตางๆ มีผลตอราคาหลักทรัพยแตกตางกัน 

จากวรรณกรรมที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวามีตัว
แปรหรือปจจัยจํานวนมากที่สงผลตอราคาหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยตางๆ เหลานี้ จะ
สงผลตอการดําเนินงานของบริษัท และแสดงออกมาในงบ
การเงินของบริษัท งบการเงินของบริษัทจึงมีความเกี่ยวของ
กับราคาหลักทรัพยของบริษัท มีงานวิจัยในอดีตมากมายที่
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
ราคาหลักทรัพย ทั้งนี้ ยิ่งรัตน  สิงหฤกษ (2543) ไดทําการ 
ศึกษาถึงความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินกับการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาหลักทรัพยดวยวิธีการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) โดย
เลือกกลุมตัวอยางจากบริษัทจดทะเบียนในกลุมธนาคาร 
และกลุมสื่อสาร/ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส การศึกษาพบวา 
ถาอัตราสวนทางการเงินมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
ราคาหลักทรัพยก็จะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นดวย อัตราสวน
ทางการเงินจึงมีความสัมพันธกับราคาตลาดของหลักทรัพย
ไปในทิศทางเดียวกัน 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาจะใชโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. นํางบการเงินของธนาคารที่เก็บรวบรวมรายไตรมาส 
ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ของป 2544 จนถึงไตรมาสที่ 4 ของป 2550 
มาคํานวณหาอัตราสวนทางการเงินที่จะใชศึกษาทั้ง 6 ตัว 

2. นําขอมูลดัชนีราคาปดกลุมหลักทรัพยประจําวัน   
ที่เก็บรวบรวมมาคํานวณหาดัชนีราคาปดเฉลี่ยกลุมหลัก 
ทรัพย โดยนําคาดัชนีราคาปดของกลุมหลักทรัพยต้ังแตวัน
แรกของเดือนที่ศึกษาจนถึงวันสุดทายของเดือนที่ศึกษา
หารดวยจํานวนวันที่เปดทําการซื้อขายในแตละเดือน 

ดังนั้น จะมีคา Y1 (ราคาเฉลี่ย SETBANK ณ เดือนที่
ออกงบการเงินรายไตรมาส) จํานวน 28 คา และคา Y2 (ราคา
เฉลี่ย SETBANK ณ เดือนหลังเดือนที่ออกงบการเงินราย
ไตรมาส) อีกจํานวน 28 คา 

3. นําขอมูลตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใสในโปร-   
แกรมทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยเลือกใชวิธีสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิธี
ประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square 
Model: OLS) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัว
แปรตาม 1 ตัว คือ คาเฉลี่ยดัชนีราคากลุมหลักทรัพย และตัว
แปรอิสระ คือ อัตราสวนทางการเงินทั้ง 6 ตัว 

4. ทําการ take logarithm ฐาน E (ln) ในตัวแปรตามใน
โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหคาอัตรา
การเปลี่ยนแปลงราคากลุมหลักทรัพยธนาคารมีความตอ 
เนื่องกัน 

5. ดูผลการศึกษาดวยวิธีการทางสถิติวาสมการตัวแบบ 
จําลองมีนัยสําคัญหรือไม และมีตัวแปรอิสระตัวใดที่มีนัย-
สําคัญ พรอมทั้งเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ไดจากโปรแกรม
ทางสถิติทั้ง 2 ชวงเวลา คือ ชวงเดือนที่ปดงบการเงินรายไตร-
มาส และชวงหลังเดือนที่ปดงบการเงินรายไตรมาส 1 เดือน
วามีอัตราสวนทางการเงินตัวใดที่มีนัยสําคัญทั้ง 2 ชวงเวลา 

 
ผลการวิจัย  
ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปการผลการวิเคราะหเชิงปริมาณของแบบจําลองความสัมพันธระหวางดัชนีราคากลุมหลักทรัพยธนาคาร

พาณิชยและอัตราสวนทางการเงินหลังใชวิธี The Cochrane-Orcutt Iterative Method 
Variable ชวงที่ 1  ชวงที่ 2 

 Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic 
C 5.824775 10.85549 7.030702 12.30081 

Prob. (0.0000)  (0.0000)  
LTD 
Prob. 

-0.293628 
(0.6378) 

-0.478436 -0.634286 
(0.3009) 

-1.067031 



Variable 
 

ชวงที่ 1  ชวงที่ 2 
Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic 

LTA 
Prob. 

-1.183292 -0.985592 -3.128350 -2.331361 
(0.3367)  (0.0323)**  

NIITA 41.60859 1.818076 74.58155 2.601169 
Prob. (0.0849)*  (0.0186)**  
NTL -4.477191 -5.043131 -3.373521 -4.090816 
Prob. (0.0001)***  (0.0008)***  
LLR 0.226640 0.140213 0.489016 0.327774 
Prob. (0.8900)  (0.7471)  
ETA 6.902423 2.479926 7.518218 2.797386 
Prob. (0.0227)**  (0.0124)**  
AR(1) 0.066245 0.384673 0.162044 0.977189 
Prob. (0.7048)  (0.3422)  

R-squared 0.886015  0.886560  
Adjusted R-squared 0.844020  0.833176  
F-statistic 21.09829  16.60733  
Durbin-Watson stat 2.035891  2.124822  
Prob (F-statistic) 0.000000  0.000001  
 

ผลการวิจัยในชวงที่ 1 และชวงที่ 2 หลังการปรับคา 
Durbin-Watson stat โดยใชวิธี The Cochrane-Orcutt Itera-
tive Method แลว พบวาคา R-squared มีคาเทากับ 0.886015 
และ 0.886560 ตามลําดับ ซึ่งมีคาที่สูงมาก และเขาใกล 1 
มากกวาการทดสอบวิธีตามปกติเดิม แสดงวาตัวแปรอิสระ
ทุกตัวรวมกันมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม
มากขึ้น ขณะที่คา Adjusted R-squared ก็อยูในระดับใกล 
เคียงกับคา R-squared ที่ 0.844020 และ 0.833176 นอกจาก 
นี้ จากคา F-statistic ของทั้ง 2 ชวงเวลายังมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ชวงระดับความเชื่อมั่น 99% เชนเดียวกัน ขณะที่คา   
t-Statistic ของตัวแปรอิสระทั้ง 2 ชวงเวลา พบวา มีความ
แตกตางกันในชวงของระดับความเชื่อมั่น อัตราสวนทาง
การเงินที่ยอมรับไดตามนัยสําคัญทางสถิติที่เหมือนกันใน 2 
ชวงเวลา มีจํานวน 3 อัตราสวน คือ อัตราสวนสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NTL) อัตราสวนรายไดจาก
ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับตอสินทรัพย (NIITA) และอัตรา 
สวนเงินทุนของเจาของตอสินทรัพย (ETA) ซึ่งสามารถ
บอกความสัมพันธกับดัชนีหลักทรัพย โดยในชวงที่ 1 และ

ชวงที่ 2 คา Coefficient ของ NTL เทากับ -4.477191 และ     
-3.373521 ซึ่งหมายความวา ถาคา NTL เปลี่ยนแปลงไป 1 
หนวย จะทําใหดัชนีราคากลุมหลักทรัพยธนาคารเปลี่ยน 
แปลงไปตรงกันขาม 4.477191 หนวย และ 3.373521 หนวย 
ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีที่วาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดเพิ่มขึ้น จะทําใหดัชนีราคากลุมหลักทรัพยลดลง 
ขณะที่ NIITA ในชวงที่ 1 และชวงที่ 2 มีคา Coefficient 
เทากับ 41.60859 และ 74.58155 ซึ่งหมายความวา ถาคา 
NIITA เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทําใหดัชนีราคากลุม
หลักทรัพยธนาคารเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวกัน 41.60859 
หนวย และ 74.58155 หนวย ตามลําดับ ตรงตามสมมติฐาน
ที่วาถาธนาคารมีรายไดมากขึ้น ดัชนีราคากลุมหลักทรัพย 
จะเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งคา Coefficient ของ NIITA มีคามากที่  
สุดในอัตราสวนทางการเงินทั้ง 3 ตัวที่มีนัยสําคัญ นั่นแสดง
ใหเห็นวารายไดที่ธนาคารไดรับมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคากลุมหลักทรัพยมากที่สุด และ ETA ในชวงที่ 
1 และชวงที่ 2 มีคา Coefficient เทากับ 6.902423 และ 
7.518218 ซึ่งหมายความวา ถาคา ETA เปลี่ยนแปลงไป 1 



หนวย จะทําใหดัชนีราคากลุมหลักทรัพยธนาคารเปลี่ยน- 
แปลงไปทางเดียวกัน 6.902423 หนวย และ 7.518218 หนวย 
ตามลําดับ ซึ่งตรงตามทฤษฎีที่วาถาหากธนาคารมีสัดสวน
ของผูถือหุนเพิ่มขึ้น จะทําใหธนาคารมีความเสี่ยงจากการ
ประกอบการนอยลง ทําใหดัชนีราคากลุมหลักทรัพยจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น สวนอัตราสวนสินเชื่อตอสินทรัพยรวม 
(LTA) ไมนํามาใชอางอิง เนื่องจากไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในชวงเวลาที่ 1 แตมีนัยสําคัญทางสถิติในชวงเวลาที่ 2 (มี
ชวงระดับความเชื่อมั่น 95%) สวนอัตราสวนทางการเงิน
ตัวอื่นที่เหลือไดแก อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (LTD) 
และ อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อ (LLR) 
พบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 2 ชวงเวลา 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอ 
ใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NTL) มีความสัมพันธกับดัชนี
ราคากลุมหลักทรัพยธนาคารในทิศทางตรงกันขามกัน โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient) เทากับ –4.477191 
ในชวงเวลาของเดือนที่ปดงบการเงิน และเทากับ –3.373521 
ในชวงเวลาหลังปดงบการเงิน 1 เดือน ผลการวิจัยของอัตรา 
สวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NTL) 
สอดคลองกับทฤษฎีอัตราสวนทางการเงิน เพราะถาหาก
ธนาคารมีสัดสวนหน้ีเสียจากการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดย
อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกตางๆ เชน ราคา
น้ํามันที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําทั่วโลก 
เปนตน ปจจัยตางๆเหลานี้ทําใหลูกคาสินเชื่อของธนาคาร  
จะไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจ และผล 
กระทบนี้จะขยายตัวเปนวงกวางตอเนื่องกันไปในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนั้น จนทําใหลูกคาสินเชื่อของธนาคารไมมี
ความสามารถในการชําระหนี้กับธนาคารไดจนเกิดหนี้เสีย
ขึ้น การเกิดหนี้เสียนี้มีผลทําใหกําไรของธนาคารลดนอยลง 
เนื่องจากทําใหธนาคารเกิดตนทุนในการจัดการหนี้เสียเพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อธนาคารไดรับผลกระทบเชนนี้อาจทําใหนักลงทุน
ในหลักทรัพยของธนาคารสนใจในหลักทรัพยธนาคารนอย 
ลง มีผลทําใหราคาหลักทรพัยธนาคารปรับตัวลดลง 

อัตราสวนรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผลรับตอ
สินทรัพย (NIITA) มีความสัมพันธกับดัชนีราคากลุมหลัก 
ทรัพยธนาคารในทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สห-
สัมพันธ (Coefficient) เทากับ 41.60859 ในชวงเวลาของ
เดือนที่ปดงบการเงิน และเทากับ 74.58155 ในชวงเวลาหลัง
ปดงบการเงิน 1 เดือน ผลการวิจัยของอัตราสวนรายไดจาก

ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับตอสินทรัพย (NIITA) มีความ
สอดคลองกับทฤษฎีอัตราสวนทางการเงิน เพราะถาหาก
ธนาคารมีสัดสวนรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น ไมวาจะเปนรายไดจาก
ดอกเบี้ยหรือรายไดจากเงินปนผล (ซึ่งเกิดจากการไปลง  
ทุนในบริษัทอื่น) จะมีผลทําใหธนาคารมีกําไรเพิ่มสูงขึ้น 
ธนาคารสามารถที่จะประกาศจายโบนัสใหกับพนักงาน 
และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดมากขึ้น ผลจากการ
ประกาศนี้ทําใหนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการดําเนินงาน
ของธนาคารอยางมาก ทําใหมีความตองการถือหลักทรัพย
ธนาคารสูงขึ้น มีผลทําใหราคาหลักทรัพยธนาคารเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สุกฤตา  
โพธิประสาท (2550) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
อัตราสวนทางการเงินกับการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย การศึกษาของสุกฤตา พบวา 
อัตราสวนกําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม (NITA) มีผลทําให
ราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดทั้ง 2 ชวงเวลา 
แสดงใหเห็นวากําไรหรือรายไดจากการประกอบการมี
ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยมากที่สุด ทั้งจากธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และอาจรวมถึงธุรกิจ
อื่นๆ ดวย 

อัตราสวนเงินทุนของเจาของตอสินทรัพย (ETA) มี
ความสัมพันธกับดัชนีราคากลุมหลักทรัพยธนาคารใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coef-
ficient) เทากับ 6.902423 ในชวงเวลาของเดือนที่ปดงบการ 
เงิน และเทากับ 7.518218 ในชวงเวลาหลังปดงบการเงิน 1 
เดือน จากผลการวิจัยอัตราสวนนี้มีความสอดคลองกับ
ทฤษฎีอัตราสวนทางการเงินเชนกัน โดยปกติแลวธุรกิจ
ธนาคารมักใชเงินทุนจากทางดานหนี้สินเปนหลัก ซึ่งมี
ความแตกตางกับธุรกิจประเภทอื่นๆ สัดสวนของเงินทุน
จากเจาของของธนาคารจะอยูที่ประมาณ 10% จากโครง 
สรางเงินทุนทั้งหมด ถาหากธนาคารมีสัดสวนของเงินทุน
จากเจาของที่มากขึ้น จะทําใหธนาคารมีเงินทุนเพียงพอใน
การรองรับเหตุการณฉุกเฉินที่คาดไมถึงได เชน ประชาชน
แหมาถอนเงินจากธนาคารเปนจํานวนมากในวันเดียวกัน 
หรือธนาคารแหงประเทศไทยประกาศนโยบายใหดํารง
เงินกองทุนมากขึ้น เปนตน ดังนั้นการมีสัดสวนเงินทุนของ
เจาของที่มากความเสี่ยงในการดําเนินงานของธนาคารจะ 
ลดนอยลง จะสงผลใหราคาหลักทรัพยของธนาคารปรับตัว
เพิ่มขึ้น 



สวนอัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (LTD) อัตราสวน
สินเชื่อตอสินทรัพยรวม (LTA) และอัตราสวนคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตอสินเชื่อ (LLR) จากผลการวิจัยไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติพรอมกันทั้ง 2 ชวงเวลา จึงสรุปไดวาอัตราสวน
ทางการเงินทั้ง 3 อัตราสวน ไมมีความสัมพันธกับดัชนี
ราคาหลักทรัพย 

 
อภิปรายผล 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย
ดีหรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก เนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยตองพึ่งพารายไดจาก
ดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียมที่ลูกคามาทําธุรกรรมกับธนาคาร
เปนหลัก หากเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมั่นคง ธนาคารก็  
จะมั่นคงตามไปดวย ผลการวิจัยที่ไดจึงสามารถอภิปรายได 
ดังนี้ 

1. รายไดหลักของธนาคารมาจากการปลอยสินเชื่อ 
เปนหลัก โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจที่เปนแหลงเงินที่ทําให
เศรษฐกิจของประเทศเจริญกาวหนา แตจากการปลอยสิน 
เช่ือธนาคารยอมหลีกหนีความเสี่ยงที่จะมีหนี้เสียจากสิน 
เช่ือไมได หรืออาจกลาวไดวาสินเชื่อกับหนี้เสียเปนของคู
กัน ธนาคารจึงตองควบคุมสัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายได (หนี้เสีย) กับขนาดของสินเชื่ออยูเสมอ เพื่อไมให
สัดสวนนี้มีจํานวนที่สูงเกินไปจนเกิดความเสี่ยงแกธนาคาร
ได จะเห็นไดวาตั้งแตผานป 2546 เปนตนมา สัดสวนสินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวมลดนอยลงมามาก 
เนื่องจากธนาคารเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น หลัง 
จากไดรับบทเรียนจากการปลอยสินเชื่อโดยไมไดดูคุณภาพ
ลูกหนี้ในชวงป 2540 และจากการที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยไดประกาศใชมาตรฐานทางบัญชีระบบ IAS39 (Inter-
national Accounting Standard 39) และการกํากับเงิน 
กองทุนตามเกณฑ Basel II โดยมีผลเริ่มใชบางสวนตั้งแตป 
2550 ทําใหธนาคารตองมีการจัดกลุมแยกประเภทลูกหนี้ 
และกันเงินสํารองการปลอยสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นถา
หากอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม 
(NTL) เพิ่มสูงขึ้น แสดงวาแมธนาคารจะเพิ่มความระมัด 
ระวังในการปลอยสินเชื่อแลว ก็ยังมีหนี้เสียเกิดขึ้น แสดงวา
ธนาคารมีการบริหารงานไมดีพอ ก็จะสงผลกระทบใหราคา
หลักทรัพยของธนาคารตกลง 

2. จากการที่ธนาคารปลอยสินเชื่อจะทําใหธนาคารมี
รายไดจากดอกเบี้ยสินเชื่อ สวนถาหากธนาคารไปลงทุนใน
บริษัทอื่นก็จะมีโอกาสสรางรายไดเงินปนผลจากการลงทุน 
จากที่กลาวมาแลวถาหากธนาคารสามารถปลอยสินเชื่อได
มาก ก็จะมีโอกาสในการสรางรายเพิ่มขึ้น ทําใหธนาคารมี
ความมั่นคงทางการเงินยิ่งขึ้น เชน จากการประกาศผลกําไร
ของธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารมีผลกําไรในป 2548 ที่ 19 
พันลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 18.6 พันลานบาทในป 2547 (หรือ
จาก 13.6 พันลานบาท เมื่อทําการปรับผลกําไรพิเศษจาก 
การขายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลัก) เนื่องจากการเติบโตของ
สินเชื่อที่แข็งแกรงขึ้น รายไดจากคาธรรมเนียมและบริการที่
เพิ่มสูงขึ้น และการกันสํารองหนี้สูญที่ลดลง ทําใหราคาปด
หลักทรัพยของธนาคารไทยพาณิชยในป 2548 อยูที่ 52.5 
เพิ่มขึ้นมาจากป 2547 ที่ 49.0 ความแข็งแกรงและเติบโต 
ของธนาคารไทยพาณิชยทําใหฟทช บริษัทจัดอันดับเครดิต
ขามชาติเพิ่มอันดับเครดิตใหกับธนาคารไทยพาณิชยในป 
2547 เชนเดียวกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย จะเห็นไดวา
การดําเนินงานที่มีผลกําไรที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร มีผลทําให
ราคาหลักทรัพยธนาคารปรับตัวเพิ่มสูงอยางมาก 

3. เงินทุนจากสวนของเจาของ คือ เงินทุนจากตราสาร
ประเภทหุนทุน หุนบุริมสิทธิ์ และกําไรสะสม ดังนั้น ถา
หากธนาคารมีผลประกอบการดีมีกําไรจะทําใหสวนของ
กําไรสะสมของธนาคารแข็งแกรงมากขึ้น สวนของเจาของ
ในงบดุลของธนาคารจึงมีความเกี่ยวของกับการทํากําไรของ
ธนาคารเปนอยางมาก เชน ธนาคารไทยพาณิชยคาดการณ 
วาธนาคารตองการเงินทุนเพิ่มเติมอีก 4-5 พันลานบาท เพื่อ
รองรับความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานภายใตแนวทาง 
Basel II แตจากการที่ธนาคารไทยพาณิชยมีผลกําไรจากการ
ประกอบการดีในชวงป 2547-2549 การเติบโตของผลกําไร
ดังกลาวจะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกฐานเงิน 
กองทุนเพื่อรองรับความตองการดังกลาวโดยไมจําเปนตอง
เพิ่มทุนจากการออกหุนใหม ดังนั้นจะเห็นไดวาอัตราสวน
เงินทุนของเจาของตอสินทรัพย (ETA) จึงมีความสัมพันธ
ในทางบวกกับราคาหลักทรัพย ถาหากธนาคารมีสวนของ
เจาของที่แข็งแกรงโดยไมตองเพิ่มทุน นักลงทุนก็จะมีความ
เช่ือมั่นในธนาคาร และมีความสนใจที่จะลงทุนหลักทรัพย 
ทําใหราคาหลักทรัพยของธนาคารปรับตัวสูงขึ้น 
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Central Florida, U.S.A. และ วท.บ. (สถิติประยุกต) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง ปจจุบัน
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม มีผลงานวิจัยเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติอยางตอเนื่อง สาขาที่ผลิตผลงานตอเนื่อง ไดแก 
การประยุกตการจัดการความรูกับการบริหารธุรกิจ กลยุทธ
ธุรกิจ การลงทุนและการตัดสินใจทางการเงิน 
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