HMO42
คุณภาพกาไรและประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ขนาดใหญ่
Quality of Earnings and Operating Efficiency of Large Thai Commercial Bank
อัฐจิมาพร พานโคตร (Atchimaporn Pankhot)* ดร.สุรชัย จันทร์จรัส (Dr. Surachai Chancharat)**
ดร.ชมัยพร คาภามูล (Dr. Chamaiporn Kumpamool)***
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ คุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ จานวน
5 แห่ ง โดยท าการศึ ก ษาและสรุ ป ผลจากข้อ มู ล รายงานประจ าปี ระยะเวลารวม 10 ปี ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2551-2560
ผลการศึ ก ษา พบว่า ธนาคารพาณิ ช ย์ส่ ว นใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของอัต ราส่ ว นวัด คุ ณ ภาพก าไรของธนาคารพาณิ ช ย์มี ค่ า
เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี และมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ส่ วนความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพกาไรกับประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน พบว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คุณภาพกาไรมีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานในทิศทางเดียวกันหรื อมีความสัมพันธ์ในทางบวก แต่มีขนาดความสัมพันธ์กนั น้อยมาก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นัน่ คือ กาไรที่มีคุณภาพมีอิทธิ พลมาจากประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน แสดงว่า
หากประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นจะทาให้กาไรเพิ่มขึ้นด้วย
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.

คาสาคัญ: คุณภาพกาไร ประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน ธนาคารพาณิ ชย์
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บทนา
ธนาคารพาณิ ชย์ไทยเป็ นสถาบันการเงินที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprises : SMEs) หรื อ อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ใ นรู ป ของสิ น เชื่ อ และเป็ นตัว กลางในการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ธนาคารจึงต้องแสวงหากาไรจากการให้บริ การอีกทั้งธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสถาบันการเงินที่ประชาชนไว้ใจ
ให้ความเชื่ อมัน่ ในความมัน่ คง จึ งทาให้ธนาคารสามารถระดมเงินออมได้มากกว่าสถาบันการเงิ นอื่น รวมทั้งธนาคาร
พาณิ ชย์ยงั ให้ความร่ วมมือกับรัฐบาลดาเนินมาตรการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจธนาคารมีการขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารพาณิ ชย์ยงั มีบทบาทเป็ นตัวกลางในการอานวยความสะดวกในเรื่ องของการเคลื่อนย้ายเงิน การรับ
ฝากเงินและการให้กเู้ งิน ซึ่ งเป็ นการรวบรวมเงินออมจากผูท้ ี่ออมไปยังผูล้ งทุนในการซื้ อขายสิ นทรัพย์และหน้าที่ อื่นๆ
โดยผ่ า นสถาบัน การเงิ น ที่ ป ระกอบกิ จ การธนาคาร ซึ่ งสถาบัน การเงิ น แต่ ล ะแห่ ง จะมี บ ทบาทหน้า ที่ แ ละลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกันเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ (อรฤดี, 2551; ภณิ ดา, 2555)
ปั จ จุ บัน ธนาคารพาณิ ชย์มี การปรั บ ตัวด้านการบริ ห ารจัด การให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี การพัฒ นาระบบงาน
การกากับดูแล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ มีความโปร่ งใส มีการยกระดับมาตรฐานการบริ การเพื่อจูงใจให้นักลงทุ น
พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารพาณิ ชย์มากขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ควรจะให้ขอ้ มูลที่สร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้
นักลงทุ นหรื อประชาชนทั่วไป โดยทาให้การลงทุ นมี ความเสี่ ยงต่ าและให้ผลตอบแทนที่ น่าพอใจ ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นจะ
พิจารณาลงทุนเมื่อธนาคารพาณิ ชย์มีผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินที่มนั่ คง รวมทั้งมีผลกาไรต่อเนื่ อง ซึ่ งทาให้ผู ้
ลงทุนคาดหมายได้วา่ จะได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่าจากการลงทุน หากหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์มีผลกาไรหรื อ
ผลการดาเนิ นงานปรับตัวลดลงก็จะส่ งผลให้นกั ลงทุนมีการโยกย้ายเงินทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุ รกิจอื่นแทน
(อรฤดี, 2551) อีกทั้งธนาคารพาณิ ชย์มีวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ในเรื่ องของการกาหนดสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามคุณภาพของลูกหนี้ การจัดชั้นลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้
(NPLs) การจัดชั้นประเภทของสิ นทรัพย์โดยพิจารณาถึงคุณภาพการชาระหนี้ รวมถึงการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั น
ผลค้า งรั บ เป็ นรายได้ การระงับ การรั บ รู ้ ร ายได้ ดอกเบี้ ย ค้า งรั บ เป็ นรายได้ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพก าไรและ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงยังต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ในเรื่ องการกาหนดสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามคุณภาพของลูกหนี้ การจัดชั้นลูกหนี้ การจัดชั้นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPLs) การจัดชั้นประเภทของสิ นทรัพย์ โดยพิจารณาถึงคุณภาพการชาระหนี้ การรับรู ้รายได้ ดอกเบี้ยและเงิน
ปั นผลค้างรับเป็ นรายได้ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องการระงับการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย
ค้างรับเป็ นรายได้ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อคุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาคุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน โดยศึกษาเฉพาะธนาคาร
พาณิ ชย์ เพื่อทราบคุณภาพกาไรที่แท้จริ งและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานว่าเป็ นอย่างไร และเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ตัดสิ นใจเลื อกที่ ลงทุนของนักลงทุ น รวมถึ งใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์คุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จต่างธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อแสดงถึงคุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธนาคาร
พาณิ ชย์วา่ ในระยะยาวจะมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพกาไรและประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์
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วิธีการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ที่จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย
จานวน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
การเก็บข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์จากงบ
การเงิ นรายปี รวม 10 ปี ที่ จดั ทาเผยแพร่ สู่สาธารณะชน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิ น งบกาไรขาดทุน งบ
กระแสเงิ นสด รายงานของผูส้ อบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี
พ.ศ. 2560 ของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ รายงานประจาปี สาหรับ
สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ นอกเหนื อจากข้อมูลที่ได้มา จากงบการเงิน ซึ่ งนามาใช้ในการประมวลแล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประกอบรายละเอียด
เพื่อเสริ มให้ งานวิจยั มีความสมบูรณ์ข้ ึน มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ได้แก่ ตารา วารสาร งานวิจยั วิทยานิ พนธ์
รวมทั้งสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ คุณภาพกาไร
การวิเคราะห์คุณภาพกาไร เป็ นการนาข้อมูลทางบัญชี ซึ่งเป็ นงบการเงินของธนาคารพาณิ ชย์แต่ละแห่งมาใช้ใน
การคานวณคุณภาพกาไร โดยการใช้โมเดลต่างๆ รวมถึงวิธีการคานวณจากงบกระแสเงิ นสด อัตราส่ วนทางการเงิ น
รายละเอียด ดังนี้
1) การวิเคราะห์ คุณภาพกาไรโดยการดัดแปลงจากโมเดลเกณฑ์ คงค้ างของ Slone (1996)
การวัดคุณภาพกาไรที่ ดดั แปลงจากโมเดลเกณฑ์คงค้างของ Sloan (1996) เป็ นการวัดคุณภาพกาไรโดย
พิจารณากาไรสุ ทธิ ทางการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งวัดจากเงินทุนหมุนเวียนสุ ทธิ ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
โดยใช้รูปแบบจาลอง ดังนี้
Acc𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 =

=
∆𝐶𝐴𝑆𝐻
=
∆𝐶𝐿
=
∆𝑆𝑇𝐷
=
∆𝑇𝑃
=
𝐷𝑒𝑝.
=
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
∆𝐶𝐴

(∆𝐶𝐴 − ∆𝐶𝐴𝑆𝐻) − (∆𝐶𝐿 − ∆𝑆𝑇𝐷 − ∆𝑇𝑃) − 𝐷𝑒𝑝.
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงในเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ระยะสั้น
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
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Accruals component เป็ นจ านวนเงิ น คงค้า งที่ ส ามารถแปลงก าไรเป็ นเงิ น สดได้อ ย่า งน่ า เชื่ อ ถื อ และ
เพียงพอเป็ นตัวบ่งชี้ถึงกาไรสุ ทธิ ที่ได้มาจากการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accruals basis) ซึ่ ง Accruals component
เป็ นตัวเปรี ยบเทียบกับกาไรสุ ทธิ ในงบกาไรขาดทุน ถ้า Accruals component มีค่าออกมาน้อยเท่าใดแสดงว่ากาไรของ
กิจการนั้นเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ
2) การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
การวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานทาการวิเคราะห์จากการดาเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียน กระแส
เงินสดวัดผลตอบแทน ที่เป็ นเงินสดต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย กระแสเงินสดต่อรายได้ ดอกเบี้ยและเงินปั นผล กระแสเงินสด
สุ ทธิ จากการดาเนินงานต่อหนี้ สินรวม ทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนเร็ ว การหมุนของลูกหนี้ และจากกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ต่อค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ ห าความสัมพัน ธ์ร ะหว่างคุ ณ ภาพกาไรกับประสิ ท ธิ ภาพในการด าเนิ นงานของ
ธนาคารพาณิ ชย์ ทาการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธ์ สหสัม พัน ธ์แบบเพี ยร์ สัน (Pearson‘s Product-Moment Correlation
Coefficient)
ผลการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาคุณภาพกาไรและประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่
จานวน 5 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) โดยทาการศึกษาและสรุ ปผลจาก
ข้อมูลรายงานประจาปี ระยะเวลารวม 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551-2560 ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงตารา วารสาร สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะชน
โดยใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นเป็ นเครื่ องมือใน การวิเคราะห์คุณภาพกาไร และประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน แล้วนา
ข้อมูลอัตราส่ วนที่ ได้มาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ผลการศึ กษา
พบว่า การศึกษาอัตราส่วนวัดคุณภาพกาไรของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 5 ธนาคาร แยกรายปี รายละเอียดดังนี้
ปี พ.ศ. 2551 ธนาคารส่ วนใหญ่มีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้เท่ากับกาไรสุทธิ
ที่รายงานไว้เกิดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ โดยธนาคารที่มีคุณภาพกาไรสู งที่ สุด ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่ วนธนาคารที่มีกระแสเงินสดสุ ทธิติด
ลบ แสดงให้เห็นว่ากาไรที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นกาไรที่ดอ้ ยคุณภาพ ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2552 ธนาคารส่ วนใหญ่มีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้เท่ากับกาไรสุทธิ
ที่รายงานไว้เกิดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ โดยธนาคารที่มีคุณภาพกาไรสู งที่ สุด ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่ วนธนาคารที่มีกระแสเงินสดสุ ทธิติด
ลบ แสดงให้เห็นว่ากาไรที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นกาไรที่ดอ้ ยคุณภาพ ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2553 ธนาคารส่ วนใหญ่มีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้เท่ากับกาไรสุทธิ
ที่รายงานไว้เกิดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ โดยธนาคารที่มีคุณภาพกาไรสู งที่ สุด ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็ นกาไรที่มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
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และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่วนธนาคารที่มีกระแสเงินสดสุทธิ ติดลบ แสดงให้
เห็นว่ากาไรที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นกาไรที่ดอ้ ยคุณภาพ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2554 ทุ กธนาคารมี ความสามารถก่ อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานได้เท่ากับกาไรสุ ทธิ ที่
รายงานไว้เกิ ดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพ โดยธนาคารที่ มีคุณภาพกาไรสู งที่สุด ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2555 ทุ กธนาคารมี ความสามารถก่ อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานได้เท่ากับกาไรสุ ทธิ ที่
รายงานไว้เกิ ดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพ โดยธนาคารที่ มีคุณภาพกาไรสู งที่สุด ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2556 ธนาคารส่ วนใหญ่มีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้เท่ากับกาไรสุทธิ
ที่รายงานไว้เกิดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ โดยธนาคารที่มีคุณภาพกาไรสู งที่ สุด ได้แก่ ธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุ ณ ภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมี ผลก าไรที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร ส่ วนธนาคารที่มีกระแสเงินสดสุ ทธิติด
ลบ แสดงให้เห็นว่ากาไรที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นกาไรที่ดอ้ ยคุณภาพ ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2557 ทุ กธนาคารมี ความสามารถก่ อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานได้เท่ากับกาไรสุ ทธิ ที่
รายงานไว้เ กิ ด จากการด าเนิ น งานที่ แ ท้จ ริ ง เป็ นก าไรที่ มี คุ ณ ภาพ โดยธนาคารที่ มี คุ ณ ภาพก าไรสู ง ที่ สุ ด ได้แ ก่
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็นว่าเป็ นกาไรที่มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2558 ทุ กธนาคารมี ความสามารถก่ อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานได้เท่ากับกาไรสุ ทธิ ที่
รายงานไว้เกิ ดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพ โดยธนาคารที่ มีคุณภาพกาไรสู งที่สุด ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2559 ธนาคารส่ วนใหญ่มีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานได้เท่ากับกาไรสุทธิ
ที่รายงานไว้เกิดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ โดยธนาคารที่มีคุณภาพกาไรสู งที่ สุด ได้แก่ ธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุ ณ ภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมี ผลก าไรที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร
ปี พ.ศ. 2560 ธนาคารส่ วนใหญ่มีความสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการดาเนินงานได้เท่ากับกาไรสุทธิ
ที่รายงานไว้เกิดจากการดาเนิ นงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ โดยธนาคารที่มีคุณภาพกาไรสู งที่ สุด ได้แก่ ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) แสดงให้เห็ นว่าเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ธนาคารมีผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสดมีเพียงพอต่อรายจ่ายและภาระต่างๆ ของธนาคาร
แนวโน้มภาพรวมของทุกธนาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560 ธนาคารส่ วนมากมีความสามารถก่อให้เกิดกระแส
เงินสดจากการดาเนินงานได้เท่ากับกาไรสุ ทธิ ที่รายงานไว้เกิดจากการดาเนินงานที่แท้จริ งเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ แสดงให้
เห็นว่าเป็ นกาไรที่มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 5 แห่ง มีกาไรที่มีคุณภาพ รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนวัดคุณภาพกาไรของธนาคารพาณิ ชย์
ที่

ธนาคาร

1 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)
2 ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
3 ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
4 ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน)
5 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน)

2551
เท่ า ลาดับ
2.29
8

2552
เท่ า ลาดับ
2.20
8

2553
เท่ า ลาดับ
1.87
7

2554
เท่ า ลาดับ
1.41 12

2555
เท่ า ลาดับ
0.99 12

2556
เท่ า ลาดับ
1.17
6

2557
เท่ า ลาดับ
1.16 10

2558
เท่ า ลาดับ
1.07 11

2559
เท่ า ลาดับ
1.10
9

2560
เท่ า ลาดับ
1.17
8

รวม 10 ปี
เท่ า ลาดับ
1.36
9

-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

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

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

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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การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพก าไรโดยการดัด แปลงจากโมเดลเกณฑ์ค งค้า งของ Slone (1996) พบว่า Accruals
component เป็ นจานวนเงิ นคงค้างที่สามารถแปลงกาไรเป็ นเงิ นสดได้อย่างน่ าเชื่ อถือ และเพียงพอเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงกาไร
สุ ทธิ ที่ได้มาจากการบันทึ กบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง (Accruals basis) ถ้า Accruals component มีค่าเป็ นบวกออกมาน้อย
เท่าใดแสดงว่ากาไรของกิจการนั้นเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพ ถ้าหาก Accruals component มีค่าออกมาเป็ นลบแสดงว่ากาไร
ของกิจการนั้นเป็ นกาไรด้อยคุณภาพ หากพิจารณาเป็ นรายธนาคาร ผลการศึกษา ดังนี้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทุกปี มี Accruals component มีค่าเป็ นบวกและมีค่าน้อยแสดงว่ากาไรของ
กิ จการเป็ นกาไรที่ มีคุณภาพ ยกเว้น ปี 2551-2552 และปี 2556 ค่า Accruals component มีค่าเป็ นลบแสดงว่ากาไรของ
กิจการเป็ นกาไรด้อยคุณภาพ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกปี มี Accruals component มีค่าเป็ นบวกและมีค่าน้อยแสดงว่ากาไรของ
กิจการเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ ยกเว้น ปี 2553 ค่า Accruals component มีค่าเป็ นลบแสดงว่ากาไรของกิจการเป็ นกาไรด้อย
คุณภาพ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ทุกปี มี Accruals component มีค่าเป็ นบวกและมีค่าน้อยแสดงว่ากาไรของ
กิจการเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ทุกปี มี Accruals component มีค่าเป็ นบวกและมีค่าน้อยแสดงว่ากาไรของ
กิจการเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกปี มี Accruals component มีค่าเป็ นบวกและมีค่าน้อยแสดงว่ากาไร
ของกิจการเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพกาไรโดยการดัดแปลงจากโมเดลเกณฑ์คงค้างของ Slone (1996)
1
2
3
4
5

ธนาคาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด
(มหาชน)

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
0.06 0.07 0.09 0.18 0.19 0.22 0.23 0.24 0.25 0.23
- 0.08 - 0.11

0.14

0.09

0.14

- 0.22

0.13

0.18

0.16

0.15

0.07

0.07

- 0.08

0.13

0.19

0.27

0.15

0.30

0.32

0.34

0.11

0.11

0.05

0.20

- 0.74

0.29

0.33

0.38

0.42

0.51

0.07

0.12

0.11

0.27

0.24

0.26

0.24

0.28

0.33

1.41
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติทดสอบสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
Y
1. คุณภาพกาไร
2. ประสิ ทธิภาพจากการดาเนิ นงานต่อหนี้ สินหมุนเวียน
3. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดวัดผลตอบแทน ที่เป็ นเงินสดต่อ
สิ นทรัพย์ รวมเฉลี่ย
4. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดต่อรายได้ ดอกเบี้ยและเงินปั น
ผล
5. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานต่อ
หนี้ สินรวม
6. ประสิ ทธิภาพจากทุนหมุนเวียน
7. ประสิ ทธิภาพจากทุนหมุนเวียนเร็ ว
8. ประสิ ทธิภาพจากการหมุนของลูกหนี้
9. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่ายและ ภาษีเงินได้ต่อค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Y Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X1 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X2 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X3 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X4 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X5 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X6 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X7 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
X9 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1
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X1
.595*
.032
1

X2
-.107
.728
-.214
.483
1

X3
.749**
.003
.754**
.003
-.040
.897
1

X4
.402
.173
-.010
.973
-.444
.129
.203
.507
1

X5
.108
.725
.497
.084
-.356
.232
.471
.105
-.011
.972
1

X6
-.092
.766
.360
.228
-.171
.577
.336
.262
.020
.948
.738**
.004
1

X7
.297
.324
.537
.058
-.736**
.004
.276
.362
.436
.137
.205
.502
.384
.195
1

X8
-.049
.874
.032
.918
.127
.679
-.043
.890
.013
.967
-.077
.804
.138
.652
.058
.849
1
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ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรและประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
ตัวแปรตาม : คุณภาพ
กาไร
ตัวแปรอิสระ
ความสัมพันธ์
สัมประสิ ทธิ์ ค่าสถิติ
สหสัมพันธ์ ทดสอบ
1. ประสิ ทธิภาพจากการดาเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียน
X1
.595 .032 * ทิศทางเดียวกัน
2. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดวัดผลตอบแทน ที่เป็ นเงิน X2
-.107 .728 ทิศทางตรงกันข้าม
สดต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย
3. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดต่อรายได้ ดอกเบี้ยและ X3
.749 .003 * ทิศทางเดียวกัน
เงินปันผล
4. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน X4
.402 .173 ทิศทางเดียวกัน
ต่อหนี้สินรวม
5. ประสิ ทธิภาพจากทุนหมุนเวียน
X5
.108 .725 ทิศทางเดียวกัน
6. ประสิ ทธิภาพจากทุนหมุนเวียนเร็ว
X6
-.092 .766 ทิศทางตรงกันข้าม
7. ประสิ ทธิภาพจากการหมุนของลูกหนี้
X7
.297 .324 ทิศทางเดียวกัน
8. ประสิ ทธิภาพจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานก่อน X8
-.049 .874 ทิศทางตรงกันข้าม
หักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ต่อค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
*มีความสัมพันธ์กนั ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน เป็ นการศึกษาคุณภาพกาไร
กับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานใน 8 ด้า น พบว่า การวิ เ คราะห์ ส หสั ม พัน ธ์ คุ ณ ภาพก าไรมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานในทิศทางเดียวกันหรื อมีความสัมพันธ์ในทางบวก แต่มีขนาดความสัมพันธ์กนั น้อยมาก
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 จากตัวแปรทานาย จานวน 2 ตัว ได้แก่ อัตราส่ วนการดาเนิ น งานต่อหนี้ สิ น
หมุนเวียน และอัตราส่ วนกระแสเงิ นสดต่อรายได้ดอกเบี้ ยและเงิ นปั นผล นั่นคื อ กาไรที่ มีคุณภาพมี อิทธิ พลมาจาก
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานจากอัตราส่ วนทั้ง 2 ตัวข้างต้น หมายความว่า ถ้าประสิ ทธิภาพในการดาเนินเพิ่มขึ้นจะทา
ให้กาไรเพิม่ ขึ้นด้วย และกาไรนั้นถือเป็ นกาไรที่มีคุณภาพ คือ เป็ นกาไรที่มีความเป็ นไปได้สูงที่จะสามารถนาไปจัดสรร
เป็ นรู ปเงินสด และเกิดจากการดาเนินงานตามปกติมาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็ นประจา สามารถเปลี่ยน กลับมาเป็ นเงินสดที่
เพียงพอต่อการเปลี่ยนแทนสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมค่าได้ (ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษา พบว่า ธนาคารพาณิ ชย์ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนวัดคุณภาพกาไรของธนาคารพาณิ ชย์
ส่ วนมากมีค่าเป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าธนาคารมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน มีผลอันเนื่ องมาจากคุณภาพกาไร ซึ่ ง
เป็ นกาไรที่มีความสม่าเสมอไม่แตกต่างกันมากและเป็ นกาไรที่เกิดจากการเลือกวิธีการบัญชีที่ยึดหลักความระมัดระวัง
(Conservative) โดยพิจารณากาไรตามเกณฑ์เงินสดจากอัตราส่ วนวัดคุณภาพของกาไร อาจกล่าวได้วา่ เป็ นกาไรที่เกิดจาก
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การดาเนิ นงานตามปกติและสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่เ พียงพอและต้องเป็ นกาไรที่ได้มาจากรายได้หลักที่เกิดขึ้นเป็ น
ประจา รวมทั้งกิจกรรมที่มีนยั สาคัญที่ก่อให้เกิดกาไรหรื อระดับความระมัดระวังที่อยูเ่ บื้องหลังการจัดทาตัวเลขกาไรของ
กิ จการ ซึ่ งธนาคารที่ มีค่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนวัดคุณภาพกาไรมากที่ สุด คือ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
รองลงมา ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ส่ วนธนาคารที่ มีค่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนวัดคุณภาพกาไรต่ าที่ สุด คือ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
พบว่า การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คุณภาพกาไรมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานในทิศทางเดียวกันหรื อมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก แต่มีขนาดความสัมพันธ์กนั น้อยมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จากตัวแปรทานาย
จานวน 2 ตัว ได้แก่ อัตราส่วนการดาเนินงานต่อหนี้สินหมุนเวียน และอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อรายได้ดอกเบี้ยและเงิน
ปั นผล ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาของภณิ ดา และคณะ (2559) ที่ศึกษาการวิเคราะห์คุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนิ นงานของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จของรั ฐและธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย พบว่า โดยรวมธนาคารมี
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานที่ดีแสดงให้เห็นว่าธนาคารมีความสามารถในการหาเงินสดจากการดาเนินงานได้มากเมื่อ
เทียบกับรายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผลและการลงทุนจากสิ นทรัพย์ ยกเว้นบางธนาคารในกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เท่ า นั้นที่ มีแ นวโน้ม ต่ า ลง ส่ ว นค่ า เสื่ อ มราคาและค่า ใช้จ่า ยตัดจาหน่ า ยที่ มี ต่อ กระแสเงิ นสดจากการ
ดาเนิ นงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่มีแนวโน้มในด้านการลงทุนต่อลดลง นอกจากนี้ ยังพบว่า คุ ณภาพกาไรและ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานแตกต่างกันตามขนาดของธนาคารพาณิ ชย์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับการศึกษาของประไพพิศ (2559) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพกาไรของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย พบว่า คุณภาพกาไรที่วดั จากความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานและดัชนี เงินสดจาก
การดาเนิ นงาน สอดคล้องกับการศึกษาของศิริมา (2557) ศึกษาการวัดคุณภาพกาไรจากการวิเคราะห์งบกระแสเงิ นสด
ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอาหาร พบว่า คุ ณ ภาพก าไรและ
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2555 ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มีความผันผวนไม่
สม่าเสมอของแต่ละบริ ษทั และการวิเคราะห์คุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานแต่ละวิธีมีคุณภาพกาไร
และประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานที่ความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของศิริกลั ยา (2556) ที่ทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน กรณี ศึกษาธนาคารของรัฐ พบว่า ธนาคารของรัฐที่
มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่ วนวัดคุณภาพกาไรสู งกว่าอัตราส่ วนเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และเป็ นกาไรที่มีคุณภาพจัดอันดับได้
ดังนี้ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ตามลาดับ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกาไรกับประสิ ทธิ ภาพในการ ดาเนินงานโดยการทดสอบ
สถิติสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพกาไรและประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานมี ความสั ม พัน ธ์ กัน กับ คุ ณ ภาพก าไร จากอัต ราส่ ว นจ านวน 3 ตัว ได้แ ก่
1) ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานจากอัตราส่ วนกระแสเงิ น สดด าเนิ นงานต่ อหนี้ สินหมุนเวียน 2) ประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนิ นงานจากอัตราส่ วนกระแสเงิ นสดดาเนิ นงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ต่อสิ นทรัพย์รวมเฉลี่ย และ 3)
ประสิ ทธิภาพการดาเนินงานจากอัตราส่วนกระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานต่อหนี้สินรวม ซึ่งมีค่าสถิติทดสอบ Sig.
t<0.05 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และมีค่าเป็ นบวกแสดงความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
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