
 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกจิมหภาคและความพร้อมทางการเงนิ       
ของธนาคารพาณชิยใ์นภูมภิาคอาเซียน 

 

 

 

 

 
โดย 

 
นางสาวกมลพร ตั้งศกัดิ์สถิตย ์

 

 

 

 

 

 
การค้นควา้อสิระนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลักสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการเงิน  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปีการศกึษา 2558 

ลิขสทิธิ์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์



 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกจิมหภาคและความพร้อมทางการเงนิ      
ของธนาคารพาณชิยใ์นภูมภิาคอาเซียน 

 
 
 

โดย 
 

นางสาวกมลพร ตั้งศกัดิ์สถิตย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การค้นควา้อสิระนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลักสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการเงิน  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปีการศกึษา 2558 

ลิขสทิธิ์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์



 

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON  
COMMERCIAL BANKS’ PERFORMAMCE IN ASEAN 
 
 

BY 
 

MISS KAMONPHON TANGSAKSATHIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  

THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 

FINANCIAL MANAGEMENT 
FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

THAMMASAT UNIVERSITY 
ACADEMIC YEAR 2015 

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





(1) 
 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและ 
ความพร้อมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาค
อาเซียน 

ช่ือผู้เขียน  นางสาวกมลพร ต้ังศักด์ิสถิตย์ 
ช่ือปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  การบริหารการเงิน 

 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล 
ปีการศึกษา  2558 

 
บทคัดยอ่ 

 
การมาถึงของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ถือเป็นแรงผลักดันขนาด

ใหญใ่นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของภูมิภาค โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบใน
ปี พ.ศ. 2563  ที่จะเป็นตัวส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทั้งน้ี “ธนาคารพาณิชย์” เป็นอุตสาหกรรมหน่ึงทีจ่ะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนคร้ัง
สําคัญของภาคเงินภายในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปิดเสรีทางการเงินจึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่
ธนาคารต่างๆจะเตรียมความพร้อม พัฒนาตนเอง เพ่ือตักตวงโอกาสจากการเช่ือมโยงทางการเงินใน
ครั้งน้ี 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมทางการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน และปัจจัยมหภาคของแต่ละประเทศที่ธนาคารดําเนินงานอยู่ โดย
ทําการทดสอบประมาณค่า Correlation Coefficient ด้วย Panel Regression Analysis เพ่ือนํามา
สรุปถึงผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ทีม่ีส่วนช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลเพ่ือแนะแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ และการ
ดําเนินงาน 

ผลจากการทําวิจัยพบว่า อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟ้อและการพัฒนาของเทคโนโลยี มี
ส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่ธนาคารมีแนวโน้มในการ
ดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงข้ึน เมื่ออัตราดอกเบ้ียและอัตราเงินเฟ้อในประเทศท่ีดําเนินงาน
อยู่สูงข้ึน สุดทา้ยอัตราการว่างงานของประเทศมีผลกระทบต่อสัดส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ
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ธนาคาร กลา่วคือหากอัตราการว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น ธนาคารจะประสบปัญหากับการติดตามหน้ีของ
ลูกหน้ีและมีปริมาณหน้ีสญูเพ่ิมมากขึ้น 
 
คําสาํคญั: ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค, ความพร้อมทางการเงิน, ธนาคารพาณิชย์, อาเซียน
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ABSTRACT 

 
The arrival of ASEAN Economic Community (AEC) is considered to be a 

massive thrust for the rapid development towards the region. The fully financial 
liberalization in the year of 2020, in particular, will help enhance regional trade and 
investment in terms of convenience and efficiency. As a consequence, commercial 
banks will have to inevitably evolve to handle crucial transformation of ASEAN’s 
financial sector. Thus, this financial liberalization is a great opportunity for commercial 
banks to ripen themselves in order to take advantages provided by this financial 
integration.  

The purpose of this research is to uncover the relation between the 
macroeconomic determinants and commercial banks' financial performance in ASEAN 
countries. The relationship was determined by an estimation of Correlation Coefficient 
between bank’s performance and macroeconomic factors of country, via Panel 
Regression Analysis. The result was then analyzed further to conclude the impacts of 
macroeconomic factors on commercial banks' performance. This conclusion together 
with each country statistics summary will be used as a bank broadening guideline for 
strategic and operation planning. 

The empirical analysis suggests that country’s interest rate, inflation rate 
and technology development have positive relationship with commercial bank’s 
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profitability. Furthermore, the result shows that banks tend to reserve more capital 
when interest rate and inflation rate rise. Lastly, unemployment rate has a significant 
effect on bank’s non-performing loans. Since unemployment wrecks an ability to pay 
an installment, bank’s non-performing loans would expand. 
 
Keywords: Macroeconomic, Financial Performance, Commercial Bank, ASEAN 
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บทที ่1 
บทนาํ 

 
1.1 ทีม่าและความสาํคญั 

 
1.1.1 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของการรวมตัวกันของสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ช่ือองค์กร สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) มเีป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี โดยการรวมตัว
กันของสมาชิกภายใต้เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยผลักดันขีดความสามารถ  
ก่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก และเพ่ิมอํานาจในการเจรจาธุรกิจกับเวทีโลกได้อย่างเสรี 

1.1.1.1 บทบาทและความสําคญัต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกจิ 
    อาเซียนได้จัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการดําเนินงานให้ด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้านคือ 

(1) Single Market and Production Base การเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียว ประเทศที่เป็นสมาชิก มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
รวมถึงมีการเคลื่อนย้านเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสําคญั
ของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยได้กําหนดเป้าหมายเวลาที่จะค่อยๆ ลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหว่าง
กันเป็นระยะ ทั้งน้ี กําหนดเป้าหมายให้ลดภาษีสินค้าเป็น 0% และลดหรือเลิกมาตราการท่ีมิใช่ภาษี 

(2) Competitive Economic Region วัตถุประสงค์ในการผลักดันขีด
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือความสามารถในการแข่งทางเศรษฐกิจระดับโลก อาเซียนได้ให้
ความสําคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการ
แข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 (3) Equitable Economic Development การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
เสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสรมิสร้างขีดความ 
สามารถ ผ่านโครงการต่างๆเช่น ข้อริเร่ิมเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน เพ่ือลดช่องว่างการพัฒนา
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ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก เป็นต้น  
(4) Integration into the Global Economy การบูรณาการเข้ากับ

เศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือ 
ให้อาเซียนมีทา่ทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทําเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ต่างๆ เป็นต้น รวมท้ังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิตและจําหน่ายภายในภูมิภาคให้เช่ือม 
โยงกับเศรษฐกิจโลก 

 1.1.1.2 การเปิดเสรทีางการเงินภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
การเปิดเสรีภาคการเงินนับเป็นสาระสําคัญภายใต้การจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน ซึ่งนักลงทนุทั่วโลกต่างจับตามองในฐานะโอกาสสําคัญในการสร้างผลตอบแทนจาก
ตลาดเงินและตลาดทุนของภูมิภาคท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกันมากขึ้น การเช่ือมโยงระบบการเงิน
ระหว่างประเทศสมาชิกด้วยการเปิดเสรีทางการเงิน จะช่วยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม เช่น
การชําระค่าสินค้าและบริการ การโอนเงิน เพ่ือให้รองรับกับการวมตัวกันของตลาดของแต่ละประเทศ 
การเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย โดยมีความพยายามในการลดข้อจํากัด และอุปสรรคระหว่างประเทศ
สมาชิก เพ่ือใหเ้อ้ือต่อการลงทุนทําธุรกิจ การเปิดเสรีภาคธนาคาร โดยการจัดทํามาตรฐาน QAB หรือ 
Qualified ASEAN Bank โดยใช้เป็นใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจธนาคารภายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และการพัฒนาตลาดทุนผ่านการจัดต้ัง ASEAN Exchanges จากความร่วมมือของตลาด
หลักทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิก ทั้งน้ีในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที ่13 ที่ประเทศ
สิงคโปร์ในปี 2007 ทางที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เร็วขึ้นจากปี 
2020 มาเป็นปี 2015 โดยในส่วนของการเปิดเสรีภาคการเงินน้ันให้คงไว้ในปี 2020 เหมือนเดิม 
เน่ืองจากภาคการเงิน ยังคงมีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก ประกอบกับพ้ืนฐานทางการเงินของแต่ละ
ประเทศในกลุม่สมาชิกยังคงมีความแตกต่างกันมาก จึงให้เวลาสําหรับแต่ละประเทศในการเตรียม
ความพร้อม เร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเสถียรภาพให้พร้อมกับการรวมกันเป็นหน่ึงเดียว 

การเปิดเสรีภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนน้ันเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
โดยจากรายงานของ World Economic Forum กลุ่มประเทศ ASEAN มีค่าเฉลี่ยของการลดอุปสรรค
ทางการเงินระหว่างประเทศโดยเฉล่ียที่ 0.7 ระหว่างในปี 2004-2008 โดยในปี 2009-2011 ค่าเฉลี่ย
น้ันลดตํ่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ 0.6 เมื่อพิจารณาถึงการเปิดเสรีทางการค้าโดยใช้ค่าสถิติปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศเป็นตัวช้ีวัด พบว่า ประเทศบรูไน กัมพูชา ลาว และประเทศไทย มีการเปิดรับการค้า
อย่างเสรีมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน ในทางตรงกันข้าม การค้าระหว่างของประเทศสิงคโปร์กลบัมี
ปริมาณลดลงอย่างมาก จากค่าเฉลี่ยร้อยละ 42 ของ GDP ในปี 2004 น้ันได้ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 
31 ในปี 2011 
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1.1.2 บทบาทและความสําคญัของธนาคารพาณิชย ์
สถาบันการเงินที่สําคัญที่สุดในอาเซียนคือ “ธนาคารพาณิชย์“  โดยเมื่อพิจารณา

ถึงสัดส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินในภูมิภาคแล้ว พบว่า ธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งของสินทรัพย์ทาง
การเงินเฉลี่ยสงูถึงร้อยละ 82 ของสินทรัพย์ในภาคการเงินทั้งหมดของอาเซียน โดยย่ิงไปกว่าน้ัน 
สําหรับประเทศสมาชิกที่ ที่มรีายได้น้อย จะพบว่าสัดส่วนของสินทรัพย์จะสูงถึงร้อยละ 98 

1.1.3 การปรบัตัวของธนาคารพาณชิยต์่อความร่วมมอืทางการเงนิของอาเซยีน 
การเปิดเสรีภาคการเงินภายในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วย

ส่งเสริมการทําธุรกิจในประชาคมอาเซียน การเปิดเสรีจะช่วยอํานวยสะดวกโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง
ของการรองรับการทําธุรกรรม ทําให้การค้า การลงทุน และการย้ายฐานการผลิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น 

สําหรับการได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทางารเงินของธนาคารพาณิชย์แต่
ละแห่ง ความสามารถในการตักตวงผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวธนาคารเอง ประโยชน์
ที่ธนาคารจะได้รับย่อมแปรผนัไปตามความสามารถในการสร้างศักยภาพและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง   
กลยุทธ์ วิธีการดําเนินงาน รูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ให้เอ้ือต่อการเปิดเสรี ธนาคารใดที่มีความ
พร้อมสูงกว่า ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางการเงิน และการให้บริการแก่ทางธุรกิจ ย่อมมีต้นทุนการ
ให้บริการทางการเงินที่ตํ่ากว่าและสามารถดึงดูดเงินจากธนาคารอ่ืน หรือจากประเทศสมาชิกอ่ืนได้
มากกว่าธนาคารท่ีมีความไมพ่ร้อมหรืออ่อนแอ ซึ่งจะส่งผลให้เสถียรภาพทางการเงินและทางเศรษฐกิจ
ของตัวธนาคารเองและของประเทศดีขึ้น 

การเปิดเสรีการค้าภายในภูมิภาคอาเซียน จะทําให้เกิด Demand ด้านการบริการ
ทางการเงินสูงขึ้นอย่างมหาศาล จึงเป็นโอกาสของธนาคารพาณิชย์ที่จะต้องเร่งสร้างอุปทาน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน การแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงลูกค้าน้ีจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์
ต้องเริ่มปรับโคงสร้าง วางกลยุทธ์ให้พร้อมกับการแข่งขัน และเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรเอง แต่ละ
ธนาคารจะมีการปรับตัวที่แตกต่างกับไปตามกลยุทธ์ หรือเป้าหมายตามที่องค์กรเห็นสมควร 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) ได้กล่าวถึงความ
จําเป็นถึงการร่วมมือทางด้านการเงินการธนาคารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นการ
ดําเนินการอย่างบูรณาการและเช่ือมต่อกันทั้งภูมิภาค เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับสากล 
เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีความ 
สําคัญทีสุ่ด เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งทางด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจของประเทศในแถบ
อาเซียน อย่างไรก็ตามสถานะธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนปัจจุบันน้ันเมื่อเทียบกับในระดับสากลแล้ว
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ยังคงเป็นรองทั้งในด้านขนาด มาตรฐานและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน แนวทางการร่วมมือกัน
ของธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นกุญแจสําคญัที่จะทําให้ ธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะ
ธนาคารขนาดเล็ก มีโอกาสถีบตัวพัฒนาตนเอง และมีที่ยืนในระดับสากล เป็นตัวเปิดโอกาสของการ
เข้าถึงตลาดลูกค้าในภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นประโยน์ต่อการระดมเงินทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาระบบของตัวธนาคารเอง 

เมื่อการแข่งขันประดับประเทศ ขยับขยายกลายเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาค 
การประเมินตนเองจึงเป็นสิ่งสําคัญทีข่าดไม่ได้ ธนาคารที่เข้าสู่การแข่งขันควรมีการประเมินตนเอง
เพ่ือให้รู้ถึงขีดความสามารถ และ “ความแข็งแกร่งทางการเงิน” ที่จะรุกเข้าสู่ตลาดนอกประเทศของ
ตน หรือรับมือกับคู่แข่งจากต่างประเทศที่เข้ามาทําตลาดในประเทศของตน 

  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศกึษา 

 
(1) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคของแต่ละประเทศทีธ่นาคารพาณิชย์

ดําเนินงานอยู่ ว่ามีผลต่อความพร้อมทางด้านการเงิน และความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิย์อย่างไร 
(2) เพ่ือศึกษาความพร้อมและจุดเด่นของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคของแต่ละประทศ ที่

เอ้ือต่อการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 
 
1.3 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ 

 
(1) ทราบถึงสถานะความพร้อมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ละปัจจัยเศรษฐกิจ   

มหภาคของแต่ละประเทศ 
(2) ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความพร้อมางด้านการเงิน

ของธนาคารพาณิชย์ 
(3) ธนาคารต่างๆสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ ทีใ่ช้ใน

การเตรียมตัวสําหรับการเปิดเสรีการเงินอย่างเต็มรูปแบบ 
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1.4 ขอบเขตของการศกึษา 
 

ศึกษาความพร้อมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย์ ที่ติดอันดับ Banking 500 ในปี 2015 
ตามการจัดอันดับของ Brand Finance  โดยการวิจัยจะเริ่มจากการนําข้อมูลทางการเงินของธนาคาร
กลุ่มตัวอย่างมาทําการประเมินความพร้อม ทางการเงิน ทั้งหมด 3 ด้านได้แก่  

(1) ด้านความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ประเมินด้วยอัตราส่วน Return 
on Asset (ROA) 

(2) ด้านความเส่ียง (Risk Profile) ประเมินด้วย Capital Adequacy Ratio (CAR) 
(3) ด้านคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality) ประเมินด้วย Non-Performing Loan 

Ratio (NPL) 
หลังจากน้ันจะนําผลลัพธ์ความพร้อมทางการเงินดังกล่าว มาหาความสัมพันธ์กับปัจจัย

เศรษฐกิจมหภาคของแต่ละประเทศที่ธนาคารดําเนินงานอยู่ เพ่ือหาข้อสรุปเสนอเก่ียวกับการวาง   กล
ยุทธ์การดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 การเปดิเสรกีารเงนิภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 
ในการประชุม ASEAN ครั้งที่ 13 ในปี 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์ ทีป่ระชุมได้มีมติให้

เร่งรัดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากกําหนดเดิมในปี 2020 มาเป็นปี 2015 ซึง่
ส่งผลใหม้ี AEC อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2015 แต่เน่ืองด้วยภาคการเงินน้ันมีความ
อ่อนไหวสูง ประกอบกับ พ้ืนฐานและโครงสร้างทางการเงินของแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน
อยู่มาก การประชุมในระยะต่อมาจึงชะลอการเปิดเสรีทางการเงินออกไปในปี 2020 เช่นเดิม เพ่ือให้
สถาบันการเงินของประเทศต่างๆได้มีเวลาในการปรับตัว เร่งเสริมสถานะทางการเงิน และศกัยภาพ
ของประเทศตนเองให้พร้อมกับการรวมเป็นหน่ึงเดียวของภาคการเงินในประชาคมอาเซียน โดยความ
ร่วมมือด้านการเงินของอาเซียนมีสาระสําคญั 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) การเช่ือมโยงระบบการชําระเงินระหว่างประเทศสมาชิก ธนาคารแห่งประเทศไทย
เตรียมพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ ATM Pool ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงระบบ
เครือข่ายเครื่อง ATM ของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ที่จะแย่งฐานลูกค้าบัตร ATM ขึ้น เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยในการทําธุรกรรมด้านต่างๆ อาทิ การค้า การลงทุน การโอนเงิน
ระหว่างประเทศ การชําระค่าบริการรายย่อย รวมถึงการชําระและส่งมอบหลักทรัพย์ทางการเงิน การ
เปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเพ่ิมเครื่องมือบริารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เพ่ือให้นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามต้องการ นอกจากน้ีปัจจุบัน
ธนาคารแห่งประเทศไทย กําลังอยู่ระหว่างการจัดทําแผนแม่บทเงินทนุเคลื่อนย้าย โดนเตรียมเพ่ิม
วงเงินสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ เพ่ือเอ้ือต่อการลงทุนในธุรกิจและการทําธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศของธุรกิจน้ันๆ 

(2) การพัฒนาตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange Of 
Thailand : SET) จะเริ่มดําเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ตามท่ีระบุไว้ในความร่วมมือ
ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ผา่นตลาดหลักทรัพย์อาเซียน  ซึ่งมมีูลค่าตลาดรวมกันกว่า 2 ล้านล้าน  
ดอลล่าร์สหรัฐ และบริษทัจดทะเบียนกว่า 3,500 บริษัท อันจะเพ่ิมช่องทางการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์อาเซียน และเอ้ือต่อการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้สะดวกและรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น โดยอาศัยการเช่ือมโยงตลาดทุนของแต่ละประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน ผ่านการจัดต้ังตลาด
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หลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Exchanges) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของตลาดหลักทรพัย์ 7 แห่งใน 6 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตลอดจน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

(3) การเปิดเสรีภาคธนาคาร ส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่สําคัญทีสุ่ด การให้บรกิารทางการเงิน 
ซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นเหมือนฝ่ายสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักลงทุนที่มีความต้องการในการขยาย
ธุรกิจของตนไปยังต่างประเทศ ขณะเดียวกันต้องรับมือกับการเข้ามาเปิดสํานักงาน หรือธนาคาร
พาณิชย์ในภูมิภาค ที่จะเข้ามาทําธุรกิจในประเทศของตนด้วย ทั้งน้ีเป้าหมายการเปิดเสรีการเงินน้ัน 
เพ่ือให้ตลาดการให้บริการทางการเงินมีมากข้ึน และการเปิดเสรีจะช่วยให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน ที่ตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดนมากข้ึน  

(4) การเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย โดยเป็นความพยายามในการลดอุปสรรค และขั้นตอน
การเคลื่อนย้านเงินทุนเข้าและออกประเทศ เพ่ือใหเ้อ้ือต่อการลงทุนอย่างเสรีภายในกลุ่มประเทศ
สมาชิก อีกทั้งยังเป็นการอํานวยความสะดวกในด้านของการทําธุรกรรมของธุรกิจที่มีการลงทุนใน
หลายประเทศ หรือมีการลงทุนข้ามประเทศ เช่นการเปิดฐานการผลิตนอกอณาเขตเป็นต้น  
 
2.2 การเปดิเสรแีบบ ASEAN-X และ มาตรฐานธนาคารอาเซยีน  (Qualified ASEAN Bank: QAB) 

 
จากการเปิดเสรีทางการเงินที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ จะส่งผล

ถึงภาคธุรกิจเอกชนในด้านลบได้ หากประเทศขาดศักยภาพและความพร้อม การเปิดเสรีแบบ ASEAN-
X จึงเป็นการเปิดเสรีทางการเงินที่เอ้ือประโยชน์ให้กับภาคธนาคารที่เป็นภาคที่มีความอ่อนไหว โดยยึด
แนวทางให้ประเทศต่างๆ สามารถเปิดเสรีได้ตามความพร้อม และตามความสอดคล้องของแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินของแต่ละประเทศ ซึง่ประเทศไทยมีแผนที่จะเปิดใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ใหม่
เต็มรูปแบบได้ในปี 2014 

โดยในขณะน้ีธนาคารกลางอาเซียน กําลังทํากรอบการเปิดเสรีภาคธนาคารภายใน
อาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานกลางของธนาคาร ที่เป็นธนาคารระดับอาเซียน ทีส่ามารถ
ทําธุรกรรมการเงินได้ในทุกประเทศอาเซียน โดยมีจะการทํากรอบ “มาตรฐานธนาคารอาเซียน” หรือ 
Qualified ASEAN Bank : QAB ที่หากธนาคารใดได้มาตรฐานน้ี จะสามารถทําธุรกิจธนาคารใน
อาเซียนได้ทุกประเทศ โดยสิ้นปี 2012 น้ีจะสรุปคุณสมบัติของ QAB และเริ่มมีการพิจารณาอนุญาต 
QAB ในปี 2014 และเริ่มการต้ังธนาคารพาณิชย์จริงในปี 2020 ซึ่งก็คอืในปีที่การเปิดเสรีทางการเงิน
จะเป็นไปอย่างสมบูรณ ์
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2.3 ระบบการเงนิใน ASEAN 
 

2.3.1 ระบบการเงนิในประเทศมาเลเซยี 
มาเลเซียเป็นหน่ึงในประเทศที่ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 มาได้ดี โดยระหว่าง

การฟ้ืนตัว สถาบันการเงินบางแห่งได้มีการรวมตัวกันเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ง และสามารถ
ขยาย กิจการออกไปในประเทศอ่ืนๆในเอเชียได้ ทําให้สถาบันการเงินเหล่าน้ีมีกองทุนที่แข็งแรง ส่งผล
ให้ ภาคธนาคารของมาเลเซียมีความสามารถรับมือกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ และการตลาดได้ดี ถึงแม้
สภาพคล่องส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินฝากก็ตาม ระบบการเงินของมาเลเซียแบ่งออกได้เป็น ระบบแบบ
ตะวันตก โดยการดําเนินงานของระบบธนาคารแบบตะวันตกจะถูกควบคุมโดยธนาคาร แห่งชาติ Bank 
Negara Malaysia และระบบการเงินแบบอิสลามซึ่งได้รบัการสนับสนุนจาก ภาครัฐอย่างชัดเจน โดยมี
เป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของการเงินแบบอิสลาม นอกจาก น้ีประเทศมาเลเซียมีการลด
ข้อจํากัดเพ่ือเพ่ิมเสรีภาพทางการเงินในปี ค.ศ. 2001 ส่งผลให้การ ดําเนินงานมีประสทธิภาพ และ
ความคล่องตัวดีขึ้น อีกทั้งช่วยกระตุ้นการแข่งขันในระบบการเงิน อีกด้วย สถาบันการเงินหลัก 3 
สถาบันของมาเลเซียที่ระดมเงินฝากไปยังผู้กู้ยืมคือ ธนาคาร พาณิชย์ 25 ธนาคาร ธนาคารอิสลาม 16 
ธนาคารซึ่งแบ่งออกมาจากธนาคารพาณิชย์ข้างต้น และธนาคาร เพ่ือการลงทุน 30 ธนาคาร ในส่วน
ของธนาคารพาณิชย์น้ันมีเพียง 8 ธนาคาร ที่มีเจ้าของเป็นชาว มาเลเซีย นอกจากน้ันมีเจ้าของเป็น
ชาวต่างชาติถึง 17 ธนาคาร โดยมีธนาคาร พาณิชย์ทั้งหมด 6 ธนาคารที่มีการเปิดให้บริการใน
ต่างประเทศถึง 19 ประทศ ทั้งน้ีทรัพย์สนิ ของสถาบันการเงินทั้งหมดถึงร้อยละ 69.60 เป็นของ
ธนาคารพาณิชย์ และหากแบ่งสัดส่วนตาม ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอิสลาม และ ธนาคารเพ่ืองการ
ลงทุน จะพบว่าทรัพย์สินถึงร้อยละ 78.01 เป็นของธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่ธนาคารอิสลามมีส่วน
แบ่งไม่ถึงร้อยละ 20 

2.3.2 ระบบการเงนิในประเทศฟลิิปปนิส ์
ฟิลิปปินส์มีสถาบันการเงินหลัก 3 รูปแบบด้วยกัน คือ ธนาคาร สถาบันการเงินที่

ให้บริการ คล้ายธนาคาร และสถาบันการเงินอ่ืนๆ สถาบันการเงินสองชนิดแรกจะอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแล ของธนาคารชาติฟิลิปปินส์ Bangko Sentralng Philipinas โดยจากข้อมูลในปี ค.ศ. 2013 
จํานวน ธนาคารตามประเภทต่างๆมีดังน้ีคือ ธนาคารครบวงจร ซึ่งสามารถประกอบกิจกรรมเพ่ือการ
ลงทุน ได้ด้วยจํานวน 20 แห่ง ในจํานวนนี้เป็นของรัฐ 3 แห่ง ของเอกชนของชาวฟิลิปปินส ์ 11 แห่ง 
และของเอกชนจากต่างชาติ 6 แห่ง ธนาคารพาณิชย์มีทั้งหมด 16 ธนาคาร โดยเป็นธนาคารเอกชน 
ของชาวฟิลลิปปินส์ 6 ธนาคาร เป็นธนาคารในเครือจากต่างประเทศ 2 ธนาคาร และเป็นสาขาจาก 
ธนาคารต่างชาติ 6 สาขา นอกจากน้ียังมีสถาบันรับรับฝากเงิน 70 ธนาคาร ธนาคารชนบท และ
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สหกรณ ์581 ธนาคาร และสถาบันการเงินอ่ืนๆอีกถึง 6,408 แห่ง ระบบการเงินของฟิลิปปินส์ มภีาค
ธนาคารเป็นธุรกิจหลัก มสี่วนแบ่งสูงถึง 2 ใน 3 ของทรัพย์สินในระบบ อีกทั้งธนาคาร พาณิชย์เป็นผู้มี
ทรัพย์สินสูงทีสุ่ดในสถาบันการเงินทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 91.50 ในภาพรวม สถาบันการเงินของ
ฟิลิปปินส์มีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 7.1 ต่อปีในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 ในปัจจุบันหลังจาก
ผ่านการปรับตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1977 ภาคธนาคารของ ฟิลิปปินส์มีการปรับโครงสร้าง
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง ทําให้ฟิลิปปินส์ไม่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2008 และ 
2012 มากนัก ถึงแม้ภาคเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติร้ายแรงแต่ ภาคธนาคารยังมีระดับ
กองทุนเพียงพอ และมสีภาพคล่องที่ดี อีกทัง้ธนาคาร ช้ันนํา 10 ธนาคารยังสามารถรับมือภาวะกดดัน
ทางเครดิตได้ดีอีกด้วย 

2.3.3 ระบบการเงนิในประเทศไทย 
ระบบการเงินของไทยมีธนาคารกลางคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้

การกํากับดูแล ของกระทรวงการคลัง โดยมีจุประสงค์ของการกํากับดูแลสถาบันการเงินเพ่ือรักษา
เสถียรภาพ ของสถาบันการเงิน และกํากับการตรวจสอบให้โปร่งใสสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย
สถาบัน การเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ธปท. คือ ธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารต่างประเทศ 
สํานักงาน วิเทศธนกิจ สานักงานวิเทศธนกิจต่างจังหวัด และบริษทัเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ใน
ประเทศ ไทย ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่มีทรัพย์สินสูงทีสุ่ดในสถาบันการเงินทั้งหมด คิด
เป็น ร้อยละ 70.70 โดยมีจํานวนธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 19 ธนาคาร แบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
15 ธนาคาร และธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย 4 ธนาคาร อีกทั้งยังมีธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขา ของ
ธนาคารต่างชาติอีก 19 สาขา อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ไทยยังมีการเปิดสาขาในต่าง ประเทศ
โดยเฉพาะในอาเซียนน้อยกว่าธนาคารจากชาติอ่ืนๆในเอาเซียนอยู่มาก ดังน้ันจึงต้องมี การวางกลยุทธ
ที่ดีเพ่ือขยายการให้บริการออกไปในแถบอาเซียนในอนาคต 

2.3.4 ระบบการเงนิในประเทศอินโดนเีซยี 
ระบบการเงินของอินโดนีเซียมีธนาคารกลางคือ Bank Indonesia ซี่งเป็นผู้กํากับ

ดูแล สถาบันการเงินทั้งหมดในประเทศโดยสถาบันการเงินแบ่งออกเป็นกิจการธนาคาร และกิจการที่
ไม่ใช่ธนาคาร ในจํานวนน้ีมีธนาคารพาณิชย์มากถึง 120 ธนาคาร ประกอบด้วยธนาคารของรัฐ 4 
ธนาคาร และธนาคารเอกชน 116 ธนาคาร ทั้งน้ีทรัพย์สินของสถาบันการเงินทั้งหมดถึงร้อยละ 82.7 
เป็นของธนาคารพาณิชย์ ภาคการธนาคารของอินโดนีเซียมีการปรับตัวขึ้นจากการเข้ามา ดูแลความ
พอเพียงของเงินกองทุน โดยธนาคารกลาง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่การพัฒนาทาง
การเงินในภาพรวมของอินโดนีเซียยังคงมีปัญหา อันมีสาเหตุหลักจากการท่ี ประชากรส่วนใหญ่ไม่
สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการเงินในระบบได้ อีกทั้งยังมีสัดส่วน สินเช่ือต่อ GDP ตํ่าเมื่อเทียบกับ
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ประเทศในเอเชียด้วยกัน นอกจากน้ีกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนิน กิจการธนาคารของประเทศ
อินโดนีเซียยังมีความเสียเปรียบต่อประเทศอ่ืนๆในด้านการจํากัดการ เปิดสาขา และให้บริการบาง
ประเภทของธนาคารต่างชาติอีกด้วย ดังน้ันภาคธนาคารของ อินโดนีเซียยังมีความจําเป็นจะต้อง
ปรับปรุงความเข้มแข็งและความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 

2.3.5 ระบบการเงนิในประเทศสิงคโปร ์
สิงคโปร์ถือเป็นหน่ึงในศุนย์กลางด้านการเงินประเทศหน่ึงของโลก ซึ่งมีการค้าเงิน

ในตลาด แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีบริษัทระหว่างประเทศถึง
กว่า 7,000 บริษัทมีสาขาสํานักงานในสิงคโปร์ สถาบันการเงินในสิงคโปร์ประกอบด้วย ธนาคาร ธุรกจิ
ประกัน ตัวกลางทางการเงินในตลาดทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน และตลาดหลักทรพัย์ ทั้งน้ี สถาบัน
การเงินทั้งหมดจะถูกกํากับดูแลโดย The Monetary Authority of Singapore (MAS) เพ่ือกําหนด
นโยบายและทิศทางการเงินของประเทศ ธนาคารในสิงคโปร์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารเพ่ือธุรกิจขนาดใหญ่ และสํานักงานตัวแทนของต่างประเทศ โดยมีลักษณะการทํางาน
แบบเป็นธนาคารสาขา ในสถาบันการเงินทั้งหมด ธนาคารพาณิชย์เป็น สถาบันการเงินที่มีทรัพย์สินสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 77.3 และมีจํานวนถึง 120 ธนาคาร เป็น ธนาคารท้องถิ่น  3 ธนาคาร และธนาคาร
ต่างชาติถึง 117 ธนาคาร ซึ่งในจํานวนน้ีมี 27 ธนาคารที่ เป็นธนาคารเต็มรูปแบบซึ่งสามารถประกอบ
ธุรกิจต่างๆได้เหมือนกับธนาคารพาณย์ในประเทศ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงข้ึน และเป็นปัจจัยทํา
ให้ธนาคารท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งในการสร้าง สินค้าทางการเงินให้ทัดเทียมธนาคารจากประเทศท่ีมี
พัฒนาการทางการเงินสูงระดับโลกได้ ภาคธนาคารของสิงคโปร์จัดว่ามีความแข็งแกร่งในระดับต้นๆ
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเป็น กิจการหลักของระบบการเงินในสิงคโปร์ และมคีวามพร้อมจะก้าว
ขึ้นเป็นกลุ่มธนาคารที่แข็งแกร่ง ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ
เศรษฐกิจ เสถยีรภาพทาง การเมือง นโยบายภาษี กฎหมายที่เหมาะสม ความโปร่งใส และการกํากับ
ดูแลที่ได้รับการยอมรับ ในระดับต้นๆของโลก 

2.3.6 ระบบการเงนิในประเทศเวยีดนาม 
ธนาคารกลางของเวียดนามคือ State Bank of Vietnam (SBV) ทําหน้าที่กําหนด

อัตราแลกเปลีย่น ออกธนบัตร กําหนดนโยบายการเงิน เป็นแหล่งกู้เงินให้สถาบันการเงิน จัดหาเงินทุน
ให้รัฐบาล และเป็นผู้กํากับดูแลสถาบันการเงินอ่ืนๆทั้งหมด การแข่งขันของสถาบันการเงินในเวียดนาม
มี ความรุนแรงมากข้ึนจากการเปิดเสรีตามพันธสัญญาขององค์กรการค้าโลกในปีพ.ศ. 2552 ส่งผลให้
ธนาคารจากต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากข้ึน อีกทั้งไม่จํากัด การเปิดสาขาใน
เวียดนาม สถาบันการเงินในเวียดนามสามารถแบ่งได้ดังน้ีคือ สถาบันการเงินที่ เป็นของรัฐ มีทั้งหมด 6 
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ธนาคารเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส่งผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น มี
ทั้งหมด 37 ธนาคาร ธนาคารร่วมทุนกับต่างชาติมีทั้งหมด 5 ธนาคาร สาขาของธนาคารจากต่างชาติ มี
ทั้งหมด 48 สาขา สํานักงานตัวแทนของธนาคารต่างชาติ มีทั้งหมด 48 สาขา นอกจากน้ียังมีบริษัท
เงินทุนจํานวน 17 แห่ง และบริษัทเงินกู้จํานวน 13 แห่ง ในจํานวนสถาบันการเงินทั้งหมดธนาคาร
พาณิชย์มีทรัพย์สินรวมสูงที่สดุคิดเป็นร้อยละ 96.70 ของ ทรัพย์สินรวมทั้งหมด 

 
2.4 อัตราสว่นวัดประสทิธิภาพทางการเงิน 

 
2.4.1 อตัราสว่นผลตอบแทนต่อสนิทรัพยร์วม (Return on Asset: ROA) 

Return on Asset คือการดูว่าบริษัทมีการนําเอาสินทรัพย์ ไปสร้างรายได้ หรือ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แค่ไหน โดยที่สินทรัพย์ทั้งหมด (Total Asset) ของบริษัทน้ัน ประกอบไปด้วย 2 
ส่วนคือ ส่วนทนุที่เกิดจากการลงเงินของผู้ถือหุ้น (Equity) และส่วนหน้ีสนิที่เกิดจากการกู้ยืม 
(Liability) 

2.4.1.1 การคาํนวณ Return on Asset 

ROA%
Net Income

Total Assets
100 

  
2.4.1.2 งานศกึษาทีเ่กี่ยวข้องกบัการหาความสมัพนัธข์อง Return on Asset และ

ปัจจยัเศรษฐกจิมหภาค 
ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลากหลายงานที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความพรอ้มทางด้านการเงินของธนาคารพาณิชย์ หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัท 

(1) Gross Domestic Product: Dietsch & Lazano-Vivas (2000) ได้
ศึกษาผลการดําเนินงานของธนาคารในประเทศฝร่ังเศสและสเปน พบว่า GDP มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ ROA เน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่ที่ม ี GDP สูงจะมีระบบการเงินภายในประเทศที่
ค่อนข้างเสถยีร ซึ่งเอ้ือต่อการดําเนินงานและการสร้างกําไรของธนาคารพาณิชย์ McNamara & 
Duncan (1995), Athanasoglou, Sophocles & Matthaios (2005), Kablan (2007) และ Qinhua 
& Meiling (2014) ต่างมีความเห็นตรงกันว่า GDP ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ROA ของ
ธนาคารพาณิชย์ เน่ืองจากการพัฒนาที่ดีขึ้นของประเทศ ที่สะท้อนผ่านการเพ่ิมขึ้นของ GDP เป็นการ
ส่งสัญญานว่าภาคเอกชนต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุน และบริการของธนาคารพาณิชย์ที่จะเข้ามาอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ 
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(2) Inflation Rate: สําหรับงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ต่ออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Return on Asset) เช่น Syafri 
(2012) งานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซีย ได้สรุปผลว่า Inflation 
Rate มีความสัมพันธ์ในทศิทางตรงกันข้ามกับความสามารถในการทาํกําไรที่วัดด้วย ROA อย่างมี
นัยสําคัญ ซึง่ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยที่ถูกจัดทําขึ้นในเวลาต่อมา ได้แก่ Kanwal & 
Nadeem (2013) ที่ได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของธนาคารประเทศปากีสถาน ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ให้ความเห็น
ว่า ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามดังกล่าว เกิดขึ้นจากเมื่อประเทศมี Inflation Rate ที่สูงข้ึน ทาํ
ให้ธนาคารมีหน้ีสูญมากขึ้น รวมไปถึงการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงทําให้ผลกําไรหรือ ROA ของ
ธนาคารตํ่าลง ทั้งน้ีมีงานวิจัยบางช้ินที่มีข้อสรุปในทิศทางตรงข้าม Gizycki (2001), Chan & Karim 
(2010), Marak & Chaipoopirutana (2014) และ Qinhua & Meiling (2014) ซึ่งศึกษาในกลุม่
ตัวอย่างธนาคารประเทศออสเตรเลีย ธนาคารในภูมิภาคเอเชีย และธนาคารในประเทศจีนตามลําดับ 
ได้สรุปผลวิจัยและให้ความเห็นว่า Inflation Rate และ ROA มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
เน่ืองจากเมื่อประเทศเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อ ในส่วนของภาคธุรกิจจะเกิดการหมุนเวียนของเงินทุน 
การจับจ่ายใช้สอย การลงทนุ ซึ่งทําให้เกิดอุปสงค์ของเงินทุน และเกิดการกู้ยืมซึ่งจะก่อให้เกิดกําไรของ
ธนาคารพาณิชย์ 

(3) Trading Volume: Chan & Karim (2010) ศึกษาเก่ียวกับธนาคาร
พาณิชย์ในภูมิภาคเอเชีย ได้สรุปผลว่า หากการเปิดกว้างทางการค้า (Trade Openness) ของประเทศ
มากข้ึนจะสามารถส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ Trade 
จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ROA หรือการเพ่ิมขึ้นของการเปิดกว้างทางการค้าระหว่าง
ประเทศ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ เน่ืองจากปริมาณการค้าที่มากข้ึน 
หมายถึงการใช้บริการของธนาคารเช่น การกู้เงินไปลงทุน การทําสัญญาซื้อขายผ่านธนาคาร ที่มากข้ึน 
อันจะนําไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน Trade อาจส่งผลในด้านลบต่อ ROA เน่ืองจาก
การเปิดกว้างทางการค้าจะนํามาซึ่งสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้น ทําให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านราคา 
นอกจากน้ีการที่ประเทศมีการค้า และมสีดัส่วนรายได้จากต่างประเทศมาก จะทําให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีความเปราะบาง หรืออ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ หรือการให้ความร่วมมอืทางการค้าของ
ประเทศคู่ค้าสงู 

(4) Interest Rate: Chan & Karim (2010) กล่าวว่า Interest Rate มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ROA ของธนาคารพาณิชย์ โดยมีการขยายความว่า ถึงแม้ว่าธุรกิจ
ทั่วไปจะได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมช้ึนของ Interest Rate ที่ทาํให้กําไรของบริษัทลดลง แต่สําหรบั
ธนาคารพาณิชย์น้ัน การเพ่ิมขึ้นของ Interest Rate เป็นช่องทางท่ีธนาคารจะสามารถเรียกเก็บ
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ดอกเบ้ียเงินกู้ ซึ่งเป็นรายได้หลักของธนาคารในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น เมือ่เทียบกับวงเงินกู้ นอกจากน้ี
งานวิจัยในเวลาต่อมาของ Kanwal & Nadeem (2013) ได้ให้ข้อสรุปทีส่อดคล้องกันสําหรับ
กรณีศึกษาของธนาคารในประเทศ ปากีสถาน 

(5) Financial Market Development: งานวิจัยของ Chan & Karim 
(2010) ได้สรุปความสัมพันธ์ของการพัฒนาของตลาดเงิน โดย ณ ที่น้ีหมายถึงการพัฒนาของตลาดหุ้น 
กับ ROA ของธนาคารพาณิชย์ว่า มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเติบโตของตลาดเงิน จะ
เป็นแรงผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ มาดึงดูดลูกค้า เน่ืองจากตลาดหุ้นถือ
เป็น คู่แข่งทางอ้อมของธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น การระดมทุนของบริษัทผ่านการออกหลักทรัพย์ ซึ่งมี
ต้นทุนที่ตํ่ากว่าการกู้เงินจากธนาคาร ทั้งน้ีแรงผลักดันจากการแข่งขันดังกล่าว จะเป็นตัวขับเคลื่อน
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ 

(6) Technology: งานวิจัยที่ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการพัฒนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ROA ของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ จะใช้ข้อมูล Mobile Cellular 
Subscriptions และ Fixed Broadband Subscriptions เป็นตัวช้ีวัดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
ของประเทศ Qureshi (2014) กล่าวว่า Technology จะเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงลูกค้าของธุรกิจ โดย
เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีทรงพลังและมีต้นทุนที่ตํ่า นอกจากน้ี Technology ยังมีส่วนช่วยในการ
ดําเนินงาน เช่นการบริหารต้นทุน การอํานวยความสะดวกในระดับปฏิบัติการ เป็นต้น ณนน์ โภค
ทรัพย์ (2559) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมธนาคาร
ในอนาคตว่า จะเข้าสู่ Digital Revolution อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากน้ัน ทองอุไร ลิ้มปิติ (2559) รอง
ผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เสรมิว่า กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แบบเดิมๆเริ่มได้ผลลดลง เศรษฐกิจโลกไมม่ีแนวโน้มที่จะฟ้ืนตัวที่ชัดเจน จึงเป็นจังหวะที่ไทย ควรจะ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วย Digital Economy ซึ่งจะมีบทบาทสําคญัในการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศผ่านทางเทคโนโลยี เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับสินค้าและบริการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการลดต้นทุน รวมท้ังแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานตลอดจนเทคโนโลยี 
จะเข้ามาช่วยขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่าน e-commerce เพราะเพ่ิมช่องทางเข้าถึงูกค้าทาง
ออนไลน์ ช่วยให้สามารถทําธุรกิจได้ครบวงจร ธุรกิจยุคใหม่ต้องมี Economies of Speed เพราะคู่แข่ง
มีอยู่ได้ทุกที่ทั่วโลก งานวิจัยเก่ียวกับ Generation Y ของ ณัฐวุฒิ ศรีกตัญญู (2540) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า 
การทําธุรกิจโดยใช้ Technology เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมายน้ันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 
เน่ืองจากการเข้าถึงด้วย Technology น้ันสอดคล้องกับลักษณะการดําเนินชีวิตของ Generation Y 
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2.4.2 อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (Capital Adequacy Ratio: CAR) 
ธนาคารต่างๆ ต้องมีการดํารงเงินทุนให้เพียงพอเพ่ือความม่ันคง และความ

น่าเช่ือถือของธนาคาร โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น การลดลงของมูลค่าสินทรพัย์ของธนาคาร
ลดลง ธนาคารจะต้องทําให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผ้ ูฝากเงินและเจ้าหน้ีของธนาคาร 

CAR เป็นอัตราส่วนที่วัดเปรียบเทียบระหว่างการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร  
เปรียบเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงที่ธนาคารมี ซึ่งในการวิเคราะห์ CAR ธนาคารพาณิชย์ได้มีการกําหนด
ความหมายของเงินกองทุน (Total Capital) คือ เงินกองทุนขั้นที่ 1 (Core Capital) รวมกับ 
เงินกองทุนขั้นที่ 2 (Supplementary Capital) 

2.4.2.1 การคาํนวณ Capital Adequacy Ratio 

 

CAR%
Tier 1 Capital   Tier 2 Capital

Risk Assets
100 

 
2.4.2.2 งานศกึษาทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับ การหาความสมัพนัธข์อง Capital 

Adequacy Ratio และปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 
(1) Gross Domestic Product: Shaddady & Moore (2015) ได้

ทําการศึกษาเกี่ยวกับ CAR ของธนาคารในกลุ่มประเทศสง่ออกนํ้ามัน และสรุปผลว่า การเพ่ิมช้ึนของ 
GDP จะทําใหธ้นาคารมีอัตราส่วน CAR ตํ่าลง เน่ืองจาก GDP ที่สูงข้ึน สะท้อนถึงโอกาสที่เพ่ิมขึ้น และ
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ลดลง ส่งผลความจําเป็นในการดํารงเงินกองทุนลดตํ่าลง เช่นเดียวกันกับ
งานวิจัยของ Blum & Hellwig (1995) และ Mili & Sahut (2016) ที่สรุปผลว่า GDP และ CAR ของ
ธนาคารพาณิชย์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เน่ืองจากการพัฒนาของเศรษฐกิจที่สะท้อนผา่น
ตัวเลข GDP จะเป็นตัวส่งสัญญาณ ว่ากิจการมีความเสี่ยงตํ่าลง ธนาคารจึงสามารถลดสดัส่วนเงินส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงลงได้ 

(2) Inflation Rate: Shaddady & Moore (2015) สรปุผลการวิจัยว่า 
Inflation Rate มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ CAR โดยให้เหตุผลว่า Inflation Rate ที่
สูงข้ึน จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่มากข้ึน ซึง่แสดงว่าธนาคารจะต้องแบก
รับภาระต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาคอืการนําเงินไปหมุน หรือลงทุน เพ่ือสร้าง
มูลค่าใหแ้ก่ธุรกิจ จึงเป็นผลทําให้เงินส่วนที่กันไว้เป็นเงินกองทุนลดตํ่าลง 

(3) Interest Rate: Mili & Sahut (2016) ให้ความเห็นตรงกับ 
Shaddady & Moore (2015) ว่า Interest Rate กับ CAR ของธนาคารควรมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกัน เน่ืองจากการ เพ่ิมขึ้นของ Interest Rate จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระ
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หน้ีของลูกหน้ีธนาคาร ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้ี จะเป็นสิ่งที่ทําให้ธนาคารมีความจําเป็นต้องดํารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่เพ่ิมช้ึน 

2.4.3 อตัราสว่นสนิเชื่อทีไ่มก่อ่ให้เกิดรายได ้(Non-Performing Loan Ratio: NPL) 
สินเช่ือของธนาคารจะถูกจัดช้ันหรือแยกกลุ่มอย่ ูเป็นระยะ โดยพิจารณาจากการ

ผิดนัด หรือหยุดชําระหน้ี ลูกหน้ีสินเช่ือทีห่ยุดชําระหน้ีจะกระทบต่อรายได้ และกําไรของธนาคาร 
เพราะ ดอกเบ้ียรับจากสินเช่ือเป็นรายได้หลักของธนาคาร สินเช่ือเหล่าน้ีเรียกว่า “สินเช่ือที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้” หรือ Non-Performing Loans ซึ่งธนาคารจะนําหน้ีสินส่วนน้ี มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับ สินเช่ือรวมเพ่ือหาตัวเลขสัดส่วนแสดงคณุภาพของสินเช่ือ หรือสินทรัพย์ส่วนใหญท่ี่
ธนาคารมี โดยหากอัตราส่วนน้ีสูง จะแสดงว่า ธนาคารมีสินเช่ือด้อยคุณภาพมากข้ึน และยังต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการเพ่ิมขึ้นด้วย 

2.4.3.1 การคาํนวณ NPL Ratio 

 

NPL Ratio%   
Non Performing Loans

Total Loans
   100 

 

2.4.3.2 งานศกึษาทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับ การหาความสมัพนัธข์อง NPL Ratio และ
ปัจจยัเศรษฐกจิมหภาค 

(1) Gross Domestic Product: Ramon (2012) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและธนาคารในภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า GDP มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วน NPL ของธนาคารพาณิชย์ เน่ืองจากการลดลงของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ จะนําไปสู่การลดลงของการหมุนเวียนของกระแสเงิน ในทัง้ภาคครัวเรือนและภาคเอกชน 
หรือหากมองในทางกลับกับ ตัวเลข GDP ที่ลดลงน้ัน เป็นผลมากจากการลดลงของรายได้ภาค
ครัวเรือนและภาคเอกชน ซึง่จะส่งกระทบในด้านลบกับความสามารถในการชําระหน้ีของผู้กู้ยืม เป็น
ผลทําให้ธนาคารมีอัตราส่วน NPL ที่สูงข้ึน Baholi, Dika & Xhabija (2015) ศึกษาธนาคารพาณิชย์ใน
แอลเบเนียให้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า เมื่อระดับของ GDP สูงข้ึน จะส่งผลให้ NPL ของธนาคาร
ลดลง เน่ืองจากการเติบโตของเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคธุรกิจที่ดีขึ้น รวมไปถึง
ความสามารถในการชําระหน้ีที่ดีขึ้นน่ันเอง 
 

 (2) Household Consumption Expenditure: Mileris (2014) ทํางาน
วิจัยศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย์ในสหภาพยุโรปได้กล่าวถึง ความสมัพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของภาค
ครัวเรือน หรือ Household Consumption Expenditure และ NPL ของธนาคารว่า ปัจจัยทั้งสอง
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ตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทศิทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยสําคัญ เน่ืองจากการใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นของ
ภาคครัวเรือน ระสามารถอนุมานได้ว่าประชาชนมีรายได้ และสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ส่งผลให้มี
ความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ ระดับ NPL ของธนาคารจึงลดตํ่าลง 

(3) Exchange Rate: ผลงานวิจัยของ Ramon (2012) กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมักนํามาซึ่งผลเสีย และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่นการถดถอย
ของสภาวะทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ การลดลงของส่วนของเงินทุน ปริมาณหน้ีสิน
ที่กู้ยืมจากต่างประเทศที่เพ่ิมสูงข้ึน ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงของ Exchange Rate จึงมีความสัมพันธ์
ในทางตรงกันข้ามกับ NPL ของธนาคารพาณิชย์ 

(4) Unemployment Rate: Messai & Jouini (2013) ศึกษาธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศกรีซ สเปน และอิตาลี และ Mileris (2014) ศึกษาธนาคารในกลุ่มสหภาพยุโรป ให้
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า การเพ่ิมขึ้นของ Unemployment Rate จะกระทบต่อ NPL ของ
ธนาคารในทางบวก เน่ืองจาก Unemployment Rate ที่เพ่ิมขึ้น แสดงถึงรายได้และความสามารถใน
การชําระหน้ีของลูกหน้ีที่ลดลง   

(5) Export Value: Mileris (2014) กลา่วว่า NPL ของธนาคารและ 
Export Value ของประเทศในกลุม่สหภาพยุโรปมีความสัมพันธ์ไปในทศิทางเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ให้
คําอธิบายเสริมว่า การเพ่ิมขึ้นของการส่งออกน้ัน ถึงแม้ว่าจะทําให้มรีายได้เข้าประเทศ แต่ก็จะทาํให้
เกิดการเพ่ิมขึ้นของการต้องการใช้เงินทุน ซึ่งจํานวนเงินกู้ยืมที่เพ่ิมขึ้นตามการส่งออกของประเทศ กจ็ะ
เพ่ิมความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหน้ีให้กับธนาคารเช่นเดียวกัน 

(6) Interest Rate: งานวิจัยของ Ramon (2012) และ Baholi, Dika & 
Xhabija (2015) ให้ผลลพัธ์ที่ตรงกันสําหรับการศึกษาธนาคารพาณิชย์ในเอเชีย และธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแอลเบเนีย ว่า Interest Rate มีความสัมพันธ์ไปนทิศทางเดียวกันกับ NPL ของธนาคาร 
เน่ืองจาก Interest Rate ที่เพ่ิมสูงขึ้นจะทําให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินสูงข้ึน ส่งผลใหม้ีการผิดนัดชําระหน้ี 
และทําให ้NPL ของธนาคารพาณิชย์สูงข้ึน 
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บทที ่3 
วธิกีารวจิยั 

 
3.1 บทนํา 

 
งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความพรอ้มทางการเงิน

ของธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
การประเมินความพร้อมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
จะวัดผ่านอัตราส่วนทางการเงิน ทั้งหมด 3 ตัวคือ Return on Asset, Capital Adequacy Ratio และ 
Non-Performing Loan Ratio เพ่ือวัดความพร้อมทั้งหมด 3 เร่ือง ได้แก่ Profitability, Risk Profile 
และ Asset Quality ตามลําดับ หลังจากน้ันจะนําอัตราส่วนดังกล่าว มาหาความสัมพันธ์กับปัจจัยมห
ภาคของแต่ละประเทศที่ธนาคารดําเนินงานอยู่ สุดท้ายผู้วิจัยจะทําการสรุปผล และจัดทําข้อเสนอแนะ 
เพ่ือธนาคารพาณิชย์จะนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ของธนาคาร
ต่อไป 

 
3.2 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 
ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งหมด ซึ่ง

ได้แก่ 
(1) งบการเงิน (Financial Statement) และข้อมูลทางการเงินจากฐานข้อมูล 

BANKSCOPE World Banking Information Source 
(2) รายงานประจําปี (Annual Report) ของแต่ละธนาคาร 
(3) สถิติปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค World Development Indicators จากฐานข้อมูล 

Databank ของ World Bank 
(4) บทความ รายงานวิจัย เอกสาร เว็บไซต์ บล็อคที่เก่ียวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ 
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3.3 ขัน้ตอนการดําเนนิงานวจิยั 
 
เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้วิจัยจึงกําหนด

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย และสามารถสรปุออกมาเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

3.3.1 ขัน้ตอนที ่1 การประเมนิความพรอ้มทางการเงินของธนาคารพาณชิย ์
3.3.1.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ติดอันดับ Banking 500 ในปี 2015 ตามการจัดอันดับ
ของ Brand Finance ของสหราชอาณาจักร ทั้งน้ีมีธนาคารพาณิชย์จากภูมิภาคอาเซียนติดอันดับ
ทั้งหมด 31 แห่ง ได้แก่ธนาคารจากประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร ์มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ
ไทย  
ตารางที่ 3.1 รายช่ือธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัย 

 Bank Country 
1 Bank Mandiri Indonesia 
2 Bank Negara Indonesia  
3 Bank of Danamon  
4 BCA  
5 BRI  
6 Panin Bank  
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ตารางที่ 3.1 รายช่ือธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัย (ต่อ) 
 Bank Country 
7 Sinar Mas Multiartha Indonesia 
8 AmBank Malaysia 
9 Bank Islam  
10 CIMB  
11 Hong Leong Financial  
12 Maybank  
13 Public Bank  
14 RHB  
15 Banco De Oro Unibank Philippines 
16 Bank of the Philippine Islands  
17 Metrobank  
18 Philippine National Bank  
19 DBS Singapore 
20 OCBC Bank  
21 UOB  
22 Bangkok Bank Thailand 
23 Bank of Ayudhya  
24 Government Savings Bank  
25 Kasikornbank  
26 Krung Thai Bank  
27 Siam Commercial Bank  
28 Thanachart  
29 TMB Bank  
30 Vietcombank Vietnam 
31 Vietnam Bank for Industry and Trade  
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3.3.1.2 แหลง่ข้อมลูทีใ่ชใ้นการประเมนิความพรอ้มทางดา้นการเงนิ 
(1) งบการเงิน (Financial Statement) ของแต่ละธนาคารในอาเซียน 

จากฐานข้อมูล Bankscope 
(2) ข้อมูลทางการเงิน และการดําเนินงานอ่ืนๆ จากรายงานประจําปี 

(Annual Report) ของแต่ละธนาคาร 
ทั้งน้ีในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความพร้อมทางการเงิน

และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดทุกปี ตามฐานข้อมูล Bankscope ส่วน
การสรุปผลอัตราส่วนความพร้อมทางการเงินของแต่ละธนาคาร ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลย้อนหลังเพียง 3 ปี
เพ่ือให้ตัวเลขสะท้อนสถานะทางการเงินในปัจจุบันให้มากที่สุด 

3.3.1.3 การวเิคราะหข์้อมลู 
ประเมินความพร้อมทางการเงินจากข้อมูลทางการเงินของธนาคารกลุ่ม

ตัวอย่าง ทั้งหมด 3 ด้านได้แก่ Profitability, Risk Profile และ Asset Quality 
 

ตารางที่ 3.2 การประเมินความพร้อมทางการเงิน 
 Indicators Parameters for Comparison 
1 Profitability Return on Asset (ROA) 
2 Risk Profile Capital Adequacy Ratio (CAR) 
3 Asset Quality Non-Performing Loan Ratio (NPL) 

 
ทั้งน้ีในขั้นตอนของการดึงข้อมูลจากไฟล์ฐานข้อมูล และการคํานวณหา

อัตราส่วนทางการเงินของแต่ละธนาคาร ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม Matlab R2015a ของ Mathworks 
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินงานวิจัย 

3.3.1.4 การนาํเสนอขอ้มลู 
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง Metrics ซึ่งประกอบด้วย ตาราง

อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 3 ด้าน ของแต่ละธนาคาร และ ตารางค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทางการเงินของแต่
ละประเทศ 3 ปีย้อนหลัง 
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3.3.2 ขัน้ตอนที ่2 การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความพร้อมทางการเงินของธนาคาร
และปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 

3.3.2.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่จะนํามาทําการวิจัย จะเลือกจากประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ที่มีธนาคารพาณิชย์ ติดอันดับ Banking 500 ในปี 2015 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซยี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยสําหรบัประเทศ กัมพูชา พม่า ลาว 
และบรูไน ไมม่ธีนาคารที่ติดอันดับ 

3.3.2.2 แหลง่ข้อมลูทีใ่ชใ้นการศกึษาความสมัพันธ ์
(1) ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงินของแต่ละ

ธนาคารจากการทําวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 
(2) สถิติปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค World Development Indicators จาก

ฐานข้อมูล Databank ของ World Bank 
ทั้งน้ีในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความพร้อมทางการเงินและ

ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ผู้วิจยัจะใช้ข้อมูลยอ้นหลังระหว่างปี 1994-2013 ส่วนการสรุปผลค่าเฉลี่ย
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคของแต่ละประเทศน้ัน ผู้วิจัยจะใช้ขอ้มูลย้อนหลังเพียง 3 ปี เพ่ือให้ตัวเลข
สะท้อนสถานะปัจจุบันของประเทศให้มากทีสุ่ด 

3.3.2.3 การวเิคราะหข์้อมลู 
(1) การทดสอบคุณสมบตัขิองตัวแปร 

การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรจะทําการทดสอบทั้งหมด 2 ขั้นตอนคือการ
ทดสอบ Unitroot และการทดสอบ Multicollinearity  

(2) การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งความพรอ้มทางดา้นการเงนิและปจัจยัเศรษฐกจิ
มหภาค 

หลังจากที่ได้อัตราส่วนที่สะทอ้นถึงความพร้อมทางการเงินของแต่ละธนาคาร
ในขั้นตอนที่ 1 และทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรแล้ว ผู้วิจัยจะนําข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์กับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ของแต่ละประเทศที่ธนาคารน้ันๆดําเนินงานอยู่ โดยการวัด
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ด้วย Panel Regression Analysis เพ่ือระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยจะทําการทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมการ และ
รายละเอียดของตัวแปรในสมการ ดังนี้ 

- สมการที ่1 ความสามารถในการทํากาํไร (Profitability) 
ROA β β gdp β infla β trade β interest β fnmkt β techm

β techb 
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ตารางที่ 3.3 ตัวแปรอิสระสมการถดถอย ROA 
 Variable Explanation Expected 

Sign 
Source 

gdp GDP per Capita GDP per capita is gross domestic product 
divided by midyear population. GDP is 
the sum of gross value added by all 
resident producers in the economy plus 
any product taxes and minus any 
subsidies not included in the value of 
the products. 

+ World Bank national 
accounts data, and 
OECD National 
Accounts data files. 

infla Inflation Rate Inflation as measured by the consumer 
price index reflects the annual 
percentage change in the cost to the 
average consumer of acquiring a basket 
of goods and services that may be fixed 
or changed at specified intervals, such as 
yearly. 

? International 
Monetary Fund, 
International 
Financial Statistics 
and data files. 

trade Trading Volume Trade is the sum of exports and imports 
of goods and services measured as a 
share of gross domestic product. 

+ World Bank national 
accounts data, and 
OECD National 
Accounts data files. 

interest Interest Rate The lending interest rate adjusted for 
inflation as measured by the GDP 
deflator. 

+ International 
Monetary Fund, 
International 
Financial Statistics 
and data files using 
World Bank data on 
the GDP deflator. 

fnmkt Financial Market 
Development 

The value of shares traded is the total 
number of shares traded, both domestic 
and foreign, multiplied by their 
respective matching prices. Measured as 
a percentage of GDP. 

+ World Federation of 
Exchanges database. 
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 ตารางที่ 3.3 ตัวแปรอิสระสมการถดถอย ROA (ต่อ) 

 Variable Explanation Expected 
Sign 

Source

techm Mobile cellular 
subscriptions 

Subscriptions to a public mobile 
telephone service that provide access to 
the PSTN using cellular technology. The 
indicator includes the number of 
postpaid subscriptions, and the number 
of active prepaid accounts. Measure as a 
number of subscription per 100 people. 

+ International 
Telecommunication 
Union, World 
Telecommunication/
ICT Development 
Report and 
database. 

techb Fixed broadband 
subscriptions 

Fixed subscriptions to high-speed access 
to the public Internet (a TCP/IP 
connection), at downstream speeds 
equal to, or greater than, 256 kbit/s. This 
includes cable modem, DSL, fiber-to-
the-home/building, other fixed (wired)-
broadband subscriptions, satellite 
broadband and terrestrial fixed wireless 
broadband. This total is measured 
irrespective of the method of payment. 
It excludes subscriptions that have 
access to data communications 
(including the Internet) via mobile-
cellular networks. Measure as a number 
of subscription per 100 people. 

+ International 
Telecommunication 
Union, World 
Telecommunication/
ICT Development 
Report and 
database. 

- สมการที ่2 ความเสีย่ง (Risk Profile) 
CAR β β gdpg β infla β interest 

ตารางที่ 3.4 ตัวแปรอิสระสมการถดถอย CAR 
 Variable Explanation Expected 

Sign 
Source 

gdpg GDP growth Annual percentage growth rate of GDP at 
market prices based on constant local 
currency. GDP is the sum of gross value 
added by all resident producers in the 
economy plus any product taxes and 
minus any subsidies not included in the 
value of the products. It is calculated 
without making deductions for 
depreciation of fabricated assets or for 
depletion and degradation of natural 
resources. 

- World Bank national 
accounts data, and 
OECD National 
Accounts data files. 
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 ตารางที่ 3.4 ตัวแปรอิสระสมการถดถอย CAR (ต่อ) 

 Variable Explanation Expected 
Sign 

Source

infla Inflation Rate Inflation as measured by the consumer 
price index reflects the annual 
percentage change in the cost to the 
average consumer of acquiring a basket 
of goods and services that may be fixed 
or changed at specified intervals, such as 
yearly. 

- International 
Monetary Fund, 
International 
Financial Statistics 
and data files. 

Interest Interest Rate the lending interest rate adjusted for 
inflation as measured by the GDP 
deflator. 

- International 
Monetary Fund, 
International 
Financial Statistics 
and data files using 
World Bank data on 
the GDP deflator. 

 
- สมการที ่3 คณุภาพสนิทรพัย ์(Asset Quality) 

NPL β β gdp β consump β fxrate β unemploy β export β interest 
 

ตารางที่ 3.5 ตัวแปรอิสระสมการถดถอย NPL 

 Variable Explanation Expected 
Sign 

Source 

gdp GDP per Capita GDP per capita is gross domestic product 
divided by midyear population. GDP is 
the sum of gross value added by all 
resident producers in the economy plus 
any product taxes and minus any 
subsidies not included in the value of 
the products. 

- World Bank national 
accounts data, and 
OECD National 
Accounts data files. 

consump Household final 
consumption 
expenditure 

Household final consumption 
expenditure (formerly private 
consumption) is the market value of all 
goods and services, including durable 
products (such as cars, washing 
machines, and home computers), 
purchased by households. 

- World Bank national 
accounts data, and 
OECD National 
Accounts data files. 
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 ตารางที่ 3.5 ตัวแปรอิสระสมการถดถอย NPL (ต่อ) 

 Variable Explanation Expected 
Sign 

Source

fxrate Official exchange 
rate 

Official exchange rate refers to the 
exchange rate determined by national 
authorities or to the rate determined in 
the legally sanctioned exchange market. 
It is calculated as an annual average 
based on monthly averages (local 
currency units relative to the U.S. dollar). 

+ International 
Monetary Fund, 
International 
Financial Statistics. 

unemploy Unemployment 
rate 

Unemployment, total (% of total labor 
force) Unemployment refers to the 
share of the labor force that is without 
work but available for and seeking 
employment. 

+ International Labour 
Organization, Key 
Indicators of the 
Labour Market 
database. 

export Export value Export value index (2000 = 100) Export 
values are the current value of exports 
(f.o.b.) converted to U.S. dollars and 
expressed as a percentage of the 
average for the base period (2000).  

+ United Nations 
Conference on Trade 
and Development, 
Handbook of 
Statistics and data 
files, and 
International 
Monetary Fund, 
International 
Financial Statistics. 

interest Interest Rate the lending interest rate adjusted for 
inflation as measured by the GDP 
deflator. 

+ International 
Monetary Fund, 
International 
Financial Statistics 
and data files using 
World Bank data on 
the GDP deflator. 

การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร และการหาค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ จะใช้โปรแกรม 
STATA 17.0  

3.3.2.4 การนาํเสนอขอ้มลู 
การนําเสนอข้อมูลโดยสรุป จะอยู่ในรูปแบบของตาราง Metrics แสดง

ค่าเฉลี่ยปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคของแต่ละประเทศย้อนหลัง 3 ปี นอกจากน้ันในส่วนของผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความพร้อมทางด้านการเงิน และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค จะแสดงเป็น
ตารางค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ พร้อมคําบรรยายเชิงพรรณาสําหรับรายละเอียดของแต่ละตัวแปร  
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บทที ่4  
ผลการวจิยัและอภิปรายผล 

 
4.1 อัตราสว่นแสดงความพรอ้มทางการเงิน 

 
จากการรวบรวมสถิติตัวเลขทางการเงินของธนาคารกลุ่มตัวอย่าง สามารถคํานวณ

อัตราส่วนทางการเงินได้ โดยผู้วิจัยได้สรุปผลค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ของอัตราส่วนแสดงความ
พร้อมทางการเงิน 3 ปีย้อนหลังของแต่ละธนาคารได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 อัตราส่วนแสดงความพร้อมทางการเงินรายธนาคาร 

 Bank Country ROA CAR NPL 
1 Bank Mandiri Indonesia 2.46 14.99 4.88 
2 Bank Negara Indonesia Indonesia 2.13 16.45 3.50 
3 Bank of Danamon Indonesia 2.43 18.10 3.05 
4 BCA Indonesia 0.57 22.35 n.a. 
5 BRI Indonesia 3.34 16.30 3.14 
6 Panin Bank Indonesia 1.56 17.47 3.45 
7 Sinar Mas Multiartha Indonesia 2.27 n.a. 1.78 
8 AmBank Malaysia 1.53 15.34 2.41 
9 Bank Islam Malaysia 1.15 15.08 1.78 
10 CIMB Malaysia 1.11 15.36 2.89 
11 Hong Leong Financial Malaysia 1.16 15.33 1.42 
12 Maybank Malaysia 1.00 16.53 1.88 
13 Public Bank Malaysia 1.41 14.97 0.74 
14 RHB Malaysia 1.10 15.34 3.06 
15 Banco De Oro Unibank Philippines 1.16 16.85 4.31 
16 Bank of the Philippine Islands Philippines 1.61 14.27 2.51 
17 Metrobank Philippines 1.59 16.77 1.80 
18 Philippine National Bank Philippines 1.27 19.82 5.28 
19 DBS Singapore 1.02 n.a. 1.22 
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 ตารางที่ 4.1 อัตราส่วนแสดงความพร้อมทางการเงินรายธนาคาร (ต่อ) 

 Bank Country ROA CAR NPL

20 OCBC Bank Singapore 1.07 16.87 0.80 
21 UOB Singapore 1.06 17.48 1.35 
22 Bangkok Bank Thailand 1.34 15.98 2.67 
23 Bank of Ayudhya Thailand 1.12 14.91 3.17 
24 Government Savings Bank Thailand 0.99 10.86 1.10 
25 Kasikornbank Thailand 1.77 15.25 2.48 
26 Krung Thai Bank Thailand 1.09 13.21 3.90 
27 Siam Commercial Bank Thailand 1.90 15.10 2.47 
28 Thanachart Thailand 1.07 14.17 5.01 
29 TMB Bank Thailand 0.50 16.70 5.62 
30 Vietcombank Vietnam 1.05 11.13 2.39 
31 Vietnam Bank for Industry and 

Trade 
Vietnam 1.20 n.a. 1.07 

 Mean  1.42 15.82 2.70 
  S.D. 0.60 2.26 1.35 

 
จะเห็นว่าสําหรับค่า ROA ชองธนาคาร BRI หรือ Bank Rayat Indonesia น้ันจะมีค่าสูง

กว่าธนาคารอ่ืนๆ อยู่ที ่ 3.34 โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารในกลุ่มตัวอย่างกว่า 2.4 เท่า ในขณะที่
ธนาคาร BCA ที่ดําเนินกิจการอยู่ในประเทศเดียวกัน กลับมีค่า ROA เฉลี่ยอยู่เพียงแค่ 0.57 ซึ่งเกือบ
น้อยที่สุดในกลุม่ตัวอย่างทั้งหมด 31 ธนาคาร เมื่อพิจารณาค่า CAR หรือสัดส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงน้ัน ธนาคาร BCA กลับมีการกันเงินกองทุนในส่วนนี้สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผล
ประกอบการ หรือค่า ROA ของธนาคารท่ีค่อนข้างตํ่า สําหรับ NPL น้ัน TMB Bank, Thanachart และ 
Philipine National Bank มีสัดส่วน NPL ที่สูงที่สุดตามลําดับ 

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้สังเกตผลลัพธ์จากการเรียงความสามารถในการทํากําไรจะพบว่า ธนาคารที่
มีความสามารถในการทํากําไรตํ่าที่สุด 3 ลาํดับสุดท้ายคือ TMB Bank, BCA และ GSB โดยพบว่า 
นอกเหนือจากความสามารถในการทํากําไรที่ตํ่า TMB Bank ยังมีสัดส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูง
ที่สุดในกลุม่ตัวอย่างทั้งหมดอีกด้วย ส่วนธนาคาร BCA และ GSB ถึงแม้จะมีความสามารถในการทํา
กําไรที่ตํ่าเหมือนกัน แต่ BCA กลับมี CAR ที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยในทางตรงกัน
ข้าม GSB กลบัมี CAR ที่ตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง 
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นอกจากน้ัน ผูวิ้จัยได้จับกลุ่มธนาคารตามประเทศ ทีแ่ต่ละธนาคารดําเนินงานอยู่ เพ่ือหา
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินของธนาคารแต่ละประเทศ 

 
ตารางที่ 4.2 อัตราส่วนแสดงความพร้อมทางการเงินรายประเทศ 

 Country ROA CAR NPL 
1 Indonesia 2.11 17.61 3.30 
2 Malaysia 1.21 15.42 2.03 
3 Philippines 1.41 16.93 3.48 
4 Singapore 1.05 17.18 1.12 
5 Thailand 1.22 14.52 3.30 
6 Vietnam 1.13 11.13 1.73
 Mean 1.35 15.46 2.49 

 
สําหรับการสรุปตัวเลขช้ีวัดความพร้อมทางการเงินเป็นรายประเทศจะเห็นว่า สําหรับ 

ROA ของทั้ง 6 ประเทศ จะมีเพียง 2 ประเทศที่มีค่า ROA สูงกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ ประเทศ  อินโดนีเซีย 
และ ฟิลิปปินส ์ส่วนประเทศสิงคโปร์กลับมคี่าเฉลี่ยของ ROA ตํ่าที่สุด อัตราส่วน CAR ของประเทศใน
กลุ่มตัวอย่างน้ันมีผลลัพธ์ที่คอ่นข้างเกาะกลุ่มใกล้เคียงกัน ยกเว้นประเทศเวียดนาม ซึ่งมี CAR ที่
ค่อนข้างตํ่า สําหรับอัตราส่วน NPL ที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์จะมีข้อสังเกตคือประเทศ
สิงคโปร์ ที่มีคา่ NPL ตํ่าที่สุด ถึงแม้จะม ี ROA ที่ตํ่าที่สุดใน 6 ประเทศ ในทางกลับกันประเทศ
อินโดนีเซียที่มคี่า ROA สูงทีสุ่ดกลับมีค่า NPL เกือบสูงที่สดุ 
 
4.2 ปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 

 
4.2.1 คา่เฉลีย่ตัวแปรปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 

สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิตปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ของแต่ละประเทศ โดยในการ
แสดงผล ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลเพียง 3 ปีย้อนหลังมาคิดค่าเฉลี่ย เพ่ือให้ตัวเลขสะท้อนถึงสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศน้ันๆ
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ตารางที่ 4.3 คา่เฉลี่ยตัวแปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค 
 Macroeconomic Factors     Countries   
 Variables Abbreviations Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam 
1 Household Final Consumption Expenditure 

(constant LCU in billion) 
consump 4,512,251.22       491.13      4,693.99        127.12      4,667.20  1,655,881.24  

2 Export Value Index (Y2010 = 100) export       284.42        232.02        139.29        297.03        331.89           853.69  
3 Financial Market Development (% of GDP) fnmkt         10.36          42.13          15.17          82.44          73.37              8.89  
4 Official Exchange Rate (LCU per USD) fxrate    10,571.03           3.17          43.02            1.26          31.43       20,969.81  
5 GDP per Capita (constant 2005 USD) gdp     1,785.47      7,084.77      1,587.88     37,353.82     3,728.39        1,030.85  
6 GDP Growth (annual %) gdpg           5.54            5.39            6.62            3.59            3.67              5.55  
7 Inflation Rate (annual %) infla           5.70            2.30            3.43            2.64            2.36              6.59  
8 Interest Rate (annual %) interest           7.08            3.41            3.16            4.91            5.37              4.16  
9 Fixed Broadband Subscriptions (per 100 

people) 
techb           1.25          10.01          20.69          27.47            7.57              6.05  

10 Mobile Cellular Subscriptions (per 100 
people) 

techm       121.92        144.96        107.06        155.39        137.26           142.37  

11 Trading Volume (% of GDP) trade         48.84        143.00          62.06        359.66        134.19           163.73  
12 Unemployment Rate (% of Total Labor 

Force) 
unemploy           6.20            2.73            7.07            2.87            0.77              2.10  

29 
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จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคด้วยข้อมูล 3 ปีย้อนหลังพบว่า 
GPD per Capita ของประเทศสิงคโปร์น้ัน มีค่าเฉล่ีย 3 ปีย้อนหลังที่สูงที่สุด ทั้งน้ีเมื่อ

พิจารณา Trading Volume ของสิงคโปร์แล้วพบว่า มีคา่ที่สูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจอนุมานได้ว่า 
ปริมาณการซื้อขายที่มาก นํามาซึ่ง GDP ที่มากข้ึนของประเทศ  นอกจากน้ีประเทศสิงคโปร์ยังมี 
Financial Market Development, Mobile Cellular Subscriptions และ Fixed Broadband 
Subscriptions ที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศตัวอย่างอีกด้วย  ในขณะที่เวียดนามมี GDP per Capita ที่ตํ่า
ที่สุด และม ี Inflation Rate ที่สูงที่สุดเช่นเดียวกัน ข้อสังเกตคือ ประเทศเวียดนามน้ัน ถึงแม้จะมี 
Trading Volume ที่ไม่ตํ่ามากแต่กลับมี Financial Market Development ที่ตํ่าที่สดุ 

โดยถึงแม้ประเทศสิงคโปร์ถึงแม้จะม ี GDP per Capita ที่สูง แต่กลับมอัีตราการเติบโต 
หรือ GDP Growth ที่ตํ่า โดยประเทศที่มี GDP per Capita ตํ่าอย่าง อินโดนีเซียและเวียดนามน้ัน เร่ิม
มีสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น คือมี GDP Growth ที่สูง Inflation Rate และ Interest 
Rate น้ันค่อนข้างมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นประเทศไทย ที่มี Inflation Rate ตํ่า แต่มี 
Interest Rate สูง 

ประเทศอินโดนีเซียน้ัน มีตัวเลข Household Final Consumption ที่โดดเด่น 
เน่ืองจากปริมาณประชากรในประเทศ ตรงกันข้ามกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็ก จึงมี 
Household Final Consumption ที่ตํ่า แต่เมื่อพิจารณาถึง Export Value รายประเทศแล้วพบว่า 
สิงคโปร์กลับมมีูลค่าการส่งออกที่มากกว่าประเทศใหญ่ๆอย่างอินโดนีเซียรวมไปถึง  
Unemployment Rate ที่ตํ่ากว่าด้วย ทั้งน้ีประเทศไทยมีจุดเด่นของ Unemployment Rate ที่ตํ่า
กว่าประเทศอ่ืนๆ 

4.2.2 ความสมัพันธร์ะหวา่งตัวแปรปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 
 (1) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในสมการ ROA 
 

ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในสมการ ROA 
 gdp infla trade interest fnmkt techm techb 

gdp 1.0000       
infla -0.3409 1.0000      
trade 0.9206 -0.5046 1.0000     

Interest 0.0760 -0.0949 0.0305 1.0000    
fnmkt 0.7603 -0.5010 0.8031 -0.0274 1.0000   
techm 0.3871 -0.3489 0.3215 -0.0615 0.4553 1.0000  
techb 0.7456 -0.2679 0.6057 -0.0075 0.5972 0.6949 1.0000 
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จากตารางจะสามารถสรุปได้ว่า Trading Volume และ GDP per Capita มี

ความสัมพันธ์กัยค่อนข้างสูง 
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในสมการ CAR 
 

ตารางที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในสมการ CAR 
 gdpg infla interest 

gppg 1.0000   
infla -0.4813 1.0000  

interest 0.1804 -0.5584 1.0000 
จากตารางจะสามารถสรุปได้ว่า ทั้ง GDP Growth และ Inflation Rate มี

ความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกัน เช่นเดียวกันกับ Inflation Rate และ Interest Rate ทั้งน้ี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในสมการ NPL 
 

ตารางที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในสมการ NPL 
 gdp consump fxrate unemploy export interest 

gdp 1.0000      
consump -0.2852 1.0000     

fxrate -0.3021 0.7414 1.0000    
unemploy -0.2068 0.5206 0.2851 1.0000   

export 0.0800 0.1449 0.3479 -0.2583 1.0000  
interest 0.0399 -0.0656 -0.1578 -0.0104 -0.1614 1.0000 

จากตารางสามารถสรุปได้ว่า ไม่มีตัวแปรอิสระในสมการ NPL ที่มีความสมัพันธ์กัน
ในระดับสูง 

4.2.3 การทดสอบคณุสมบัตติัวแปร (Unitroot Test) 
ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะนําตัวแปรในสมการมาทดสอบความน่ิงของข้อมูล 

(Unitroot Test) เพ่ือทดสอบว่าข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะน่ิง (Stationary) เพ่ือที่จะหลกีเลี่ยงข้อมูลทีม่ี 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน (Variance) ที่ไม่คงที่ในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกัน เพ่ือให้สามารถ
นําข้อมูลไปใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปนในขั้นตอนถัดไปได้ 
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ในการทดสอบ Unitroot Test ผู้วิจัยทําการทดสอบตัวแปรในโปรแกรม Stata 
17.0 ด้วยวิธี The Levin-Lin-Chu Unitroot Test โดยการหาตัวแปรใดมีลักษณะ Non-Stationary 
ผู้วิจัยจะสร้างตัวแปรการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรน้ันๆ (First Difference Variable) เพ่ือใช้เป็นตัว
แปรทดสอบ ในการหาความสัมพันธ์แทน 

(1) การทดสอบ Unitroot Test ของตัวแปรในสมการ ROA 
จากการทดสอบ พบตัวแปรที่มีลักษณะ Non-Stationary 3 ตัวแปรได้แก่ gdp, 

trade และ techm โดยผู้วิจัยได้สร้างตัวแปรทดแทน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.7 First Difference Replacement จาก Unitroot Test สมการ ROA 

Variable First Different Replacement 
gdp dgdp gdp gdp

trade dtrade trade trade

techm dtechm techm techm

 
(2) การทดสอบ Unitroot Test ของตัวแปรในสมการ CAR 
จากการทดสอบ Unitroot Test ของตัวแปรในสมการ CAR ไม่พบตัวแปรที่มี

ลักษณะ Non-Stationary 
(3) การทดสอบ Unitroot Test ของตัวแปรในสมการ NPL 
จากการทดสอบ พบตัวแปรที่มีลักษณะ Non-Stationary 3 ตัวแปรได้แก่ gdp, 

consump และ export โดยผู้วิจัยได้สร้างตัวแปรทดแทน ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.8 First Different Replacement จาก Unitroot Test สมการ NPL 
Variable First Difference Replacement 

gdp dgdp gdp gdp

consump dconsump consump consump  

export dexport export export  

หลังจากสร้างตัวแปรทดแทนครบ ผู้วิจัยได้นําตัวแปรที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด มาทําการ
ทดสอบ Unitroot Test ด้วย The Levin-Lin-Chu Unitroot Test ซ้ําอีกครั้ง ซึ่งพบว่าตัวแปร
ทั้งหมดมีลักษณะเป็น Stationary 
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หลังจากการปรับเปลี่ยนตัวแปรจะได้สมการที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมทางการเงินและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคใหม่ดังน้ี 

(1) สมการความสามารถในการทํากําไร 
ROA β β dgdp β infla β dtrade β interest β fnmkt β dtechm

β techb 
(2) สมการความเสี่ยง 

CAR β β gdpg β infla β interest 

(3) สมการคุณภาพสินทรัพย์ 
NPL β β dgdp β dconsump β fxrate β unemploy β dexport

β interest 
4.2.4 การตรวจสอบปญัหา Multicollinearity  

Multicollinearity หมายถึงเหตุการณ์ที่ตัวแปรอิสระ ซึ่งในการวิจัยน้ีหมายถึงตัว
แปรปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ (Exact Linear Relationship) ซึ่งใน
ปัจจุบันการวิจัยทั่วไปให้มีความหมายรวมไปถึงกรณีที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันสูงด้วย 

ผลจากปัญหาการมีตัวแปรอิสระที่มีความสมัพันธ์กันสูง จะทําให้ไม่สามารถ
ประมาณค่า Correlation Coefficient ได้โดยโปรแกรม Stata ที่ใช้ในการทําวิจัยจะมีการตัดตัวแปร
ทิ้ง (Omitted) ทั้งน้ีผู้วิจัยจึงใช้การพิจารณา Pairwise Correlation ในการตรวจสอบปัญหา 
Multicollinearity ก่อนการนําตัวแปรไปหาความสัมพันธ์ในขั้นตอน Panel Regression Analysis 

(1) การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ในสมการ ROA 
ROA β β dgdp β infla β dtrade β interest β fnmkt β dtechm

β techb 
 

ตารางที่ 4.9 การพิจารณา Pairwise Correlation ในสมการ ROA 
 dgdp infla dtrade interest fnmkt dtechm techb 

dgdp 1.0000       
infla --0.1555 1.0000      

dtrade 0.1733 0.2557 1.0000     
interest -0.0298 -0.5584 -0.2818 1.0000    
fnmkt 0.4499 -0.2930 -0.0177 -0.0125 1.0000   

dtechm 0.1494 -0.1257 -0.1106 -0.2338 0.1881 1.0000  
techb 0.3892 -0.2751 -0.1118 0.0010 0.5972 -0.1359 1.0000 
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(2) การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ในสมการ CAR 
CAR β β gdpg β infla β interest 

 
ตารางที่ 4.10 การพิจารณา Pairwise Correlation ในสมการ CAR 

 gdpg infla interest 
gdpg 1.0000   
infla -0.4813 1.0000  

interest 0.1804 -0.5584 1.0000 
 

 (3) การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity NPL 
NPL β β dgdp β dconsump β fxrate β unemploy β dexport

β interest 
 

ตารางที่ 4.11 การพิจารณา Pairwise Correlation ในสมการ NPL 
 dgdp dconsump fxrate unemploy dexport interest 

dgdp 1.0000      
dconsump -0.0864 1.0000     

fxrate -0.1416 0.6405 1.0000    
unemploy -0.1012 0.4155 0.2831 1.0000   
dexport 0.2354 0.1266 0.3006 -0.1463 1.0000  
interest -0.0298 -0.2543 -0.1350 -0.0115 -0.2940 1.0000 

 
จากการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วย Pairwise Correlation จะ

เห็นว่าตัวแปรที่นํามาทดสอบไม่มีความสัมพันธ์กันสูง หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า ไม่มปัีญหา Multicollinearity 
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4.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างความพร้อมทางการเงินและปัจจยัเศรษฐกจิมหภาค 
 
ในขั้นตอนการหาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค ผู้วิจัยใช้การประมาณค่า Correlation Coefficient โดยการนําสมการไป
ทดสอบด้วย Panel Regression Analysis โดยจากการทดสอบด้วย The Hausman Specification 
Test ได้ผลลัพธ์ว่า การใช้ Panel Regression รูปแบบ Fixed Effect มคีวามเหมาะสมกว่า การใช้ 
Panel Regression รูปแบบ Random Effect ทั้ง 3 สมการ ได้แก่สมการ 
 
ROA β β dgdp β infla β dtrade β interest β fnmkt β dtechm

β techb 
CAR β β gdpg β infla β interest 
NPL β β dgdp β dconsump β fxrate β unemploy β dexport

β interest 
ได้ผลลัพธ์ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.12 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและความพรอ้มทางการเงิน 
Independent Dependent Variables 

Variables ROA CAR NPL 
dgdp 0.0002  0.0004 

 (0.0013)  (0.0009) 
gdpg  0.361  

  (0.260)  
dconsump   -2.33e-14 

   (3.15e-14) 
fxrate   0.0003 

   (0.0006) 
infla 1.5028*** 0.423**  

 (0.3337) (0.157)  
dtrade -0.0738   

 (0.0550)   
interest 1.2713*** 0.607** 0.2068 

 (0.2459) (0.187) (0.1858) 
dexport   -0.0062 

   (0.1858) 
fnmkt 0.0051   

 (0.0396)   
dtechm 0.7368***   

 (0.1419)   
dtechb 0.3508**   

 (0.1741)   
unemploy   1.8361** 

   (0.8787) 
R-sq : within 
        between 
        overall 
Prob > F 

0.2223 
0.0778 
0.1142 
0.0000 

0.0530 
0.0030 
0.0386 
0.0084 

0.0923 
0.0005 
0.0008 
0.0047 

Notes: The models are estimated using ordinary least squares including bank-specific 
fixed effects. Figures in parentheses show the standard error of the coefficient estimate. ***, **, * 
denote significance at the 1, 5 and 10 per cent levels respectively. 
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4.3.1 ความสมัพันธร์ะหวา่ง ROA และปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 
 

ROA β β dgdp β infla β dtrade β interest β fnmkt β dtechm
β techb 

 
จากการทํา Panel Data Analysis พบว่า ตัวแปร infla และ interest มี

ความสัมพันธ์กับ ROA อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.01 และ techb มีความสัมพันธ์กับ ROA อย่างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 

infla มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักับ ROA โดยหาหาก infla 
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ROA จะเปลี่ยนแปลงไป 1.5028 หน่วยในทศิทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.01 เน่ืองจากเมื่อประเทศเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อ ในส่วนของภาคธุรกิจจะเกิดการหมุนเวียนของ
เงินทุน การจับจ่ายใช้สอย การลงทุน ซึ่งทําให้เกิดอุปสงค์ของเงินทุน และเกิดการกู้ยืมซึ่งจะก่อให้เกิด
กําไรของธนาคารพาณิชย์ 

interest มคีวามสมัพันธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักับ ROA โดยหาหาก interest 
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ROA จะเปลี่ยนแปลงไป 1.2713 หน่วยในทศิทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.01 โดยการเพ่ิมขึ้นของ Interest Rate เป็นช่องทางที่ธนาคารจะสามาร ถเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู้ ซึ่ง
เป็นรายได้หลักของธนาคารในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน เป็นผลทําให้ ROA ของธนาคารเพ่ิมขึ้นด้วย 

techb มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดียวกนักบั ROA โดยหาหาก techb 
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ROA จะเปลี่ยนแปลงไป 0.3508 หน่วยในทศิทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 การพัฒนาของเทคโนโลยีที่วัดด้วย Fixed Broadband Subscriptions จะมีส่วนช่วยทําให้ ROA 
ของธนาคารเพ่ิมขึ้น โดย Technology โดยเฉพาะ Internet จะช่วยในการดําเนินงานของธนาคาร 
เช่นในด้านการตลาด  Technology จะช่วยในการเข้าถึงลูกค้า การอํานวยความสะดวก เช่นการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล Database การเช่ือมต่อกันของระบบ ATM  นอกจากน้ี Technology ยังมีส่วน
ช่วยในการลดต้นทุนการทํางาน เพ่ือให้ธนาคารมีกําไรมากข้ึน 

4.3.2 ความสมัพันธร์ะหวา่ง CAR และปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 
 
CAR β β gdpg β infla β interest 

 
จากการทํา Panel Data Analysis พบว่า ตัวแปร infla และ interest มี

ความสัมพันธ์กับ CAR อย่างมีนัยสําคัญที ่0.05 
 



38 
 

infla มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักับ CAR โดยหาหาก infla 
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย CAR จะเปลี่ยนแปลงไป 0.423 หน่วยในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 หากมองในมุมมองของธนาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อ จะทําให้เงิน หรือสนิทรัพย์ที่ธนาคาร
ถืออยู่มีมูลค่าลดลง ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อน้ี จะทําให้สัดสว่นของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง หรือ CAR ของธนาคารจึงเพ่ิมขึ้น 

interest มคีวามสมัพันธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักับ CAR โดยหาหาก interest 
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย CAR จะเปลี่ยนแปลงไป 0.607 หน่วยในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ีย ทําให้ธุรกิจต่างๆมีต้นทุนในการกู้ยืมเพ่ิมขึ้น จึงทําให้ยอดเงินกู้ ซึ่ง
เป็นรายได้หลักของธนาคารลดลง ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ียน้ี จึงเป็นเหตุผลทําให้
ธนาคารต้องดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่งเพ่ิมมากขึ้น 

4.3.3 ความสมัพันธร์ะหวา่ง NPL และปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 
 

NPL β β dgdp β dconsump β fxrate β unemploy β dexport
β interest 

 
จากการทํา Panel Data Analysis พบว่า ตัวแปร unemploy มีความสัมพันธ์กับ 

NPL อย่างมีนัยสําคัญที ่0.05 
unemploy มคีวามสมัพันธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั NPL โดยหาก unemploy 

เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย NPL จะเปลี่ยนแปลงไป 1.8361 หน่วยในทศิทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 การเพ่ิมขึ้นของ Unemployment Rate จะกระทบต่อ NPL ของธนาคารในทางบวก เน่ืองจาก 
Unemployment Rate ที่เพ่ิมขึ้น แสดงถึงรายได้และความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีที่ลดลง   
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
เน้ือหาในบทท่ี 5 การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย จะกล่าวถึงประเด็นสําคัญทั้งหมดที่

เกิดขึ้นจากการศึกษาโดยสรุป เน้ือหามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรปุผลจากงานวจิัย 
 

5.1.1 ความพร้อมทางด้านการเงนิของธนาคาร 
ความพร้อมทางด้านการเงินของธนาคารน้ันสามารถมองได้ในหลายมุมมอง โดย

งานวิจัยได้มีการพิจารณาถึง ความสามารถในการทํากําไร ความเสี่ยง และคุณภาพของสินทรัพย์ โดย
หากมองในเรื่องของความสามารถในการทาํกําไรธนาคารพาณิชน์ในประเทศอินโดนีเซียมี
ความสามารถในการทํากําไรดีกว่าประเทศอ่ืนๆ โดยสะท้อนผ่านค่า ROA ที่สูงที่สดุ ในทางกลับกัน
ประเทศสิงคโปร์ที่มี ROA ตํ่า กลับมีความแข็งแกร่งทางการเงินในเร่ืองของคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี โดยมี
ค่า NPL ที่ตํ่าที่สุด ส่วนประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย มีค่า ROA CAR และ NPL ที่ค่อนข้าง
เกาะกลุ่มใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ยกเว้น ฟิลิปปินส์มีจุดอ่อนด้านคุณภาพสินทรัพย์ สุดท้าย 
ธนาคารในประเทศเวียดนาม ผลจากการวิเคราะห์บ่งช้ีว่า ธนาคารมีการดําเนินงานของธนาคาร
พาณิชย์ที่ค่อนข้างเสี่ยงกว่าประเทศอ่ืนๆในกลุ่มตัวอย่างโดยมีสัดส่วนการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยง หรือ CAR ตํ่าที่สุด  

5.1.2 ปจัจยัเศรษฐกจิมหภาค 
สําหรับการพิจารณาปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคของด้วยค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 

ประเทศสิงคโปร์ ม ีGDP per Capita สูงทีสุ่ดในกลุ่มประเทศตัวอย่าง โดยนอกจากน้ียังพบว่า Trading 
Volume, Financial Market Development และ Technology ของประเทศมีแนวโน้มที่จะสูงกว่า
ประเทศอ่ืนๆอีกด้วย 

มาเลเซีย เป็นประเทศท่ีค่อนข้างมีความพร้อมเหมือนกับ สิงคโปร์คือ มี Trading 
Volume การพัฒนาของ Financial Market และการพัฒนาของ Technology โดยเฉพาะจํานวน
ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระดับท่ีดี 

อินโดนีเซียมีจุดเด่นในด้าน Household Consumption Expenditure ที่สูงกว่า
ประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากประเทศมีจํานวนประชากรมาก ทั้งน้ีอินโดนีเซีย  มีค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบ้ียที
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สูง และยังคงมจีุดอ่อนในด้านอัตราการจ้างงาน โดยมี Unemployment Rate ทีสู่งกว่าประเทศอ่ืนๆ 
นอกจากน้ียังมีข้อสังเกตุว่า Indonesia มี Inflation Rate และ Interest Rate ที่ค่อนขา้งสูง 

ฟิลิปปินส์ถึงแม้จะม ี Financial Market Development m ่ีตํ่า แต่ประเทศก็มี
จุดเด่นในด้านอัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงกว่าประเทศอ่ืน โดยนอกจากน้ีมีจุดที่น่าสนใจคือ 
ฟิลิปปินส์มี Interest Rate ที่ค่อนข้างตํ่า เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆในกลุ่มตัวอย่าง 

ประเทศไทยม ี GDP per Capita และ อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ในอันดับ
กลางๆเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆในกลุ่มตัวอย่าง โดยจุดเด่นของประเทศคือ อัตราการว่างงานที่
มีระดับตํ่าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

สุดท้ายประเทศเวียดนาม มี Inflation Rate สูง ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินอ่อนและเอ้ือ
ต่อการส่งออกของประเทศ Export Value จึงเป็นจุดเด่นอีกสิ่งของประเทศ นอกจากน้ัน ประเทศยังมี
จุดเด่นเรื่อง Household Final Consumption ที่สูงมาก เป็นรองเพียงแค่ประเทศอินโดนีเซีย 

5.1.3 ความสมัพันธร์ะหวา่งความพรอ้มทางการเงนิของธนาคารและปจัจยั 
เศรษฐกจิมหภาค 

สําหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมทางการเงินของธนาคารและ
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค โดยในกลุ่มตัวอย่างธนาคารใน ASEAN ได้ผลว่า 

Interest Rate , Inflation Rate และ Technology มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทาง
เดยีวกนักับ ROA:  อัตราดอกเบ้ียและอัตราเงินเฟ้อ มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร โดยการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟ้อ จะช่วยกระตุ้นปริมาณการ
กู้ของภาคธุรกิจ ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบ้ีย เป็นช่องทางที่ธนาคารจะสามารถเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียเงินกู้ ซึ่งเป็นรายได้หลักของธนาคารในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น เป็นผลทําให้กําไรของธนาคารเพ่ิมขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ผลวิจัยยังสมามารถสรุปได้ว่า จํานวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สะท้อนถึงการพัฒนาของ
เทคโนโลยี มคีวามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทํากําไร โดยเทคโนโลยีมีส่วน
ช่วยทั้งในด้านการดําเนินงานของธนาคาร เช่นการเพิ่มผลกําไร และช่วยในการบริหารต้นทุนของ
ธนาคารเพ่ือเพ่ิม Productivity  

Inflation Rate และ Interest Rate มคีวามสมัพันธ์ไปในทศิทางเดยีวกนักบั 
CAR: อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับ การดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยหากมองในมุมมองของธนาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อ จะทําให้เงิน หรือ
สินทรัพย์ที่ธนาคารถืออยู่มีมูลค่าลดลง ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อน้ี ทําให้ธนาคารต้องมีการ
ดํารงเงินกองทุน เพ่ือป้องกันความเสี่ยง กล่าวคือ สัดส่วนของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ CAR 
ของธนาคารจะเพ่ิมข้ึนน่ันเอง ส่วนอัตราดอกเบ้ีย มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการดํารง
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เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร โดยการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ีย ทําให้ธุรกิจต่างๆมีต้นทุน
ในการกู้ยืมเพ่ิมขึ้น จึงทําใหย้อดเงินกู้ ซึ่งเป็นรายได้หลักของธนาคารลดลง ความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้น
ของอัตราดอกเบ้ียน้ี จึงเป็นเหตุผลทําให้ธนาคารต้องดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น  

Unemployment Rate มคีวามสมัพันธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักับ NPL: โดยการ
เพ่ิมขึ้นของอัตราการว่างงาน จะกระทบต่อ NPL ของธนาคารในทางบวก เน่ืองจาก อัตราการว่างงาน
ที่เพ่ิมขึ้น แสดงถึงรายได้และความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีที่ลดลง   
 
5.2 การนําผลการวิจยัไปใช ้

 
5.2.1 รฐับาลและหนว่ยงานรฐั 

รัฐบาลสามารถนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินนโยบายของประเทศ โดย
สามารถวางกลยุทธ์ให้เอ้ือต่อการดําเนินงานของธนาคาร เพ่ือดึงดูดให้ธนาคารเข้ามาเปิดสาขา หรือ
ลงทุนในประเทศ จากผลการวิจัยจะเห็นว่า ได้ผลว่าอัตราดอกเบ้ีย และการพัฒนาของเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการความสามารถในการทํากําไรของธนาคารพาณิชย์ โดย
รัฐบาล อาจให้ความสําคญัในส่วนน้ี เช่นการจัดสรรงบประมาณพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
ประเทศ การกําหนดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลาง นอกจากน้ี ธนาคารกลางอาจให้
ความสําคัญกับการกําหนดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ซึ่งจะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ีย
ของประเทศ ที่มคีวามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการดํารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ
ธนาคาร สุดท้ายรัฐบาลควรให้ความสําคญักับอัตราการว่างงานของประเทศ เน่ืองจาก อัตราการ
ว่างงาน มีผลต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร โดยปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี เกณฑ์ที่ธนาคารต่างๆใช้
พิจารณาขยายการลงทุนไปในประเทศน้ันๆ 

5.2.2 ธนาคารพาณขิย ์
ธนาคารพาณิชย์สามารถใช้ผลการวิจัย เป็นแนวทางในการเลือกขยายการลงทุน

ไปยังประเทศต่างๆ ที่มีปัจจัยมหภาคท่ีส่งเสริมความพร้อมทางด้านการเงินของธนาคาร เช่น จาก
ผลการวิจัย ธนาคารจะทราบว่า อัตราดอกเบ้ียและการพัฒนาของเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร เพราะฉะน้ัน ธนาคารอาจไปเลือกลงทุน
ในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบ้ียค่อนข้างสูง หรือประเทศสิงคโปร์ทีม่ีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีนําประเทศอ่ืนอยู่ ส่วนธนาคารที่ต้องการเสริมจุดแข็งทางด้านการลดความเสี่ยงควรไป
ทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร เพราะฉะน้ัน ธนาคารอาจไปเลือกลงทุน
ในประเทศอินโดนีเซีย ที่มแีนวโน้มอัตราดอกเบ้ียค่อนข้างสูง หรือประเทศสิงคโปร์ที่มคีวามก้าวหน้า 
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ทางเทคโนโลยีนําประเทศอ่ืนอยู่ ส่วนธนาคารที่ต้องการเสริมจุดแข็งทางด้านการลดความเสี่ยงควรไป
ลงทุนในประเทศท่ีมีอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบ้ียสูงเช่น ประเทศเวียดนาม สุดท้าย หากธนาคารให้
ความสําคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์ ประเทศไทยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเข้ามาลงทุน 
เน่ืองจากมีอัตราการว่างงานท่ีตํ่าที่สุดในประเทศในกลุม่ตัวอย่าง 
 
5.3 ขอ้จาํกัดของงานวจิัย 

 
(1) การประเมินความพร้อมทางด้านการเงินด้วย ROA CAR และ NPL เป็นเพียงการ

ประเมินความพร้อมในมิติหน่ึง ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนถึงความพร้อมของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 
(2) ข้อมูลที่ใช้ศึกษาความพร้อมทางด้านการเงินของธนาคารและปัจจัยเศรษฐกิจ 

มหภาคของแต่ละประเทศ   เป็นเพียงข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จึงไม่สามารถเข้าถึงในส่วน
ของรายละเอียด กลยุทธ์ภายในธนาคาร และนโยบายของแต่ละประเทศได้ทุกประเทศ 

(3) อุปสรรคทางด้านของภาษา โดยข้อมูลในส่วนของประเทศอ่ืนๆในภาษา เช่น ภาษา
เวียดนาม  ภาษามาเลย์   ภาษาตากาล็อ   และภาษาอินโดนีเซีย   ผู้วิจยัไม่สามารถอ่านและทําความ
เข้าใจได้ โดยการศึกษาเฉพาะภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาจเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ครอบคลุม 

(4) เน่ืองจากระยะเวลาในการทําวิจัยฉบับน้ี  มีค่อนข้างจํากัด   จึงศึกษาได้เพียงกลุ่ม
ตัวอย่างธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศเท่าน้ัน เน่ืองจะมีความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลมากกว่า 
 
5.4 ขอ้แนะนําสาํหรบังานวจิยัตอ่เนือ่ง 

 
งานวิจัยศึกษาเฉพาะความพร้อมทางด้านการเงินเฉพาะธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน 

ASEAN ซึ่งเป็นธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น และใช้แหล่งข้อมูลทติุยภูมิเท่าน้ัน 
ดังน้ันในอนาคต ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า นอกจากพาณิชย์ในกลุ่ม ASEAN งานวิจัยต่อเน่ือง

สามารถขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างย่ิงขึ้นไปในธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการเข้าไปลงทุนข้ามภูมิภาคของธนาคาร นอกจากน้ันอาจมีการศึกษาจากแหลง่ข้อมูลปฐมภูมิ
เพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือจะได้เข้าถึงในส่วนของรายละเอียด กลยุทธ์ และนโยบายของ
ธนาคาร และประเทศน้ันๆ และเข้าใจความเป็นไปของตัวเลขข้อมูลมากย่ิงข้ึน 
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ส่วนผลสรุปจากการวิจัยน้ี ยังสามารถนําผลการศึกษาไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหลายกรณี 
เช่น การศึกษาในลักษณะเดียวกันกับธนาคารในภูมิภาคอ่ืน หรือการศึกษาในกลุ่มธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างออกไป 
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