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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์จ านวน                

5 แห่ง โดยท าการศึกษาและสรุปผลจากข้อมูลรายงานประจ าปี ระยะเวลารวม 10 ปี ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2560                    
ผลการศึกษา พบว่า ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียของอัตราส่วนวดัคุณภาพก าไรของธนาคารพาณิชย์มีค่า                
เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ส่วนความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพก าไรกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พบวา่ การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คุณภาพก าไรมีความสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานในทิศทางเดียวกนัหรือมีความสัมพนัธ์ในทางบวก แต่มีขนาดความสัมพนัธ์กนันอ้ยมาก 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นัน่คือ ก าไรท่ีมีคุณภาพมีอิทธิพลมาจากประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แสดงวา่
หากประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจะท าใหก้ าไรเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 

ABSTRACT 
 This study is aimed to analyze Quality of Earnings (QE) and Operating Efficiency (OE) of 5 Thai Commercial 
Banks. Data were collected from annual performance summary reports for a decade since 2008 through 2017. The study 
found that most of commercial banks got the positive figures of the average of QEOE.  This indicators show that Thai 
commercial banks have gotten their good level of QEOE.  The statistically significant correlation between QE and OE 
is set in very low positive with same direction showing the significantly correlates at the level of 0.05.  It explicitly 
indicates that the increased operating efficiency reflects the earnings of banks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั:  คุณภาพก าไร ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ธนาคารพาณิชย ์
Keywords: Quality of earnings, Operating Efficiency, Thai commercial bank  
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บทน า 
ธนาคารพาณิชยไ์ทยเป็นสถาบนัการเงินท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium 

Enterprises : SMEs) หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในรูปของสินเช่ือและเป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ธนาคารจึงตอ้งแสวงหาก าไรจากการใหบ้ริการอีกทั้งธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีประชาชนไวใ้จ
ให้ความเช่ือมัน่ในความมัน่คง จึงท าให้ธนาคารสามารถระดมเงินออมไดม้ากกว่าสถาบนัการเงินอ่ืน รวมทั้งธนาคาร
พาณิชยย์งัใหค้วามร่วมมือกบัรัฐบาลด าเนินมาตรการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจธนาคารมีการขยายตวัเพ่ิมมาก
ข้ึน นอกจากน้ี ธนาคารพาณิชยย์งัมีบทบาทเป็นตวักลางในการอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยเงิน การรับ
ฝากเงินและการให้กูเ้งิน ซ่ึงเป็นการรวบรวมเงินออมจากผูท่ี้ออมไปยงัผูล้งทุนในการซ้ือขายสินทรัพยแ์ละหน้าท่ีอ่ืนๆ 
โดยผ่านสถาบันการเงินท่ีประกอบกิจการธนาคาร ซ่ึงสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีบทบาทหน้าท่ีและลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัเพ่ือใหเ้ศรษฐกิจของประเทศด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (อรฤดี, 2551; ภณิดา, 2555) 

ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการพฒันาระบบงาน             
การก ากบัดูแล โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลท่ีมีความโปร่งใส มีการยกระดบัมาตรฐานการบริการเพ่ือจูงใจให้นักลงทุน
พิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยข์องธนาคารพาณิชยม์ากข้ึน ธนาคารพาณิชยค์วรจะใหข้อ้มูลท่ีสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ 
นักลงทุนหรือประชาชนทั่วไป โดยท าให้การลงทุนมีความเส่ียงต ่าและให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ ทั้ งน้ีผูล้งทุนจะ
พิจารณาลงทุนเม่ือธนาคารพาณิชยมี์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีมัน่คง รวมทั้งมีผลก าไรต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้ผู ้
ลงทุนคาดหมายไดว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่าจากการลงทุน หากหลกัทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยมี์ผลก าไรหรือ
ผลการด าเนินงานปรับตวัลดลงก็จะส่งผลให้นกัลงทุนมีการโยกยา้ยเงินทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจอ่ืนแทน    
(อรฤดี, 2551) อีกทั้งธนาคารพาณิชยมี์วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย
ในเร่ืองของการก าหนดส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามคุณภาพของลูกหน้ี การจัดชั้นลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
(NPLs) การจดัชั้นประเภทของสินทรัพยโ์ดยพิจารณาถึงคุณภาพการช าระหน้ี รวมถึงการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียและเงินปัน
ผลค้างรับเป็นรายได้ การระงับการรับรู้รายได้ ดอกเบ้ียค้างรับเป็นรายได้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพก าไรและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์รวมถึงยงัตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 
ในเร่ืองการก าหนดส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามคุณภาพของลูกหน้ี การจดัชั้นลูกหน้ี การจดัชั้นลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
รายได ้(NPLs) การจดัชั้นประเภทของสินทรัพย ์โดยพิจารณาถึงคุณภาพการช าระหน้ี การรับรู้รายได ้ดอกเบ้ียและเงิน
ปันผลคา้งรับเป็นรายได ้รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการระงบัการรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
คา้งรับเป็นรายได ้ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยศึกษาเฉพาะธนาคาร
พาณิชย ์เพ่ือทราบคุณภาพก าไรท่ีแทจ้ริงและประสิทธิภาพในการด าเนินงานวา่เป็นอยา่งไร และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกท่ีลงทุนของนักลงทุน รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของธุรกิจต่างธนาคารพาณิชย ์เพ่ือแสดงถึงคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคาร
พาณิชยว์า่ในระยะยาวจะมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพื่อวเิคราะห์คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์
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วธีิการวจิยั 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย              

จ านวน 5 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  

การเกบ็ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์จากงบ

การเงินรายปีรวม 10 ปี ท่ีจดัท าเผยแพร่สู่สาธารณะชน ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด รายงานของผูส้อบบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจ าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี 
พ.ศ. 2560 ของธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ รายงานประจ าปีส าหรับ
สถาบนัการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ีนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีไดม้า จากงบการเงิน ซ่ึงน ามาใชใ้นการประมวลแลว้ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบรายละเอียด
เพ่ือเสริมให้ งานวิจยัมีความสมบูรณ์ข้ึน มาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิต่างๆ ไดแ้ก่ ต ารา วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลรายละเอียดดงัน้ี 
การวเิคราะห์คุณภาพก าไร  
การวเิคราะห์คุณภาพก าไร เป็นการน าขอ้มูลทางบญัชี ซ่ึงเป็นงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งมาใชใ้น

การค านวณคุณภาพก าไร โดยการใชโ้มเดลต่างๆ รวมถึงวิธีการค านวณจากงบกระแสเงินสด อตัราส่วนทางการเงิน 
รายละเอียด ดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์คุณภาพก าไรโดยการดดัแปลงจากโมเดลเกณฑ์คงค้างของ Slone (1996)  
การวดัคุณภาพก าไรท่ีดดัแปลงจากโมเดลเกณฑ์คงคา้งของ Sloan (1996) เป็นการวดัคุณภาพก าไรโดย

พิจารณาก าไรสุทธิทางการบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง ซ่ึงวดัจากเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 
โดยใชรู้ปแบบจ าลอง ดงัน้ี 

Acc𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 =  
(∆𝐶𝐴 −  ∆𝐶𝐴𝑆𝐻) −  (∆𝐶𝐿 −  ∆𝑆𝑇𝐷 −  ∆𝑇𝑃) −  𝐷𝑒𝑝.

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 
 ∆𝐶𝐴     = การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์มุนเวยีน 

∆𝐶𝐴𝑆𝐻     = การเปล่ียนแปลงในเงินสด 
∆𝐶𝐿     = การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินหมุนเวยีน 
∆𝑆𝑇𝐷     = การเปล่ียนแปลงในหน้ีระยะสั้น 
∆𝑇𝑃     = การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได ้
𝐷𝑒𝑝.     = ค่าเส่ือมราคา 
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 = สินทรัพยร์วมเฉล่ีย 
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Accruals component เป็นจ านวนเงินคงคา้งท่ีสามารถแปลงก าไรเป็นเงินสดได้อย่างน่าเช่ือถือ และ
เพียงพอเป็นตวับ่งช้ีถึงก าไรสุทธิท่ีไดม้าจากการบนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง (Accruals basis) ซ่ึง Accruals component 
เป็นตวัเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิในงบก าไรขาดทุน ถา้ Accruals component มีค่าออกมานอ้ยเท่าใดแสดงว่าก าไรของ
กิจการนั้นเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ 

2) การวเิคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 
การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานท าการวเิคราะห์จากการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวยีน กระแส

เงินสดวดัผลตอบแทน ท่ีเป็นเงินสดต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย กระแสเงินสดต่อรายได ้ดอกเบ้ียและเงินปันผล กระแสเงินสด
สุทธิจากการด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม  ทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนเร็ว การหมุนของลูกหน้ี และจากกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดต้่อค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
 น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ

ธนาคารพาณิชย์ ท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson‘s Product-Moment Correlation 
Coefficient)  
 
ผลการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  โดยท าการศึกษาและสรุปผลจาก
ขอ้มูลรายงานประจ าปี ระยะเวลารวม 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2560 ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงต ารา วารสาร ส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะชน 
โดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือใน การวิเคราะห์คุณภาพก าไร และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แลว้น า
ขอ้มูลอตัราส่วนท่ีไดม้าวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ผลการศึกษา 
พบวา่ การศึกษาอตัราส่วนวดัคุณภาพก าไรของธนาคารพาณิชยท์ั้ง 5 ธนาคาร แยกรายปี รายละเอียดดงัน้ี 

ปี พ.ศ. 2551 ธนาคารส่วนใหญ่มีความสามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัก าไรสุทธิ
ท่ีรายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่วนธนาคารท่ีมีกระแสเงินสดสุทธิติด
ลบ แสดงใหเ้ห็นวา่ก าไรท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นก าไรท่ีดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ปี พ.ศ. 2552 ธนาคารส่วนใหญ่มีความสามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัก าไรสุทธิ
ท่ีรายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่วนธนาคารท่ีมีกระแสเงินสดสุทธิติด
ลบ แสดงใหเ้ห็นวา่ก าไรท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นก าไรท่ีดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ปี พ.ศ. 2553 ธนาคารส่วนใหญ่มีความสามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัก าไรสุทธิ
ท่ีรายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑท่ี์ดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน 
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และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่วนธนาคารท่ีมีกระแสเงินสดสุทธิติดลบ แสดงให้
เห็นวา่ก าไรท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นก าไรท่ีดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ปี พ.ศ. 2554 ทุกธนาคารมีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากับก าไรสุทธิท่ี
รายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร             
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร  

ปี พ.ศ. 2555 ทุกธนาคารมีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากับก าไรสุทธิท่ี
รายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร  
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร 

ปี พ.ศ. 2556 ธนาคารส่วนใหญ่มีความสามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัก าไรสุทธิ
ท่ีรายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่วนธนาคารท่ีมีกระแสเงินสดสุทธิติด
ลบ แสดงใหเ้ห็นวา่ก าไรท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นก าไรท่ีดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ปี พ.ศ. 2557 ทุกธนาคารมีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากับก าไรสุทธิท่ี
รายงานไว้เกิดจากการด าเนินงานท่ีแท้จริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นวา่เป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑท่ี์ดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร 

ปี พ.ศ. 2558 ทุกธนาคารมีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากับก าไรสุทธิท่ี
รายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร             
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร 

ปี พ.ศ. 2559 ธนาคารส่วนใหญ่มีความสามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัก าไรสุทธิ
ท่ีรายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร   

ปี พ.ศ. 2560 ธนาคารส่วนใหญ่มีความสามารถก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัก าไรสุทธิ
ท่ีรายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ โดยธนาคารท่ีมีคุณภาพก าไรสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑ์ท่ีดี ธนาคารมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร   

แนวโนม้ภาพรวมของทุกธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560 ธนาคารส่วนมากมีความสามารถก่อใหเ้กิดกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานไดเ้ท่ากบัก าไรสุทธิท่ีรายงานไวเ้กิดจากการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ แสดงให้
เห็นวา่เป็นก าไรท่ีมีคุณภาพในเกณฑท่ี์ดี ซ่ึงธนาคารพาณิชยท์ั้ง 5 แห่ง มีก าไรท่ีมีคุณภาพ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  อตัราส่วนวดัคุณภาพก าไรของธนาคารพาณิชย ์
 
ที ่ ธนาคาร 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 10 ปี 

เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั เท่า ล าดบั 
1  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน)  
2.29 8 2.20 8 1.87 7 1.41 12 0.99 12 1.17 6 1.16 10 1.07 11 1.10 9 1.17 8 1.36 9 

2  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

-0.54 12 -0.40 13 1.86 8 0.43 13 2.05 8 -0.30 13 1.75 5 0.90 13 0.13 12 0.12 12 0.69 12 

3  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน)  

1.15 10 1.99 9 -0.03 12 3.60 7 1.43 11 0.84 9 0.41 12 1.40 9 1.49 7 1.38 7 1.33 10 

4  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

0.09 11 1.98 10 0.55 11 2.17 9 1.81 9 2.58 5 1.36 7 1.29 10 3.78 4 2.23 5 1.97 8 

5  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน)  

4.50 5 6.69 3 1.26 10 9.89 4 4.27 6 1.07 7 1.20 9 2.48 8 0.28 11 0.75 9 2.47 7 
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การวิเคราะห์คุณภาพก าไรโดยการดัดแปลงจากโมเดลเกณฑ์คงค้างของ Slone (1996) พบว่า Accruals 
component เป็นจ านวนเงินคงคา้งท่ีสามารถแปลงก าไรเป็นเงินสดไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และเพียงพอเป็นตวับ่งช้ีถึงก าไร
สุทธิท่ีไดม้าจากการบนัทึกบญัชีตามเกณฑ์คงคา้ง (Accruals basis) ถา้ Accruals component มีค่าเป็นบวกออกมาน้อย
เท่าใดแสดงวา่ก าไรของกิจการนั้นเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ ถา้หาก Accruals component มีค่าออกมาเป็นลบแสดงว่าก าไร
ของกิจการนั้นเป็นก าไรดอ้ยคุณภาพ หากพิจารณาเป็นรายธนาคาร ผลการศึกษา ดงัน้ี 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกปีมี Accruals component มีค่าเป็นบวกและมีค่าน้อยแสดงว่าก าไรของ
กิจการเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ ยกเวน้ ปี 2551-2552 และปี 2556 ค่า Accruals component มีค่าเป็นลบแสดงว่าก าไรของ
กิจการเป็นก าไรดอ้ยคุณภาพ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกปีมี Accruals component มีค่าเป็นบวกและมีค่าน้อยแสดงว่าก าไรของ
กิจการเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ ยกเวน้ ปี 2553 ค่า Accruals component มีค่าเป็นลบแสดงวา่ก าไรของกิจการเป็นก าไรดอ้ย
คุณภาพ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกปีมี Accruals component มีค่าเป็นบวกและมีค่านอ้ยแสดงวา่ก าไรของ
กิจการเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกปีมี Accruals component มีค่าเป็นบวกและมีค่านอ้ยแสดงวา่ก าไรของ
กิจการเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ทุกปีมี Accruals component มีค่าเป็นบวกและมีค่านอ้ยแสดงว่าก าไร
ของกิจการเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ (ดงัตารางท่ี 2) 
 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์คุณภาพก าไรโดยการดดัแปลงจากโมเดลเกณฑค์งคา้งของ Slone (1996) 

ธนาคาร ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน)  
0.06 0.07 0.09 0.18 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25 0.23 

2  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

- 0.08 - 0.11 0.14 0.09 0.14 - 0.22 0.13 0.18 0.16 0.15 

3  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
(มหาชน)  

0.07 0.07 - 0.08 0.13 0.19 0.27 0.15 0.30 0.32 0.34 

4  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

0.11 0.11 0.05 0.20 - 0.74 0.29 0.33 0.38 0.42 0.51 

5  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน)  

0.07 0.12 0.11 0.27 0.24 0.26 0.24 0.28 0.33 1.41 
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ตารางที ่3   แสดงค่าสถิติทดสอบสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
             

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

1. คุณภาพก าไร Y Pearson Correlation 1 .595* -.107 .749** .402 .108 -.092 .297 -.049 
 Sig. (2-tailed)  .032 .728 .003 .173 .725 .766 .324 .874 
2. ประสิทธิภาพจากการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน X1 Pearson Correlation  1 -.214 .754** -.010 .497 .360 .537 .032 
 Sig. (2-tailed)   .483 .003 .973 .084 .228 .058 .918 
3. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดวดัผลตอบแทน ท่ีเป็นเงินสดต่อ  X2 Pearson Correlation   1 -.040 -.444 -.356 -.171 -.736** .127 

สินทรัพย ์รวมเฉล่ีย Sig. (2-tailed)    .897 .129 .232 .577 .004 .679 
4. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดต่อรายได ้ดอกเบ้ียและเงินปัน  X3 Pearson Correlation    1 .203 .471 .336 .276 -.043 

ผล Sig. (2-tailed)     .507 .105 .262 .362 .890 
5. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานต่อ  X4 Pearson Correlation     1 -.011 .020 .436 .013 

หน้ีสินรวม Sig. (2-tailed)      .972 .948 .137 .967 
6. ประสิทธิภาพจากทุนหมุนเวียน  X5 Pearson Correlation      1 .738** .205 -.077 
 Sig. (2-tailed)       .004 .502 .804 
7. ประสิทธิภาพจากทุนหมุนเวียนเร็ว  X6 Pearson Correlation       1 .384 .138 
 Sig. (2-tailed)        .195 .652 
8. ประสิทธิภาพจากการหมุนของลูกหน้ี  X7 Pearson Correlation        1 .058 
 Sig. (2-tailed)         .849 
9. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนหกั  X9 Pearson Correlation         1 

ดอกเบ้ียจ่ายและ ภาษีเงินไดต่้อค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย Sig. (2-tailed)          
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05,  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4   แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

ตวัแปรอิสระ 

 ตวัแปรตาม : คุณภาพ
ก าไร 

ความสมัพนัธ์ 
 สมัประสิทธ์ิ 

สหสมัพนัธ์ 
ค่าสถิติ 
ทดสอบ 

1. ประสิทธิภาพจากการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวยีน X1 .595 .032 * ทิศทางเดียวกนั 
2. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดวดัผลตอบแทน ท่ีเป็นเงิน

สดต่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย  
X2 -.107 .728 ทิศทางตรงกนัขา้ม 

3. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดตอ่รายได ้ดอกเบ้ียและ
เงินปันผล  

X3 .749 .003 * ทิศทางเดียวกนั 

4. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน
ต่อหน้ีสินรวม  

X4 .402 .173 ทิศทางเดียวกนั 

5. ประสิทธิภาพจากทุนหมนุเวยีน  X5 .108 .725 ทิศทางเดียวกนั 
6. ประสิทธิภาพจากทุนหมนุเวยีนเร็ว  X6 -.092 .766 ทิศทางตรงกนัขา้ม 
7. ประสิทธิภาพจากการหมุนของลูกหน้ี  X7 .297 .324 ทิศทางเดียวกนั 
8. ประสิทธิภาพจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อน

หกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดต้่อค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  
X8 -.049 .874 ทิศทางตรงกนัขา้ม 

*มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพก าไรกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เป็นการศึกษาคุณภาพก าไร
กับประสิทธิภาพในการด าเนินงานใน 8 ด้าน พบว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานในทิศทางเดียวกนัหรือมีความสัมพนัธ์ในทางบวก แต่มีขนาดความสัมพนัธ์กนันอ้ยมาก 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตวัแปรท านาย จ านวน 2 ตวั ได้แก่ อตัราส่วนการด าเนินงานต่อหน้ีสิน
หมุนเวียน และอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อรายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล นั่นคือ ก าไรท่ีมีคุณภาพมีอิทธิพลมาจาก
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานจากอตัราส่วนทั้ง 2 ตวัขา้งตน้ หมายความวา่ ถา้ประสิทธิภาพในการด าเนินเพ่ิมข้ึนจะท า
ใหก้ าไรเพ่ิมข้ึนดว้ย และก าไรนั้นถือเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพ  คือ เป็นก าไรท่ีมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะสามารถน าไปจดัสรร 
เป็นรูปเงินสด และเกิดจากการด าเนินงานตามปกติมาจากรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็นประจ า สามารถเปล่ียน กลบัมาเป็นเงินสดท่ี
เพียงพอต่อการเปล่ียนแทนสินทรัพยท่ี์เส่ือมค่าได ้(ดงัตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)     
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่มีค่าเฉล่ียของอตัราส่วนวดัคุณภาพก าไรของธนาคารพาณิชย์
ส่วนมากมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นวา่ธนาคารมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีผลอนัเน่ืองมาจากคุณภาพก าไร ซ่ึง
เป็นก าไรท่ีมีความสม ่าเสมอไม่แตกต่างกนัมากและเป็นก าไรท่ีเกิดจากการเลือกวิธีการบญัชีท่ียึดหลกัความระมดัระวงั 
(Conservative) โดยพิจารณาก าไรตามเกณฑเ์งินสดจากอตัราส่วนวดัคุณภาพของก าไร อาจกล่าวไดว้า่เป็นก าไรท่ีเกิดจาก
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การด าเนินงานตามปกติและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีเพียงพอและตอ้งเป็นก าไรท่ีไดม้าจากรายไดห้ลกัท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจ า รวมทั้งกิจกรรมท่ีมีนยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดก าไรหรือระดบัความระมดัระวงัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการจดัท าตวัเลขก าไรของ
กิจการ ซ่ึงธนาคารท่ีมีค่าค่าเฉล่ียของอตัราส่วนวดัคุณภาพก าไรมากท่ีสุด คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
รองลงมา ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส่วนธนาคารท่ีมีค่าค่าเฉล่ียของอตัราส่วนวดัคุณภาพก าไรต ่าท่ีสุด คือ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
พบวา่ การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คุณภาพก าไรมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการด าเนินงานในทิศทางเดียวกนัหรือมี
ความสมัพนัธ์ในทางบวก แต่มีขนาดความสมัพนัธ์กนันอ้ยมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จากตวัแปรท านาย 
จ านวน 2 ตวั ไดแ้ก่ อตัราส่วนการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวยีน และอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อรายไดด้อกเบ้ียและเงิน
ปันผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภณิดา และคณะ (2559) ท่ีศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  พบว่า โดยรวมธนาคารมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีแสดงใหเ้ห็นวา่ธนาคารมีความสามารถในการหาเงินสดจากการด าเนินงานไดม้ากเม่ือ
เทียบกบัรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลและการลงทุนจากสินทรัพย ์ยกเวน้บางธนาคารในกลุ่มธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง
และขนาดเล็กเท่านั้นท่ีมีแนวโน้มต ่าลง ส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายท่ีมีต่อกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่มีแนวโน้มในดา้นการลงทุนต่อลดลง นอกจากน้ี ยงัพบว่า คุณภาพก าไรและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแตกต่างกนัตามขนาดของธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของประไพพิศ (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พบวา่ คุณภาพก าไรท่ีวดัจากความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานและดชันีเงินสดจาก
การด าเนินงาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิริมา (2557) ศึกษาการวดัคุณภาพก าไรจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า คุณภาพก าไรและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2555 ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มีความผนัผวนไม่
สม ่าเสมอของแต่ละบริษทัและการวิเคราะห์คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานแต่ละวิธีมีคุณภาพก าไร
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีความแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศิริกลัยา (2556) ท่ีท าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพก าไรและประสิทธิภาพการด าเนินงาน กรณีศึกษาธนาคารของรัฐ พบวา่ ธนาคารของรัฐท่ี
มีค่าเฉล่ียของอตัราส่วนวดัคุณภาพก าไรสูงกวา่อตัราส่วนเฉล่ียของอุตสาหกรรม และเป็นก าไรท่ีมีคุณภาพจดัอนัดบัได้
ดงัน้ี ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ตามล าดบั ส่วนความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพก าไรกบัประสิทธิภาพในการ ด าเนินงานโดยการทดสอบ
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการวิจยั พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่ง คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
พบว่า ประสิทธิภาพในการด าเนินงานมี ความสัมพันธ์กันกับคุณภาพก าไร จากอัตราส่วนจ านวน 3 ตัว ได้แก่                     
1) ประสิทธิภาพการด าเนินงานจากอตัราส่วนกระแสเงินสดด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน 2) ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานจากอตัราส่วนกระแสเงินสดด าเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดต้่อสินทรัพยร์วมเฉล่ีย และ 3) 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานจากอตัราส่วนกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานต่อหน้ีสินรวม ซ่ึงมีค่าสถิติทดสอบ Sig. 
t<0.05 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีค่าเป็นบวกแสดงความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
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