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ชัชวลัย ใจธีรภาพกุล. (2554). ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทย. สารนิพนธ ศ.ม. (เศรษฐศาสตรการจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . อาจารยทปี่ รึกษา: ผูชวยศาสตราจารยรวิพรรณ สาลีผล.
การวิจั ย ครั้งนี้มี วั ตถุประสงค เ พื่อศึกษาปจ จั ย ที่สงผลต อปริ มาณหนี้ที่ ไมก อใหเกิด รายได
(NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยใชวิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะหสมการถดถอยพหุเชิงซอน
(Multiple Regression Analysis) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ขอมูลที่นํามาใช
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series data) รายครึ่งป
โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวม
ขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต มาทดสอบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ผลการศึกษาพบวา คา R2 เทากับ .878 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ
ในแบบจําลอง รอยละ 87.80 จัดไดวามีความสัมพันธอยูในระดับมากที่สุด คา F-Statistic เปนคาสถิติที่
บงบอกวา ตัวแปรอิสระมีอิทธิตอตัวแปรตามหรือไม ในกรณีนี้พบวา คา F-Statistic ที่คํานวณไดมีคา
เทากับ 11.165 และคา Sig. F เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงวาตัวแปรอิสระ
นั้นมีความสัมพันธกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (Serial Correlation) ผล
ปรากฏวาคา Durbin Watson (D.W.) มีคาเทากับ 1.790
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
ไดแก สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม อัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จําแนกตามสาขาการผลิต อัตราเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู พบวา สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X2) สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
ที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X3) สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณ
เงินใหสินเชื่อรวม (X4) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
สาขาเกษตรกรรม (X5) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ
(X8) และอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (X9) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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The purpose of this research was to study the factors that affecting on non-performing
loans (NPL) of commercial banks in Thailand. This research was designed to use the method of
multiple regression analysis to address the relationship between variables. To accomplish the goal,
this study has been examined by SPSS statistics. Moreover, this research draws upon the secondary
data which is a half-yearly time series data. The data was collected for 24 observation data since the
second half in 1998 to the first half in 2010.
The research showed R2 is .878 which could be illustrated that the changing of nonperforming loans (NPL) of commercial banks in Thailand caused by the changing of independent
variables in the model 87.80 percents. There is a relationship at the highest level. F-Statistic is the
statistic value that indicates the influence between independent variables and dependent variable.The
test presented that F-Statistic value is 11.165 and Sig. F value is 0.000 which is less than the
significance level of 0.01. The result showed the considerable relation between independent variables
and non-performing loans (NPL). There is the statistical significance level of 0.05 at the 95 percents
confidence level. Moreover, the serial correlation test presented that the value of Durbin-Watson
(D.W.) is 1.790.
Upon completion of the research was found that factors affecting on non-performing loans
(NPL) of commercial banks in Thailand which are including ,The ratio between the volume of loans
which divide by economic sectors and the total volume of loans, growth rate of gross domestic
product (GDP) which divides by production sectors, BIS ratio and loan rate. The factors which were
correlated in a positive direction with non-performing loans (NPL) which is based on the assumptions
set as follows are the ratio between the volume of industrial and commercial business loans and the
total volume of loans (X2), the ratio between the volume of real estate and housing business loans and
the total volume of loans (X3), the ratio between the volume of services business loan and the total
volume of loans (X4). The factors which were correlated in an opposite direction with non-performing
loans (NPL) which is based on the assumptions set as follows are growth rate in GDP of agriculture
sector (X5), growth rate in GDP of service sector (X8) and BIS ratio (X9)
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่เปนแหลงเงินทุนที่ใหการสนับสนุนความตองการเงินลงทุนของภาค
เศรษฐกิจตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐบาล หรือภาคเอกชน โดยธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่มี
บทบาทสําคัญที่สุดในการทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางการออมและการลงทุนของประเทศ ผานการ
ดํา เนิน ธุรกรรมการรับฝากเงินและการใหสิน เชื่อ แกภ าคเศรษฐกิจ ตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยมี
เปาหมายและวัตถุประสงคหลักอยูที่การไดรับคืนทั้งเงินตนและดอกเบี้ยจากลูกหนี้ ตามเงื่อนไขใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสามารถนําเงินที่ไดรับคืนนี้ไปใหบริการดานสินเชื่อเพื่อใหเกิดประโยชน
เพิ่มขึ้นไดอีกหลายๆ ครั้ง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับธนาคารแตละแหงวาจะสามารถเรียกเงินตนพรอมดอกเบี้ยจาก
ลู ก หนี้ ไ ด เ ร็ ว มากน อ ยเพี ย งใด ซึ่ ง ย อ มที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งจากการที่ ลู ก หนี้ ไ ม ชํ า ระหนี้ หรื อ ไม มี
ความสามารถในการชําระหนี้ได ดังนั้นธนาคารพาณิชยแตละแหงควรตองมีระบบการจัดการบริหาร
สินเชื่อที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้คืนได
การที่ ร ะบบธนาคารพาณิชยเ ปน สถาบัน การเงิ น หลัก ของประเทศไทยในการเปน แหล ง
เงินทุนใหกับธุรกิจตางๆ ของประเทศ จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงปญหาวิกฤตการเงินได วิกฤตการเงินที่
สงผลกระทบอยางรุนแรงของประเทศไทยที่ประสบก็คือ วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 “วิกฤตตมยํากุง” และ
ป 2551 “วิกฤตแฮมเบอรเกอร” สาเหตุของปญหาก็จะแตกตางกัน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2551). วิกฤต
แฮมเบอรเกอร-วิกฤตตมยํากุง กลาววา วิกฤตการเงินในรอบป 2551 มีจุดเริ่มตนมาจากปญหาสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยที่มีความนาเชื่อถือต่ํา (Sub-Prime) ในสหรัฐฯ ที่ไดแผขยายลุกลามไปยังสินเชื่อประเภท
อื่น ๆ และสงผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงิน จนกระทั่งนํามาสูการขาดความ
เชื่อมั่นตอสถาบันการเงิน รวมทั้งปญหาสภาพคลองในระบบการเงินทั่วโลก โดยทั้งการดิ่งลงของดัชนี
หุนไทยและการออนคาของเงินบาทนั้น ก็ลวนเปนผลจากการที่นักลงทุนตางชาติพยายามที่จะขาย
สินทรัพยของตนเพื่อที่จะหาสภาพคลองในรูปเงินดอลลารฯ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวก็ไดเกิดขึ้นกับ
ตลาดหุนอื่น ๆ ทั่วภูมิภาคเชนเดียวกัน ในขณะที่วิกฤตป 2540 นั้น เปนผลจากภาวะฟองสบูจากการเก็ง
กําไรในภาคอสังหาริมทรัพยและตลาดหุนไทยที่ไดแตกตัวลง หลังจากที่นักลงทุนตางชาติไมเชื่อมั่นตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ตางประเทศของไทย โดยเฉพาะภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed
Exchange Rate) โดยความไมเชื่อมั่นดังกลาว ไดนํามาสูการไหลออกของเงินทุน และการคาดการณของ
ตลาดที่วาในที่สุดแลว ทางการไทยคงจะตองยอมปรับคาเงินบาทใหสะทอนพื้นฐานที่เปนจริงของ
เศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น จะเห็นไดวา วิกฤตตมยํากุงในป 2540 เกิดขึ้นจากปญหาเศรษฐกิจ
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ของไทยเองเปนหลัก ในขณะที่วิกฤตการเงินโลกในรอบป 2551 นี้ เศรษฐกิจไทยถูกกระทบผานกลไก
การเงินโลกที่กําลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคลอง ในขณะที่ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย ก็ตางลวนเผชิญกับ
ปญหาการเคลื่อนยายเงินทุนและการแสวงหาสภาพคลองในรูปเงินดอลลารฯ ในลักษณะเดียวกับที่ไทย
ประสบอยูเชนกัน
ในปจจุบันธนาคารพาณิชยไทยแตละแหงมีการแขงขันอยางสูงทั้งในดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู
และการใหบริการตางๆ ซึ่งการเรงปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแตละแหงนั้น หากขาดกระบวนการ
พิจารณาวิเคราะหสินเชื่อใหละเอียดรอบครอบ โอกาสที่จะทําใหธนาคารพาณิชยแตละแหงประสบกับ
ปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans: NPL) หรือหนี้ดอยคุณภาพของธนาคาร
พาณิชยมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากตาราง 1 แสดงถึงสัดสวนปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดกับปริมาณเงิน
ใหสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
ตาราง 1 ปริมาณเงินใหสินเชือ่ รวมของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย และปริมาณหนีท้ ี่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2542-2552
(หนวย : ลานบาท)
ป
สินเชื่อรวม (ลานบาท)
NPL (ลานบาท)
NPL ตอสินเชื่อรวม (%)
2542
56,178,312
27,929,567
49.72
2543
52,130,788
17,652,447
33.86
2544
54,715,348
7,709,514
14.09
2545
54,109,040
5,610,519
10.37
2546
56,101,482
8,381,005
14.94
2547
54,724,787
6,997,001
12.79
2548
58,515,250
6,555,416
11.20
2549
62,674,817
5,526,650
8.82
2550
65,169,586
5,318,591
8.16
2551
76,269,541
5,081,196
6.66
2552
82,146,904
4,636,824
5.64
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย. (2553). รายงานสถิติสถาบันการเงิน. ออนไลน.
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จากตาราง 1 พบวาปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พ.ศ. 2542 เทากับรอยละ 49.72 พ.ศ. 2543 เทากับรอยละ 33.86 พ.ศ.
2544 เทากับรอยละ 14.09 พ.ศ. 2545 เทากับรอยละ 10.37 พ.ศ. 2546 เทากับรอยละ 14.94 พ.ศ. 2547
เทากับรอยละ 12.79 พ.ศ. 2548 เทากับรอยละ 11.20 พ.ศ. 2549 เทากับรอยละ 8.82 พ.ศ. 2550 เทากับ
รอยละ 8.16 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 6.66 และ พ.ศ. 2552 เทากับรอยละ 5.64
การที่ระบบธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินหลักของประเทศไทยในการเปนแหลงระดม
เงินทุนในกับภาคตางๆ ของประเทศ ยอมตองประสบปญหาตามสภาวะเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได
โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 “วิกฤตตมยํากุง” และ ป 2551 “วิกฤตแฮมเบอรเกอร” ทําใหประสบ
ปญหาที่รุนแรง ไดแก หนี้ดอยคุณภาพเปนจํานวนมาก คาเงินบาทออนคาอยางมาก การขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด ปญหาการวางงานอยางกวางขวาง ตางประเทศชะลอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย การลดลง
ของทุนสํารองระหวางประเทศ และปญหาเงินทุนไหลออกนอกประเทศจนทําใหเกิดปญหาที่มีความ
รุนแรงและสงผลตอระบบการเงินของประเทศไทยอยางมาก นั้นคือปญหาการขาดสภาพคลองของ
ระบบการเงินสงผลใหอัตราดอกเบี้ยในระบบปรับตัวอยูในระดับสูง รวมทั้งปญหาการขาดความเชื่อมั่น
ตอสถาบันการเงินของไทย ซึ่งไมเพียงแตสงผลกระทบตอระบบการเงินเทานั้นยังสงผลกระทบตอการ
ขาดสภาพคลองของภาคอื่นๆ อยางตอเนื่องทําใหประเทศไทยตองประสบปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและ
การเงินดังเชนในปจจุบัน ดังนั้นจึงเห็นความสําคัญที่จะศึกษาถึงตัวแปรตางๆ ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอ
ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย เพื่อที่จะไดเปนประโยชน
ในการดําเนินการใหสินเชื่อ เปนแนวทางในการควบคุมการใหสินเชื่อ เพื่อลดปญหาการเกิดปริมาณหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ทําใหธนาคารพาณิชยในประเทศ ดํารงตําแหนงของการเปนสถาบัน
การเงินที่มีสวนชวยสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมากยิ่งขึ้น

ความมุงหมายของงานวิจัย
เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ทไี่ มกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย

ความสําคัญของงานวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จะทํ า ให ท ราบถึ ง ตั ว แปร ขนาดและทิ ศ ทางที่ ส ง ผลต อ ปริ ม าณหนี้ ที่ ไ ม
กอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย เพื่อลดปญหาการเกิดปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
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ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time
series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง
ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวยตัวแปรดังนี้
1. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
2. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงิน
ใหสินเชื่อรวม
3. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม
4. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
5. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาเกษตรกรรม
6. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม
7. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
สาขา
อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย
8. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ
9. อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
10.อัตราดอกเบี้ยเงินกู

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
หมายถึง ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งไดจัดตั้งในประเทศไทย
ประกอบธุรกรรมในเชิงพาณิชย ทั้งนี้ไม รวมถึงธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะกิจของ
ภาครัฐบาล อาทิ ธนาคารพัฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดยอมแห งประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารอิ ส ลามแห ง ประเทศไทย และธนาคารพาณิ ช ย ที่ เ ป ด สาขาใน
ตางประเทศ
2. ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan: NPL) ของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย
หมายถึง ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
ประกอบดวยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ และกิจการวิเทศ
ธนกิจ หรือปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยในประเทศ ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
นับจากวันที่ครบกําหนดชําระเงินตามงวดที่กําหนดในสัญญาสําหรับสินเชื่อที่ตองชําระเมื่อทวงถาม
หรือเรียกใหชําระหนี้แลวเปนระยะเวลาเกินกวา 3 เดือน โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
แบบอนุกรมเวลา (Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่ง
ปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
3. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
หมายถึง สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ประกอบดวยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ และกิจการวิเทศธนกิจ โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา
(Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541
ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
4. สั ดส วนปริมาณเงินให สินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรมตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม
หมายถึง สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ประกอบดวยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ
สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ และกิจการวิเทศธนกิจ โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
แบบอนุกรมเวลา (Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่ง
ปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
5. สั ด สว นปริ มาณเงิน ให สิ นเชื่ อธุรกิจอสัง หาริมทรัพ ยและที่อยูอาศัย ตอ ปริมาณเงิน ให
สินเชื่อรวม
หมายถึง สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ประกอบดวยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ
สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ และกิจการวิเทศธนกิจ โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
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แบบอนุกรมเวลา (Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่ง
ปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
6. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
หมายถึง สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ประกอบดวยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ และกิจการวิเทศธนกิจ โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา
(Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541
ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
7. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาเกษตรกรรม
หมายถึง อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาเกษตรกรรม
และการประมง โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data) เปนราย
ครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553
รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
8. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม
หมายถึง อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการทําเหมือง
แรและยอยหิน อุตสาหกรรม และอุปโภค-บริโภค โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
อนุกรมเวลา (Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งป
หลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
9. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพย
และที่อยูอาศัย
หมายถึง อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการกอสราง
และอสังหาริมทรัพย โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data)
เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ.
2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
11. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ
หมายถึง อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการขนสง
การธนาคาร และการบริการอื่นๆ โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time
series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่ง
ปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
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12. อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
หมายถึง อัตราสวนที่ใชวัดความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน เพื่อแสดงถึง
ความมั่นคงและสามารถรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ปจจุบันรัฐบาลกําหนด
อัตราสวนดังกลาวตามมาตรฐาน BIS ซึ่งเปนมาตรฐานที่สากลยอมรับ โดยทั่วไปอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยงที่สูงแสดงถึงการที่สถาบันการเงินนั้นมีความมั่นคงและสามารถรองรับผลขาดทุนที่จะ
เกิดจากการประกอบกิจการและสามารถปลอยสินเชื่อใหกับลูกคาไดอีกมาก. (นุชนาฏ. 2553 ออนไลน)
โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบง
ออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น
24 คาสังเกต
13. อัตราดอกเบี้ยเงินกู (Loan Rate)
หมายถึง อัตราดอกเบี้ยจากการใหสินเชื่อ ในการวิจัยครั้งนี้ใชอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี
(Minimum Overdraft Rate: MOR) อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายยอยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR)
และอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) โดยนําอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ย
เงินกูต่ําสุด-สูงสุด ของแตละประเภทมารวมกัน แลวหาคาเฉลี่ย จากนั้นก็นําแตละประเภทมารวมกัน
และหาคาเฉลี่ย เปนรายครึ่งปแรกกับรายครึ่งปหลัง โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
อนุกรมเวลา (Time series data) เปนรายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งป
หลัง พ.ศ. 2539 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2551 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทย” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

(Independent Variables)

(Dependent Variables)

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
1. สัดสวนปริมาณเงินใหสนิ เชื่อธุรกิจ
เกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
2.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม
3. สัดสวนปริมาณเงินใหสนิ เชื่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม
4. สัดสวนปริมาณเงินใหสนิ เชื่อธุรกิจการบริการ
ตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
5. Growth Rate (GDP) สาขาเกษตรกรรม
6. Growth Rate (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม
7. Growth Rate (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและ
ที่อยูอาศัย
8. Growth Rate (GDP) สาขาการบริการ
9. อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
10. อัตราดอกเบี้ยเงินกู

ปริมาณหนี้ทไี่ มกอใหเกิดรายได (NPL)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย
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สมมติฐานในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานการวิจัยตามแนวทางความมุงหมายของการวิจัย โดยตั้ง
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้
1. ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับสัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม
2. ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีความ
สัมพัน ธ ใ นทิ ศทางตรงกัน ขามกั บอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณ ฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
จําแนกตามสาขาการผลิต
3. ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีความ
สัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
4. ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยที่เปนประโยชนตอการพิจารณา โดยมีประเด็นในการนําเสนอ ดังนี้
1. ความหมายและหนาที่ของธนาคารพาณิชย
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู
3. แนวคิดสากลของการบริหารความเสี่ยงดวย Basel II
4. หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing Loans: NPL)
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. ความหมายและหนาที่ของธนาคารพาณิชย
สารานุกรมเสรี. (2554: ออนไลน) กลาววาธนาคารพาณิชย หมายถึง การประกอบธุรกิจ
ประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันไดกําหนดไว และใชประโยชน
จากเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน การใหกูยืม ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋วเงิน หรือตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้จะประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ อันเปนประเพณี
ของธนาคารพาณิชย ดว ยก็ไ ด สําหรับธนาคารพาณิชย คือธนาคารที่ไ ดรับอนุ ญาตใหประกอบการ
ธนาคารพาณิชย และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ
ธนาคารพาณิชยดวย
พรนพ พุกกะพันธุ และประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ. (2548: 38-39) กลาววา หนาที่ของ
ธนาคารพาณิชยในการเปนผูใหกู โดยทั่วไป (Loan)การใหกูยืมของธนาคารพาณิชยมีหลายประเภทตาม
วัตถุประสงคที่ตองการสินเชื่อและระยะเวลาในการผอนชําระ เชน เงินกูเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย เพื่อ
ประกอบธุรกิจการคา เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการสั่งสินคาเขาหรือสงสินคาออก เปนตน ผูขอกูจะตองมี
หลักประกัน และความสามารถในการผอนชําระ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเปนรายป และผูกูจะตอง
ผอนชําระเงินตนและดอกเบี้ยทุกๆ เดือน
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2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู
สุรักษ บุนนาค และวณี ฉอยเกียรติกุล. (2540 : 75) ในวิชาเศรษฐศาสตร ดอกเบี้ยเปน
คาตอบแทนปจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง คือ เปนคาตอบแทนปจจัยผลิตประเภททุน ทฤษฏีดอกเบี้ยซึ่งมีอยู
หลายทฤษฎีไดอธิบายความหมายของดอกเบี้ยตางๆกัน ดังนี้
2.1 Time-preference Theory หรือ Real Theory อธิบายวา ดอกเบี้ยคือคาบริการของ
สินทรัพยประเภททุน และคาตอบแทนที่จําเปนสําหรับดึงดูดใหมีการออม
2.2 Liquidity-preference ของเคนส อธิบายวา ดอกเบี้ยคือรางวัลที่จายใหแกผูยอม
เสียสละความคลองตัว (liquidity) ของเงินออม
2.3 Loanable-funds Theory อธิบายวา ดอกเบี้ยคือราคาที่ผูยืมจายแกผูใหยืมเปนคา
ประโยชนของเงิน
ในทางการเงิน ดอกเบี้ย หมายถึง จํานวนเงินที่ผูกูตองจายชําระแกผูใหกู เนื่องจากไดนําเงิน
หรือสิ่งของมีคาอื่นของผูใหกูไปใชประโยชน โดยสัญญาวาจะชําระคืนเต็มมูลคาในวันกําหนดใน
อนาคต โดยทั่วไปดอกเบี้ยคิดเปนรอยละของเงินตน เรียกวา “อัตราดอกเบี้ย”
ความหมายตามนิยามศัพทของธนาคารแหงประเทศไทย (ธนาคารแหงประเทศไทย. 2544 :
46) อัตราดอกเบี้ย หมายถึง ผลตอบแทนหรือจํานวนเงิน ที่ผูกูตองจายชําระใหแกผูใหกู โดยสัญญาวาจะ
ชําระคืนเต็มมูลคาในวันที่ครบกําหนดในอนาคตที่ตกลงกันไว
นิยามศัพทดานเศรษฐกิจ. (กระทรวงการคลัง 2554 : ออนไลน) ประเภทของอัตราดอกเบี้ย
เงินกูมีดังนี้
- อัตราดอกเบี้ย MLR (Medium Lending Rate) หรือ (Minimum Loan Rate) หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยเงินกูแบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญชั้นดี
- อัตราดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึงอัตราดอกเบี้ยประเภท
เบิกเกินบัญชีที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจาก ลูกคารายใหญชั้นดี
- อัตราดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail Rate)หมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ธนาคาร
พาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายยอยชั้นดี ทั้งนี้ใชโยงเขากับอัตราดอกเบี้ย MLR เพื่อใหสามารถ สะทอน
ระดับความเสี่ยงที่แตกตางกันระหวางลูกคารายใหญ กับลูกคารายยอยได โดยบวกสวนตางสูงสุดที่
ธนาคารพาณิชยประกาศ ไมเกินรอยละ 4 ตอป
สิตาภา บัวเกษ. (2552:
12-17) กลาววา การศึกษาทฤษฎีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปน
การศึกษาปจจัยที่เปนตัวกําหนดอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจ และเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ
จึงตั้งสมมติฐานใหมีอัตราดอกเบี้ยอัตราเดียวกันเทานั้นในระบบเศรษฐกิจ สําหรับทฤษฎีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยที่สําคัญมี 2 ทฤษฎี ดังนี้
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1. ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู (The loanable funds theory)
2. ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง (The liquidity preference theory)
ทฤษฎีปริมาณเงินกู
ทฤษฎีปริมาณเงินใหกู (The loanable funds theory) กลาววาอัตราดอกเบี้ยถูกกําหนดโดย
ปจจัย 2 ปจจัย ไดแก อุปสงคของเงินกู (Demand for Loanable Funds) และอุปทานของเงินกู (Supply of
Loanable Funds)
อุปสงคของเงินกู
อุปสงคของเงินกู (Demand for Loanable Funds) หมายถึง ปริมาณความตองการกูยืมใน
ระบบเศรษฐกิจซึ่งผูที่ตองการเงินกูยืมประกอบดวยธุรกิจ รัฐบาล ครัวเรือน และตางประเทศ
1. ความตองการเงินกูของธุรกิจ (Business Demand: DB)
ธุรกิจตองการเงินกูเพื่อลงทุนในการผลิตสินคาและบริการตางๆ ซึ่งความตองการ
เงินกูยืมนี้ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย โดยมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกัน กลาวคือ หากอัตราดอกเบี้ย
เงินกูสูงขึ้น ความตองการเงินกูของธุรกิจจะลดลง เนื่องจากตนทุนเงินทุนของธุรกิจสูงขึ้นซึ่งอาจทําให
โอกาสในการทํากําไรของธุรกิจลดลง
2. ความตองการเงินกูของรัฐบาล (Government Demand: DG)
รัฐบาลตองการเงินกู เพื่อนําไปใชจายเพื่อการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามความ
ตองการเงินกูข องรัฐบาลไมขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย แตขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล หากรัฐบาลดําเนิน
นโยบายงบประมาณขาดดุล รัฐบาลจะตองการเงินกูเพื่อการชดเชยงบประมาณที่ขาดดุลดังกลาว
3. ความตองการเงินกูของครัวเรือน (Domestic Consumer Demand: DC)
ครัวเรือนตองการเงินกู เพื่อนําไปซื้อสินคาและบริการตางๆ เพื่อยกมาตรฐานการ
ใชชีวิตของตน ความตองการเงินกูของครัวเรือนขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย โดยมีความสัมพันธตรงกันขาม
กัน นอกจากความตองการเงินกูของครัวเรือนจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยแลว ยังขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน
ระดับรายไดของครัวเรือน เงินดาวน และจํานวนเงินที่ตองผอนชําระในแตละงวด
4. ความตองการเงินกูของตางประเทศ (Foreign Demand: DF)
เอกชนหรือรัฐบาลตางประเทศมีความตองการเงินกู เพื่อนําไปลงทุนหรือนําไป
พัฒนาประเทศของตน ความตองการเงินกูนี้ขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย โดยมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกัน
เมื่อนําปริมาณความตองการเงินกูจากแหลงตางๆ ขางตนมารวมกัน จะไดเปนเสนอุป
สงคของเงินกูรวม (Total Demand for Loanable Funds: DLF) โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับอัตราดอกเบี้ย ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 เสนอุปสงคของเงินกูรวม
อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ
อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพตามทฤษฎีปริมาณเงินกู คือ อัตราดอกเบี้ยที่ทําใหอุปสงคของ
เงินกูเทากับอุปทานของเงินกู ดังภาพประกอบ 5 ซึ่งจากภาพจะเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพเทากับ iE
และปริมาณเงินดุลยภาพเทากับ QE
อัตราดอกเบี้ยตอป
SLF

iE

DLF
ปริมาณเงิน (บาท)
QE
ภาพประกอบ 3 อัตราดอกเบีย้ ดุลยภาพ
อัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจจะสูงหรือต่ํากวา iE ไมได เนื่องจากหากอัตราดอกเบี้ยสูงกวา
iE ความตองการใหกูยืมเงินหรืออุปทานของเงินกูจะสูงกวาความตองการกูยืมเงินหรืออุปสงคของเงินกู
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ทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน เพื่อกําจัดอุปทานสวนเกินดังกลาวจึงตองลดอัตราดอกเบี้ยลง ทําใหอุปทาน
ของเงินกูลดลงและอุปสงคของเงินกูเพิ่มขึ้น จนในที่สุดอุปสงคของเงินกูและอุปทานของเงินกูจะเทากัน
ที่อัตราดอกเบี้ยเทากับ iE และหากอัตราดอกเบี้ยต่ํากวา iE จะทําใหเกิดอุปสงคสวนเกิน สงผลใหอัตรา
ดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้น จนทําใหอุปสงคของเงินกูลดลงและอุปทานของเงินกูเพิ่มขึ้นจนเทากันที่
อัตราดอกเบี้ยเทากับ iE
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ
อั ต ราดอกเบี้ ย ในระบบเศรษฐกิ จ จะอยูที่ อัต ราดอกเบี้ ย ดุ ลยภาพเสมอ เนื่ อ งจากหาก
ในขณะใดขณะหนึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ จะเกิดการปรับอุปสงคและ
อุปทานของเงินกูจนกระทั่งเขาสูดุลยภาพที่จุดเดิม อยางไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอาจเปลี่ยนแปลง
ไดหากปริมาณความตองการเงินกูและปริมาณเงินใหกูเปลี่ยนแปลงไปที่ระดับอัตราดอกเบี้ยระดับเดิม
ตัว อยางเชน หากเศรษฐกิจขยายตัว ธุ รกิจ ตางๆ จะมี ความตองการกูยืมเงินเพื่อมาลงทุน
เพิ่มขึ้น ถึงแมวาอัตราดอกเบี้ยจะอยูในระดับเดิมก็ตาม ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงเสนอุปสงคของเงินกู
และอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ ดังภาพประกอบ4 ซึ่งจากภาพจะเห็นไดวาเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ปริมาณ
ความตองการเงินกูมากขึ้น เสนอุปสงคของเงินกูจะเปลี่ยนจากเสน DLF1 เปนเสน DLF2 สงผลใหอัตรา
ดอกเบี้ยดุลยภาพจากเดิม iE1 เพิ่มขึ้นเปน iE2 และปริมาณเงินดุลยภาพเพิ่มขึ้นจาก QE1 เปน QE2

ภาพประกอบ 4 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ
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ทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง (The liquidity preference theory)
จอหน เอ็ม. เคนส (John M. Keynes). (1936: 166) กลาววา เงินเปนสินทรัพยชนิด
หนึ่งที่มีอรรถประโยชนมาก ในฐานะที่เปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงที่สุดในบรรดาสินทรัพยตางๆ
ดั ง นั้ น ในขณะหนึ่ ง ขณะใดคนเราจึ ง อาจต อ งการเงิ น ไว เ พื่ อ จุ ด มุ ง หมายอื่ น ๆ นอกเหนื อ ไปจาก
จุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีความตองการถือเงินไดแบงจุดมุงหมายในการถือ
เงิน ออกเปน 3 จุดมุงหมายดวยกัน ดังนี้
1. ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย (Transactions demand for money)
ความตองการถือเงินเพื่อจุดมุงหมายนี้ เกิดขึ้นก็เนื่องจากในชีวิตประจําวันของทั้งครัวเรือนและธุรกิจนั้น
รายรับและรายจายมิไดมีความสอดคลองกันอยางสมบูรณ ทําใหมีความจําเปนตองถือเงินจํานวนหนึ่งไว
เพื่อใชจายในกิจวัตรประจําวัน เมื่อปจจัยทางดานสถาบันและปจจัยทางดานเทคนิคถูกกําหนดมาให
ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอยจะแปรผันไปในทางเดียวกันกับระดับรายไดประชาชาติ กลาวคือ
ถาระดับรายไดประชาชาติยิ่งสูงเทาใด ความตองการถือเงินเพื่อจุดมุงหมายนี้ก็จะยิ่งสูงเทานั้น เพื่องาย
แกการพิจารณา เราจะตั้งขอสมมติวา ความสัมพันธระหวางความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอยและ
รายไดประชาชาติเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง (linear relationship) ดังนั้น ความสัมพันธดังกลาวอาจ
แสดงไดในรูปของสมการที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับสมการความตองการถือเงินของสํานักเคม
บริดจดังนี้
M T = kPy

MT แสดงถึงความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย P แสดงถึงระดับราคา y แสดงถึงผลผลิต
ที่แทจริง Py แสดงถึงรายไดประชาชาติที่เปนตัวเงิน และ k แสดงถึงสัดสวนของรายไดประชาชาติที่
เปนตัวเงินที่ประชาชนตองการถือไวเพื่อจับจายใชสอย คาของ k ถูกกําหนดโดยปจจัยทางดานสถาบัน
และปจจัยทางดานเทคนิค ในทํานองเดียวกันกับคาของ V หรืออัตราการหมุนเวียนของเงินในทฤษฎี
ปริมาณของฟชเชอร และมีขอสมมติวาคงที่ในระยะสั้น ขอแตกตางที่สําคัญระหวางทฤษฎีปริมาณเงิน
ของสํานักเคมบริดถือวาคนถือเงินไวเพื่อจับจายใชสอยแตเพียงอยางเดียวเทานั้นแตเคนสเห็นวา การถือ
เงินไวเพื่อจับจายใชสอยเปนเพียงสวนหนึ่งของความตองการถือเงินทั้งหมดเทานั้น เพราะคนนั้นยังมี
ความตองการถือเงินไวเพื่อจุดมุงหมายอื่นๆ อีกเชนกัน
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ภาพประกอบ 5 ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย
จากภาพประกอบ 5 เสน MT เปนเสนที่แสดงถึงความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย เมื่อ
รายไดประชาชาติอยูในระดับตางๆ เชน ถารายไดประชาชาติอยูในระดับ (Py)0 ความตองการถือเงินเพื่อ
จับจายใชสอยจะเทากับ MT0 ความชันของเสนความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย จะมีคาเทากับสวน
กลับของ k หรือเทากับ 1/k
2. ความตองการถือเงินเพื่อสํารองไวเหตุฉุกเฉิน (Precautionary demand for money)
ความตองการถือเงินเพื่อจุดมุงหมายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับรายรับและรายจายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ตามทัศนะของเคนสนั้น ความตองการถือเงินเพื่อจุดมุงหมายนี้ก็เพื่อเอาไวใชสําหรับ
รายจ ายที่เ กิด ขึ้น โดยกะทั น หั น และสํ าหรับ การซื้ อ บางอย า งที่ไ ด ผ ลประโยชน เ ป น พิ เ ศษโดยที่ไ ม
สามารถทราบไดลวงหนา รวมทั้งถือไวเปนสินทรัพยที่มีมูลคาคงที่ในรูปของตัวเงินเพื่อไวชําระหนี้สิน
ที่มีมูลคาคงที่ในรูปของตัวเงิน ความตองการถือเงินเพื่อสํารองไวในเหตุฉุกเฉินจะผันแปรไปในทาง
เดียวกันกับระดับรายไดประชาชาติเชนเดียวกันกับความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย และเนื่องจาก
ปริมาณเงินที่คนตองการถือเพื่อสํารองไวในเหตุฉุกเฉิน มีปริมาณที่ไมมากนัก เราจึงอาจรวมความ
ตองการถือเงินทั้งสองประเภทเขาดวยกัน และใชสมการ M T = kPy ในความหมายที่กวางขึ้น โดยให
MT หมายถึงทั้งความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอย และความตองการถือเงินเพื่อสํารองไวในเหตุ
ฉุกเฉิน
3. ความตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไร (Speculative demand for money) นี้มีความสัมพันธ
กับอัตราดอกเบี้ยอยางผกพัน กลาวคือถาอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นความตองการถือเงินประเภทนี้จะลดลง แต
ถาอัตราดอกเบี้ยลดลงความตองการถือเงินประเภทนี้จะสูงขึ้น
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สําหรับอุปทานของเงิน ซึ่งประกอบดวยธนบัตร เหรียญกษาปณ และเงินฝากกระแส
รายวันที่จายคืนเมื่อทวงถามของระบบธนาคารพาณิชย อุปทานของเงินนี้ธนาคารกลางสามารถควบคุม
ไดโดยการใชนโยบายการเงินที่เหมาะสม
ดังนั้น ดุลยภาพของอัตราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดขึ้นโดยเสนความตองการถือเงินทั้ง 3
ประเภทกับเสนอุปทานของเงิน ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพโดยทฤษฎีความพึงพอใจในสภาพคลอง
จากภาพประกอบ 6 แกนตั้งแทนอัตราดอกเบี้ย แกนนอนแทนปริมาณเงิน เสน Sm เปนเสนอุปทาน
ของเงิน เสน Dm เปนเสนอุปสงครวมหรือความตองการถือเงินทั้ง 3 ประเภท ราดอกเบี้ยจึงถูกกําหนดโดยเสน
Dm ตัดกับเสน Sm ที่จุด E อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพคือ i1 และปริมาณเงินดุลยภาพคือ Qm
ทฤษฎีความพึงพอใจในในสภาพคลองมีลักษณะเปน “Stock concept” คือปริมาณเงินที่มีอยู
ในขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งตางกับทฤษฎีปริมาณเงินใหกู มีลักษณะเปน “Flow concept”

3. แนวคิดสากลของการบริหารความเสี่ยงดวย Basel II
สุทธิพันธุ ถาวรวงษ และฉัตรพงศ วัฒนจิรัฏฐ. (2554: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ,
ออนไลน) แนวคิดการบริหารความเสี่ยงที่กําลังมีบทบาทสําคัญตอธนาคารพาณิชยไทยในปจจุบันคือ
Basel II (บาเซิลทู) เนื่องจากเปนแนวคิดระดับสากล ที่แมวาเริ่มแรกจะใชกับธนาคารพาณิชยที่มี
ธุรกรรมระหวางประเทศ (International active banks) ในกลุม G-10 แตไดแพรขยายไปยังอีกหลาย
ประเทศทั่วโลก โดยในสวนของไทยนั้นธนาคารแหงประเทศไทยจะนําหลักเกณฑนี้มาใชชวงปลายป
2551 และคาดหวังใหธนาคารพาณิชยสามารถปรับตัวตามเกณฑ Basel II ไดอยางมีประสิทธิภาพใน
ป 2553
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ที่มาและความสําคัญของ Basel II (บาเซิลทู)
เกณฑ Basel II นี้เกี่ยวของกับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยกับการดํารงเงินกองทุน
สํารองขั้นต่ํา โดยเปาหมายของ Basel คือเพื่อสรางเสถียรภาพใหกับระบบการเงิน เนื่องจากสถาบัน
การเงินตางๆ เหลานี้มีการทําธุรกรรมระหวางกัน ดังนั้น หากสถาบันการเงินใดเกิดปญหาขึ้นก็ยอม
สงผลตอเนื่องไปยังสถาบันการเงินอื่นดวย หลักการพื้นฐานของแนวคิดนี้คือความเสี่ยงนั้นตองสามารถ
ประเมินไดเพื่อใหสามารถบริหารจัดการได และหากองคกรใดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใชคํานวณเงินที่ตองใชกันสํารองไวกับธนาคารกลางก็จะนอยลง ทําใหธนาคาร
สามารถนําไปสรางประโยชนไดมากขึ้น Basel ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย Bank for International
Settlement (BIS) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ ทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางธนาคารกลางและธนาคารพาณิชยของประเทศตางๆ ในการกํากับดูแลความเสี่ยง เสริมสราง
เสถียรภาพของระบบการเงิน ตลอดจนเปนศูนยกลางในการทําวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน โดย BIS
ไดตั้งคณะกรรมการ Basel Committee on Banking Supervision ขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางการคํานวณ
เงินกองทุนสํารองขั้นต่ําของธนาคารพาณิชย เกณฑ Basel ที่ออกมาในระยะแรกคือในป พ.ศ. 2535
(ค.ศ.1992) เรียกวา Basel Capital Accord หรือ Basel I ซึ่งกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารง
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต ไมนอยกวารอยละ 8 ตอมาไดมีการแกไข
เพิ่มเติมโดยในป 2539 กําหนดใหครอบคลุมความเสี่ยงดานภาวะตลาด โดยธนาคารสามารถเลือกใช
วิธีการคํานวณความเสี่ยงขั้นพื้นฐานคือ Standardized approach หรือขั้นสูงเรียกวา Internal model
approach ได
นอกจากนี้ เพื่อใหหลักเกณฑการกํากับดูแลเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง สามารถสะทอน
ความเสี่ยงและสอดคลองกับภาวะตลาดการเงินที่มีความซับซอนไดดียิ่งขึ้น BIS จึงไดพัฒนาและออก
เกณฑใหมเรียกวา New Basel Capital Accord หรือ Basel II ขึ้นในป 2547 ซึ่งเรียกไดวามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑเดิมอยางมาก เพราะนอกจากจะครอบคลุมความเสี่ยงดานที่เหลืออยูคือดาน
ปฏิบัติการ และเพิ่มเติมแบบจําลองการประเมินความเสี่ยงดานตางๆ แลว ยังรวมถึงการกําหนดแนว
ทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินดวย
หลักเกณฑเสาหลัก 3 ตน
กรอบแนวคิดของ Basel II เรียกวาเสาหลัก 3 ตน (Three Pillars) แบงออกเปนการดํารง
เงินกองทุนขั้นต่ํา ซึ่งรวมความเสี่ยงทั้งสามประเภทดังกลาวขางตนไว (เสาหลักตนที่ 1) การกํากับดูแล
จากทางการและการประเมินความเสี่ยงดานอื่น (เสาหลักตนที่ 2) และการเปดเผยขอมูลเพื่อความ
โปรงใส (เสาหลักตนที่ 3)
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ภาพประกอบ 7 หลักเกณฑเสาหลัก 3 ตน
โดย Basel II สนับสนุนใหธนาคารใชแบบจําลองขั้นสูงในการคํานวณความเสี่ยง เพื่อให
สะทอนการดําเนินงานของตนเองไดมากขึ้น โดยมีสิ่งจูงใจคือสัดสวนการกันสํารองที่นอยลง อยางไรก็
ตาม การจะใชแบบจําลองขั้นสูงไดนั้นธนาคารจะตองมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เชน
หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดนโยบายด า นการบริ ห ารความเสี่ ย งต อ งมี ส ถานะแยกเป น อิ ส ระจาก
หนวยงานดานจัดการกองทุนหรือสินเชื่อ คือไมอยูภายใตผูบริหารสายงานรายเดียวกันเพื่อปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และควรเปนหนวยงานที่สามารถรายงานผลใหคณะกรรมการขององคกรทราบ
ไดโดยตรง ซึ่งธนาคารพาณิชยมักจะแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ขึ้น เพื่อใหความเห็นตอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการติดตามและการประเมินความเสี่ยงของทั้งองคกร

4. หนี้ที่ไมกอ ใหเกิดรายได (Non-performing Loans : NPL)
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2546: ออนไลน) ใหความหมายของปริมาณเงินใหสินเชื่อดอย
คุณภาพ (NPL) ดังนี้ หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง เงินใหสินเชื่อจัดต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัย
จะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑการจัดชั้น รวมถึงลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญที่ธนาคารพาณิชยกันสํารอง
ครบรอยละ 100 และตัดออกจากบัญชีแลวแตยังไมไดบันทึกกลับเขามาในบัญชี
สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540
พิกุล รุกขพันธุ กลาววาสาเหตุของวิกฤตป 40 เกิดจากปจจัยทางเศรษฐศาสตร คือระบบ
กลไกเศรษฐกิจ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาด ดังนี้
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1. การหดตัวของการสงออกและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในระดับสูง ซึ่งในป 2539 การ
สงออกของประเทศไทยขยายตัวไมถึง 1% เมื่อเทียบกับป 2537 และป 2538 ซึ่งขยายตัว 23 % และ 21%
ตามลําดับ การสงออกที่ไมขยายตัวในป 2539 ทําใหมีผลกระทบตออุปสงคมวลรวม สงผลกระทบ
ทางดานจิตวิทยา และความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติ ในเรื่องปญหาสภาพคลองของทุนสํารอง
ระหวางประเทศและคาเงิน เพราะประเทศไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2530 และมี
ขนาดของการขาดดุลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหนําไปสูการโจมตีคาเงินและเกิดวิกฤตสถาบันการเงิน
ในที่สุด
2. การลงทุนเกินควรซึ่งเปนรากฐานของฟองสบู เปนปจจัยที่ทําใหมีการลงทุนมาก
เกินไปไดแก การเปดเสรีทางการเงิน ทําใหธุรกิจและสถาบันการเงินสามารถกูยืมเงินจากตางประเทศได
ทําใหมีการขยายการลงทุนมากเกินไป อีกประการหนึ่งเกิดจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพย และตราสาร
ทางการเงินตาง ๆ มีราคาสูงขึ้นกอใหเกิดอุปสงคเพื่อเก็งกําไร และทําใหมีการลงทุนเพื่อผลิตสินคา
สนองตอบอุปสงคเพื่อเก็งกําไร
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพยตกต่ํา ในชวงป 2530-2539 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไมวาจะเปนที่
อยูอาศัย อาคารสํานักงาน สนามกอลฟ สวนเกษตรเติบโตอยางมาก ในป 2540 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
เปนผลมาจากการที่รัฐบาลอนุญาตใหมีธุรกรรมวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facilities :
BIBF) ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกต่ํากวาในประเทศมาก จึงทําใหผูประกอบการหันไป
ระดมทุนจากตางประเทศ พรอมกับระดมทุนในตลาดหลัก ทรัพ ย โหมการลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพยทั่วประเทศ และจากการที่ราคาอสังหาริมทรัพยและที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงกอใหเกิดอุป
สงคเพื่อเก็งกําไร และดึงดูดใหผูประกอบการสมัครเลนหันมาทําธุรกิจประเภทนี้อยางกวางขวาง ซึ่ง
กลาวไดวาภาคอสังหาริมทรัพยเปนภาคที่เกิดภาวะฟองสบู
4. ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม วิกฤตเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในป 2540 อีกสาเหตุหนึ่งคือ การผิดพลาดในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในสวนที่
รับผิดชอบโดยธนาคารแหงประเทศไทย คือ การใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และปลอยใหเงินทุน
เคลื่อนยายเสรีโดยขาดการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ผลดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ คือชวยใหมี
การควบคุมเสถียรภาพดานราคา แตมีผลเสียตอดุลบัญชีเดินสะพัด กลาวคือการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
คงที่ ในขณะที่ระดับเงินเฟอในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเทากับวารัฐบาลชวยใหราคาสินคานําเขาไดเปรียบ
ในการแขงขันกับสินคาในประเทศ ทําใหประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการควบคุมปริมาณเงิน
ดอยลง กลาวคือ ตั้งแตประเทศไทยเปด BIBF ในป 2536 มีเงินทุนไหลเขามาในประเทศจํานวนมาก ทํา
ใหปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ธนาคารแหงประเทศไทย พยายามดูดซับปริมาณเงินที่มาก
เกินไป โดยการขายพันธบัตรการดําเนินนโยบายเชนนี้ทําใหอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่สูงอยูแลว
ไมลดลง ซึ่งเปนปจจัยใหมีการนําเงินทุนเขามามากยิ่งขึ้น กอใหเกิดขบวนการเศรษฐกิจฟองสบูในที่สุด
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5. คาเงินบาท ธนาคารแหงประเทศไทยตองนําเงินทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ
24,000 ลานดอลลาร มาใชเพื่อปกปองเงินบาท (ทุนสํารองที่นํามาใชปกปองคาเงินบาทป 2540 เทากับ
2/3 ของทุนสํารองที่ประเทศมีอยู) และรัฐบาลตองขอกูเงินจาก IMF จํานวน 17,200 ลานดอลลารเพื่อ
ชดเชยทุนสํารองฯ วิกฤตนี้ยังเผยแพรไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกดวย จนไดรับชื่อวา “ตมยํากุง
ดีซีส”
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ( NPL) ในชวงตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจป 2540
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 2544. (ประวัติความเปนมา : ออนไลน). บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย หรือ บสท. (Thai Asset Management Corporation – TAMC) จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงินและบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ปรับโครงสรางหนี้และปรับ
โครงสรางกิจการ โดยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ของสถาบันการเงินและบรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย รวมทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหนี้สําหรับสินทรัพยดอย
คุณภาพนั้น หรือ โดยการใชมาตรการอื่นๆ เพื่อประโยชนแก การฟนฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ
ประเทศ
นับตั้งแตวิกฤตการณทางการเงินในภูมภิ าคเอเชียในป 2540 ประเทศไทยไดประสบปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง การเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
สงผลใหคาเงินบาทออนตัวลงอยางมาก และสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสถาบันการเงินและ
ภาคธุรกิจตอเนื่องเปนลูกโซ สถาบันการเงินมีภาระการกันสํารองและตนทุนการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ผลประกอบการยังขาดทุนสูงจากภาระคาใชจา ยที่เพิ่มขึ้นและรายรับจากการปลอย สินเชือ่ ที่
ลดลง เนื่องจากสถาบันการเงินระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อเปนพิเศษ สงผลใหภาคธุรกิจขาดสภาพ
คลอง และไมสามารถดําเนินการตอไปไดอยางปกติ ดวยเหตุนี้ ลูกหนีข้ องสถาบันการเงินจึงไมสามารถ
ชําระสินเชื่อได สงผลใหสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan
- NPL) เปนจํานวนมาก โดย มี NPL สูงสุดจํานวน 2.7 ลานลานบาท หรือรอยละ 47.7 ของสินเชื่อรวม
ของสถาบันการเงิน ณ สิ้น เดือนพฤษภาคม 2542
ธนาคารแหงประเทศไทย ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้. (2550: 13-14) กลาววา ในชวงป
2533-2539 ประเทศไทยไดดําเนินการเปดเสรีทางการเงิน การผอนคลายดานการเคลื่อนยายเงินทุน
ภายใตมาตรการเปดเสรี ไดสงผลใหเงินทุนไหลเขาสูประเทศไทยในรูปของสินเชื่อเปนจํานวนมาก
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศยังอยูในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยตางประเทศ ในขณะที่
ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นค อ นข า งต่ํ า ประกอบกั บ แนวทางการผ อ นคลายภาษี เ งิ น กู จ าก
ตางประเทศ และในระยะเวลาดังกลาวประเทศไทยไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือไวสูง สงผลให
การกูยืมจากตางประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการ
ลงทุนภาคเอกชนสูงกวาเงินออมภายในประเทศ
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การขยายตัวอยางรวดเร็วของภาคการเงินดังกลาว เมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจจริง สงผลใหเกิด
ความเปราะบางทางการเงิน เชน การที่เงินทุนนําเขาเปนเงินกูระยะสั้นเปนสวนใหญ แตถูกนํามาปลอยกู
ตอใหแกโครงการระยะยาว โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย กอใหเกิดปญหาความไมมีสภาพ
คลอง (maturity mismatch) และภาวะที่ภาคเอกชนมีการพึ่งพิงเงินกูในระดับสูง (high leverages) การ
แขงขันที่รุนแรงขึ้นในระบบการเงิน ผลักดันใหสถาบันการเงินภายในประเทศปลอยสินเชื่อที่กอใหเกิด
ความเสี่ยงเปนอันมาก รวมทั้งการที่สถาบันการเงินไดปลอยสินเชื่อลักษณะที่ผลักดันใหเกิดสภาวะฟอง
สบูขึ้นในหลายภาคเศรษฐกิจ จนเศรษฐกิจฟองสบูแตกเปนวิกฤติการณเศรษฐกิจอยางรุนแรงในป
2540เปนผลใหทางการประกาศลอยตัวคาเงินบาทที่เคยผูกคากับเงินดอลลลารสหรัฐอเมริกาเปนระบบ
ลอยตัวแบบจัดการ(managed float) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 สงผลใหคุณภาพสินทรัพยของสถาบัน
การเงินลดลง จนทําให NPL ในระบบการเงินของไทยสูงสุดเปนประวัติการณถึงรอยละ 47.70 ตอ
สินเชื่อรวมในป 2542
วิกฤตเศรษฐกิจการเงินดังกลาว ไดสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้หลายประการ
เชน ปญหาดานการตลาด ปญหาดานการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องสภาพคลอง ทั้งนี้เพราะเมื่อ
เศรษฐกิจตกต่ําการขอกูเงินจากสถาบันการเงินยากขึ้น สงผลใหลูกหนี้บางคนที่มีความสามารถชําระได
แตไมชําระหนี้ จึงเกิดพฤติกรรมการชําระหนี้ที่เรียกวา “สามไม” คือ ไมมี ไมหนี ไมจาย จนกลายเปน
ลูกหนี้ NPL ประเภทเหนียวหนี้ (Strategic NPL debtor) ทําใหการแกไขปญหา NPL ยากยิ่งขึ้น
รวบรวมบทความเกี่ยวกับปริมาณเงินใหสินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจ และปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ของประเทศไทย
ออนไลน) กลาวา สินเชื่อ SMEs
นายปยะ ซอโสตถิสกุล. (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2551:
ตางจังหวัดของธนาคารในปนี้เติบโตแบบกาวกระโดดมาก ภาคเกษตรชวยผลักดัน สามารถปลอย
สินเชื่อไดสูงเกินคาดโดย Q1/51 ยอดปลอยสินเชื่อเติบโตประมาณ 4-5% คิดเปนมูลคาประมาณ 3,0004,000 ลานบาท สวน NPL ของ สินเชื่อ SMEs ลดลงประมาณ 1% ของยอด NPL ที่มีอยู เปดเผยวายอด
ปลอย สินเชื่อธุรกิจ SMEs ตางจังหวัดของธนาคารในปนี้ ยอมรับวามีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดด
มาก ซึ่งเปนผลมาจากภาคการเกษตรชวยผลักดัน ดังนั้น ยอดปลอยสินเชื่อ SMEs ดังกลาวในปนี้ยังคง
เปาหมายการเติบโตไวเทากับชวงป 2550 ที่ 20% อยางไรก็ตาม ธนาคารเชื่อวาสามารถปลอยสินเชื่อนี้ได
ตามเปาหมายที่ 20% แนนอน เนื่องจากมีปจจัยบวกทั้งดาน ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมดาน
ทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต ที่ยังเติบโตดีตอเนื่อง นายปยะยังกลาวอีกวา
แนวโนมหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) รวมและ NPL ของสินเชื่อ SMEs ตางจังหวัดของธนาคารในป
นี้มีทิศทางที่ปรับตัวลงประมาณ 1% ของยอด NPL ที่มีอยู อยางไรก็ตาม คาดวา ยอดหนี้จะปรับลดลง
ได โดย 1.วิธีการปรับโครงสรางหนี้ 2.ลูกคามีการรีไฟแนนซสินเชื่อมากขึ้น และ 3.การที่ธนาคารนํา
NPL ขายสูทองตลาดดวยวิธีการที่แตกตางกัน คาดวาจะชวยใหแผนการลดหนี้ธนาคารเปนไปตาม
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เปาหมายแนนอน นายปยะ กลาวตออีกวา สําหรับสัดสวนการปลอยสินเชื่อ SMEs ตางจังหวัด ธนาคาร
ยังคงมุงเนน 5 ภาคธุรกิจหลัก ประกอบดวย 1. ภาคการผลิตชิ้นสวนรถยนต 2. รีเทลประเภทคาปลีก
3. ภาคการเกษตร 4. ภาคธุรกิจโรงแรม และ 5. ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
กระทรวงการคลัง (2552: ออนไลน) กลาววา 1. ธนาคารแหงประเทศไทย ยอมรับเศรษฐกิจ
หดตัวจะสงผลใหหนี้ NPL เพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะสงผลใหหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายไดของผูประกอบการลดลง ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้ลดลง
อยางไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยที่ดีขึ้นกวาในอดีต อาจทําใหหนี้ NPL ไมสูงขึ้น
มาก ดานบล.กสิกรไทย คาดวา NPL มีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้น โดยเห็นไดจากยอดหนี้ที่ไมจาย
ดอกเบี้ยในไตรมาส 4/51 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ พบวายอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในชวงปลายปเกิด
จากการที่บริษัทกักตุนเงินสดเพื่อเสริมสภาพคลองแทนที่จะนําไปลงทุน - สศค. วิเคราะหวา อัตรา NPL
ตอสินเชื่อรวมของระบบธนาคารพาณิชยยังคงอยูในระดับต่ําที่รอยละ 3.19 ณ สิ้นป 2551 อยางไรก็ตาม
ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมหดตัวในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2551 และป 2552 ซึ่งเกิดจากปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศมีแนวโนมชะลอตัวลงดวย
เชนเดียวกัน ทั้งนี้ คาดวาในป 2552 เศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัวเพียงรอยละ 0.0 -2.0 ตอป การ
ลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน คาดวาจะขยายตัวเพียงรอยละ 3.0 และรอยละ 2.2 ตอป ตามลําดับ 2.
คําสั่งซื้อติดลบฉุดยอดการผลิตป 52 ตอ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเผยวา ปญหาเศรษฐกิจสหรัฐที่
ชะลอตัวลง สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในดานการสงออก อีกทั้งยังสงผลกระทบทางออมตอการ
นําเขาของประเทศตางๆใหชะลอตัวลง สงผลตอเนื่องถึงภาคการผลิตและการลงทุน ทั้งนี้ในสวนของ
ผูผลิตที่สงผลกระทบมากที่สุด คือสินคาที่ผลิตเพื่อสงออก โดยเฉพาะกลุมสินคาฟุมเฟอย โดยในเดือน
ธ.ค.51 การสงออกเครื่องใชไฟฟาหดตัวลงที่รอยละ -20.7 ตอป อิเล็กทรอนิคสหดตัวลงที่รอยละ -34.6
ตอป สิ่งทอ -7.0 ตอป และยานยนต - 20.7 ตอป สศค.วิเคราะหวาเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม
พบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนธ.ค. หดตัวรอยละ -19.7 ตอป ซึ่งเปนการหดตัวติดตอกันเปน
เดือนที่ 3 ในรอบป 2551 สงผลใหไตรมาสที่ 4 ป 2551 หดตัวถึงรอยละ -9.7 สะทอนการชะลอการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่สงผลกระทบตอความตองการของตลาดตางประเทศที่
หดตัวลงมาก (Global Recession) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุน จีน และสิงคโปร ขณะเดียวกัน
สินคาอุตสาหกรรมที่เนนตลาดภายในประเทศ เชน อุตสาหกรรมอาหาร การปน การทอ ก็หดตัวลงตาม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ MPI ที่หดตัวลงมากในไตรมาส 4 ดังกลาวจะเปนเหตุสําคัญที่ทําให
GDP หดตัวลงมากในไตรมาสที่ 4 ป 2551 3. เศรษฐกิจสหรัฐหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ 26 ป
เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 4 ป 51 หดตัวรอยละ -3.8 ตอป เทียบกับไตรมาสกอน (หรือรอยละ -0.2
เทียบกับไตรมาส 4 ป 51) ซึ่งเปนการหดตัวรายไตรมาสที่รุนแรงที่สุดในรอบ 26 ป และทํา GDP สหรัฐ
ในป 51 ขยายตัวที่รอยละ 1.3 ชะลอลงจากรอยละ 2.1 ในป 50 ทั้งนี้ตัวเลข GDP ดังกลาวหดตัวต่ํากวาที่
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นักเศรษฐศาสตรคาดไวที่รอยละ 5-6 เนื่องจากการผลิตสินคาคงคลังเพิ่มขึ้นมากกวาที่คาดไวรอยละ 1.3
ของอัตราการขยายตัว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนซึ่งเปนสัดสวนใหญถึงรอยละ 70 ของ GDP มีสวน
ทําให GDP หดตัวรอยละ -2.47 และการสงออกมีสวนทําให GDP หดตัวรอยละ -2.84 นอกจากนั้นยัง
พบวาอัตราการออมครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.0 ของรายไดสุทธิ สศค. วิเคราะหวาในระยะตอไป
เศรษฐกิจสหรัฐนาเปนหวงมาก เนื่องจากแมวาอัตราการหดตัวในไตรมาสที่ 4 ป 2551 จะนอยกวาที่
ตลาดคาด แตเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลังเปนหลัก ซึ่งอาจทําใหผูผลิตไมสามารถผลิตสินคาใหมได
มากนักในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากความตองการซื้อหดตัวลงมากขณะที่ผูผลิตตองการระบายสินคาออก
นอกจากนั้นการที่อัตราการออมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เนื่องจากประชาชนมีความกังวลตอเศรษฐกิจ
จึงเก็บออมเงิน ทําใหแผนกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลโอบามาอาจไมมีประสิทธิภาพมากนัก และอาจ
ทําให GDP สหรัฐในไตรมาส 1 ป 52 หดตัวลงอีกมาก
ธนาคารแหงประเทศไทย. (2552: ออนไลน) กลาววา สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Gross
NPL) ของระบบธนาคารพาณิชย ณ สิ้นป 2552 มียอดคงคาง 376.1 พันลานบาท ลดลงจากป 2551
จํานวน 21.0 พันลานบาท ขณะที่สัดสวนตอสินเชื่อรวมทั้ง Gross NPL และ Net NPL ก็ลดลงเชนกัน
จากรอยละ 5.3 และรอยละ 2.9 เหลือรอยละ 4.8 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ โดย NPL ลดลงทั้งในสินเชื่อ
ธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ทั้งในกลุมธนาคารพาณิชยไทยและกลุมธนาคารพาณิชยตางประเทศ
การลดลงดังกลาวเกิดจากการรับชําระคืนหนี้และการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของธนาคารเปนสําคัญ
ประกอบกับธนาคารพาณิชยไดพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหดีขึ้น สงผลใหสินเชื่อที่
อนุมัติใหมเปน NPL ไมมาก รวมทั้งไดมีการติดตามดูแลลูกหนี้อยางใกลชิดเพื่อปองกันไมใหกลาย
เปน NPL
แมจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศในชวงครึ่งแรกของป แตแรง
กดดันดานคุณภาพสินทรัพยกลับลดลง ดังจะเห็นไดจากแนวโนมที่ลดลงของสินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปน
พิเศษ (Delinquent Loan ) หรือสินเชื่อคางชําระเกิน 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยยอดคงคาง ณ สิ้นป
2552 ลดลงเหลือ 250.7 พันลานบาท และมีสัดสวนตอสินเชื่อรวมลดลงจากรอยละ 3.9 ณ สิ้นป 2551
เหลือรอยละ 3.2 สวนหนึ่งเกิดจากการที่ธนาคารพาณิชยมีการติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่ออยางใกลชิด
เชน การติดตามทวงถามลูกหนี้ที่เริ่มผิดนัดชําระหนี้และการใหคําปรึกษาดานการเงินแกลูกหนี้ที่ประสบ
ปญหาทางธุรกิจ เปนตน กอปรกับนโยบายการเงินที่ผอนคลายทําใหอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําและ
การเพิ่มการใชจายของภาครัฐเพื่อชวยกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เปนปจจัยสนับสนุนใหลดแรง
กดดันตอ NPL ลงดวย
ในป 2552 ระบบธนาคารพาณิชยบริหารจัดการ NPL ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลด
NPL สุทธิจํานวน 21.0 พันลานบาทจากการรับชําระหนี้จํานวนมาก ขณะที่ NPL รายใหมและ NPL ที่
ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวกลับมาเปน NPL อีก (Re - entry) มีแนวโนมลดลง ในชวงป 2552 NPL ที่
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เพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจาก NPL รายใหม เชนเดียวกับปที่ผานมา รองลงมาไดแก Re - entry และอื่น ๆ
เชน เงินใหสินเชื่อเพิ่มแกลูกหนี้ NPL และหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) สําหรับ NPL ที่ลดลง
สวนใหญเกิดจากการรับชําระหนี้เปนหลัก รองลงมา ไดแก การปรับปรุงโครงสรางหนี้ การตัดหนี้สูญ
และขายหรือโอนหนี้ใหสถาบันอื่น ทั้งนี้ NPL ที่ยังคางอยูในระบบธนาคารพาณิชย ณ สิ้นป 2552
จัดเปน NPL ที่อยูในกระบวนการทางศาลประมาณรอยละ 40 ของ NPL ทั้งสิ้น
NPL ของสินเชื่ออุปโภคบริโภคในป 2552 มีแนวโนมลดลงตอเนื่องจากปกอนมาอยูที่ 55.8
พันลานบาท ทําใหสัดสวนตอสินเชื่อรวมลดลงจากรอยละ 3.4 ณ สิ้นป 2551 มาอยูที่รอยละ 3.1 โดย
NPL ลดลงในทุกประเภทสินเชื่อ เนื่องจากธนาคารพาณิชยเพิ่มความเขมงวดในการอนุมัติสินเชื่อ
ตลอดจนมีระบบติดตามทวงถามหนี้อยางใกลชิดเพื่อรักษาคุณภาพลูกหนี้

เจาหนี้

ใหสินเชื่อ
หนี้ดอยคุณภาพ

ลูกหนี้

ลูกหนี้ขาดสภาพคลอง

ธนาคารกัน
สํารองมากขึ้น

ธนาคาร
หยุด/ลด การปลอย
สินเชื่อมากขึ้น

ผลขาดทุน
ของธนาคาร
มากขึ้น
เงินกองทุน
ของธนาคาร
ลดลง

ภาพประกอบ 8 วงจรปญหาของลูกหนี้และเจาหนี้

เงินกองทุนตอสินทรัพย
เสี่ยงลดลง (BIS)
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ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้. (2550 : 185-187)
ดานลูกหนี้
1. ลูกหนี้หลบหนี ไมสามารถติดตอได
2. ลูกหนี้ไมมีความจริงใจและไมใหความรวมมือในการแกไขหนี้ บางรายอาจประวิง
เวลาโดยอางกรณีที่ไดเจรจากับเจาหนี้รายอื่นมาเปนเงื่อนไขเจรจาตอรอง
3. ลูกหนี้ไมมีศกั ยภาพในการชําระหนี้ ไมมีรายได เนื่องจากไมมีอาชีพ/ไมไดประกอบ
ธุรกิจแลว หลักประกันมีสภาพคลองต่ําไมคุมหนี้ หรือละทิ้งหลักประกันใหเจาหนีย้ ดึ ขายทอดตลาด
4. ลูกหนี้มีเจาหนี้หลายราย บางกรณีถูกเจาหนี้รายอื่นยึดทรัพยหลักประกัน ทําใหการ
เจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ทําไดยากขึ้น
5. ลูกหนี้เปนบุคคลลมละลาย หรือถูกเจาหนีอ้ ื่นยึดทรัพย
6. ลูกหนี้มีปญหาทางครอบครัว มีปญหาหุน สวนทางธุรกิจ
7. ลูกหนี้คอนขางเปนบุคคลที่มีอิทธิพล
8. ลูกหนี้รูสึกวาไมไดรับความยุติธรรม เนื่องจากไมมกี ารลดหยอนผอนหนี้ให
เหมือนกับลูกหนี้รายอื่นๆ ทีไ่ ดปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว
9. ลูกหนี้มุงหวังใหเจาหนี้ลดหนี้ใหมากเกินไป ทั้งที่มีหลักประกันคุมหนี้ เชน ตองการ
ใหลดเงินตนใหมากที่สุด เปนตน ซึ่งเกินกวาจํานวนทีเ่ จาหนี้จะยอมรับได
10. ลูกหนี้ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ บางครั้งก็คาดหวัง
ใหเจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทย ติดตอประสานงานสถาบันการเงินอื่น เพื่อขอกูเงินจากสถาบัน
การเงินอื่นมาชําระ
ดานเจาหนี้
1. เจาหนี้กําหนดเงื่อนไขในการเจรจาใหชําระหนี้ สูงเกินกวาศักยภาพของลูกหนี้ที่ทํา
ได เนื่องจากพิจารณาจากมูลหนี้ ดอกเบี้ยตั้งพัก และมูลคาหลักประกันที่มีราคาประเมินสูงกวามูลหนี้
หรือกําหนดเงื่อนไขการผอนชําระรายเดือนสูงเกินกวาปกติ เนื่องจากตองคํานึงถึงอายุความที่เหลืออยูซึ่ง
เกินความสามารถที่ลูกหนี้จะชําระหนี้ได
2. เจาหนี้ไมนําผลการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้เสนอสํานักงานใหญเพื่อขออนุมัติ
ในทันที เนื่องจากตองรอใหลูกหนี้ปฏิบัติตามขอตกลงกอนประมาณ 2 – 3 เดือน จึงจะนําเสนอขออนุมัติ
3. ตัวแทนเจาหนี้คูเจรจาไมมีอํานาจตัดสินใจเด็ดขาด โดยบางกรณีคูเจรจาฝายเจาหนี้จะ
รับหลักการในขั้นตนเพื่อเสนอขออนุมัติตอสํานักงานใหญตอไป หากไมอนุมัติหรืออนุมัติโดยมีเงื่อนไข
แตกตางไปจากที่ไดเจรจากันไวทางลูกหนี้ก็อาจไมยอมรับเงื่อนไข
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4. เจ า หนี้ ยั ง ยึ ด ติ ด กั บ ราคาประเมิ น เดิ ม ซึ่ ง สู ง กว า ราคาตลาดที่ แ ท จ ริ ง ในป จ จุ บั น
อาจจะไมไดทบทวนราคาประเมินใหมใหตรงตามความเปนจริง เมื่อราคาประเมินหลักประกันสูงคุมหนี้
ก็จะใหลูกหนี้ชําระหนี้เต็มจํานวนโดยไมมีนโยบายผอนปรน หรือลดหนี้ให หากไมมีการลดให ก็จะลด
เพียงเล็กนอย ซึ่งไมสามารถจูงใจใหลูกหนี้รวมมือในการแกไขหนี้ได
5. เจาหนี้ยังฝงใจกับอดีตที่ผาน ทําใหบรรยากาศในการเจรจาไมดี และไมไดรับความ
รวมมือจากลูกหนี้เทาที่ควร
6. เจาหนี้ปฏิเสธการเจรจากับลูกหนี้บางรายเนื่องจากเคยใหโอกาสโดยปรับปรุงโครง
สรางหนี้ หลายครั้งแลว แตก็ไมสามารถปฏิบัติได
7. เจ า หนี้ บ างรายมี ข อ กํ ากั ด ในวิ ธีก ารปรั บ ปรุ ง โครงสรา งหนี้ ทํ าให ไ ม ส ามารถรั บ
ขอเสนอจากลูกหนี้ได เชน ไมมีนโยบายการรับโอนทรัพยชําระหนี้ เปนตน
8. มีอุปสรรคในการเจรจาแกไขหนี้ เนื่องจากทรัพยหลักประกันถูกเจาหนี้อื่นบังคับคดี
ยึดทรัพย หลักประกัน ทําใหตองเจรจาหลายฝาย ซึ่งบางกรณี ลูกหนี้ไมมีศักยภาพที่จะชําระหนี้ได
ปญหาและอุปสรรคดานอื่น ๆ
1. เมื่อสํานักงานภาคใตสงจดหมายถึงลูกหนี้เพื่อแจงความประสงคเขาเจรจากับเจาหนี้
แตลูกหนี้ไมตอบจดหมายกลับ อาจเนื่องจากไมเขาใจโครงการหรือไมสนใจที่จะแกไขหนี้
2. จดหมายเกี่ยวกับโครงการเจรจาหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดีและบังคับคดีที่สงให
ลูกหนี้ สงไมถึงลูกหนี้ อาจเนื่องจากอยูนอกเขตนําจายของไปรษณีย และไมมารับภายในกําหนด หรือ
ลูกหนี้ยายที่อยู
3. ธนาคารเจ า หนี้ ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ ไ ม ค รบถ ว นสมบู ร ณ เช น ที่ อ ยู ป จ จุ บั น
หมายเลขโทรศัพท เปนตน ทําใหไมสามารถติดตอลูกหนี้ได
4. ไม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากลู ก หนี้ และเจ า หนี้ ส ถาบั น การเงิ น บางแห ง เท า ที่ ค วร
เกี่ยวกับขอมูลของลูกหนี้และความคืบหนาในการดําเนินการเจาหนี้ ทําใหตองประสานงานหลายครั้ง
หรือไมมีขอมูลเชิงลึกพอที่จะชวยใหการเจรจาบรรลุผลสําเร็จไดโดยเร็ว
การจัดชั้นหนี้ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย แบงออกได 6 ชั้น ไดแก สินทรัพยจัด
ชั้นปกติ สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ และสินทรัพยจัดชั้นสูญ ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
การจัดชั้น
1. สินทรัพยจัดชั้นปกติ
2. สินทรัพยจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
3. สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
4. สินทรัพยจัดชั้นสงสัย
5. สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ
6. สินทรัพยจัดชั้นสูญ

ระยะเวลาการคางชําระ (งวด)
ไมเกิน 1 งวด
เกินกวา 1 งวด
เกินกวา 3 งวด
เกินกวา 6 งวด
เกินกวา 12 งวด
หนี้ที่ขาดความสามารถในการชําระหนี้โดยสิ้นเชิง

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย. (2554). โครงการพัฒนาระบบบริหารขอมูล. ออนไลน.

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขนิษฐา สนองศรี. (2549: 50-51) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยกําหนดสินเชื่อ SMEs ของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทําการทดสอบโดยใชวิธีทางสถิติวิเคราะหใชสมการถดถอยพหุ
เชิงซอน (Multiple regression analysis) ใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ในชวง พ.ศ. 2543-2547 รวมกัน
ทั้งหมด 20 ไตรมาส ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองทางเศรษฐมิติของตัวแปรที่มีผลตอการใหสินเชื่อ
SMEs ของธนาคารไทยพาณิชย โดยการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรและทดสอบคาทางสถิติ
พบวา ตัวแปรอิสระ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่แทจริง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู นั้นไมมีนัยสําคัญทางสถิต จึงไดแกไขโดยการตัดตัวแปรดังกลาวออกไปจากสมการ และประมาณ
คาใหม ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร ในสมการสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตาม คือ ปริมาณสินเชื่อ SMEs ของธนาคารไทยพาณิชย (SCB) นั้นมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย (TCSCB) ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว และผลการ
วิเคราะหของตัวแปรอิสระแตละตัว พบวาปริมาณสินเชื่อรวมของธนาคารไทยพาณิชย (TCSCB) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปริมาณการใหสินเชื่อ SMEs ของธนาคารไทยพาณิชยซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่กําหนดไว สวนปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย (TDSCB) และปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ M2 (MS) มีความสัมพันธเปนปฏิภาคกับปริมาณสินเชื่อ SMEs ของธนาคารไทยพาณิชย
(SCB) ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
จรัสศรี ธิติเลิศเดชา. (2534: 109-149) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการให
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ทําการทดสอบโดยใชวิธีการทางเศรษฐมิติสรางสมการใน
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รูปของสมการถดถอยเชิงซอน และใชวิธีกําลังสองนอยที่สุดทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของการให
สินเชื่อแตละประเภทกับตัวแปรตางๆ โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาในชวงระหวางป 25152532 ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนแรก ไดศึกษาการใหสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย และ
สวนที่สอง ศึกษาการใหสินเชื่อประเภทตางๆ ไดจําแนกตามวัตถุประสงคของการกูตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดทําการจัดแบงไวทั้งหมด 12 ประเภท ประกอบดวย สินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม สินเชื่อ
เพื่อการเหมืองแร สินเชื่อเพื่อการอุตสาหกรรม สินเชื่อเพื่อการกอสราง สินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย
สินเชื่อเพื่อการนําเขา สินเชื่อเพื่อการสงออก สินเชื่อเพื่อการคาสง-คาปลีก สินเชื่อธุรกิจการธนาคาร
สินเชื่อเพื่อการสาธารณูปโภค สินเชื่อเพื่อการบริการ และสินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค ผลการวิจัยพบวา
สวนแรกนั้นพบวา การใหสินเชื่อรวม ปจจัยที่มีผล ไดแก ปริมาณเงินฝากอิสระของธนาคารพาณิชย
GDP ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ สวนตางของอัตราดอกเบี้ย สวนตางของสัดสวนเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงในปที่ผานมา และปริมาณเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ สวนที่สองพบวา ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่ อของธนาคารพาณิ ชยจําแนกตามวั ตถุประสงคของการกูนั้น การให
สินเชื่อทุกประเภทยกเวนสินเชื่อเพื่อธุรกิจการธนาคารถูกกําหนดโดยปริมาณเงินฝากอิสระของธนาคาร
พาณิชยในทิศทางเดียวกัน สวนสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยถูกกําหนดโดย มูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศสาขาที่อยูอาศัยในปที่ผานมาในทิศทางตรงกันขาม สินเชื่อเพื่อการนําเขาและสินเชื่อเพื่อ
การสาธารณูปโภค ถูกกําหนดโดยปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ ในทิศทางเดียวกัน สินเชื่อเพื่อการ
สงออกถูกกําหนดโดยปริมาณเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศในทิศทางเดียวกัน สําหรับสินเชื่อ
เพื่อธุรกิจการธนาคาร ถูกกําหนดโดยมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาธุรกิจการธนาคารในปที่
ผานมา และปริมาณเงินสดสํารองสวนเกินของธนาคารพาณิชยในทิศทางเดียวกัน
จํารูญรุง พิมพภู. (2546: 79-81) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงดาน
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย ทําการทดสอบโดยใชวิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะหสมการวิธีกําลังสองนอย
ที่สุด ใชขอมูลทุติยภูมิตั้งแตไตรมาส 3 พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2546 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ไดแก ปริมาณเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชย
และผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตน โดยปริมาณเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชย และผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตนมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนอัตราดอกเบี้ยเงินกู พบวา มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชย ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ชุลีพร ไกรสมเดช. (2546: 27-33) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยตอวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม โดยไดใชวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
ในรูปเชิงเสนตรง ใชขอมูลรายไตรมาสตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2542 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2545 ผลการวิจัย
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พบวา ตัวแปร GDP มีความสัมพันธกับการอนุมัติสินเชื่อใหแก SMEs โดยที่ GDP ในระยะเวลาที่ผานมา
จะมีผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
90 % ไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว MLR-1% อัตราดอกเบี้ยเงินกู มีความสัมพันธกับการให
สิ น เชื่ อ ของธนาคารพาณิ ช ย แ ก SMEs ในทิ ศ ทางตรงกั น ข า มที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 90%
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว และ ERt เงินสํารองสวนเกิน มีความสัมพันธกับการอนุมัติ
สินเชื่อในปที่ t ในทิศทางเดียวกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไว
บุญรอด สามารถ. (2544: 81-83) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอปริมาณการใหสินเชื่อ
เพื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โดยไดใชวิธีสมการถดถอยเชิงซอน
(Multiple Regression) ไดเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายป ระหวางป 2521-2540 รวมขอมูลทั้งสิ้น 20
คาสังเกต ผลการวิจัยพบวา ปริมาณเงินฝาก ปริมาณเงินใหกูยืมทั้งในและตางประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงิน
ใหกูยืม ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค และงบประมาณรายจายที่ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณการเกษตร นั้นมีผลตอการขยายขนาดปริมาณเงินใหสินเชื่อเพื่อการเกษตร เปนไปตาม
สมมติฐานที่ไดกําหนดไว
ปญญาภรณ เสียงเจริญ.(2535: 132-182) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่กําหนดความตองการ
สินเชื่อภาคอุตสาหกรรมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยไดใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณผาน
แบบจําลองเศรษฐมิติ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่กําหนดความตองการสินเชื่อภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
จากสถาบันการเงินภายในประเทศ และความตองการสินเชื่อภาคอุตสาหกรรมจากธนาคารพาณิชย นั้นมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศภาคอุตสาหกรรมในปที่
ผานมา และอัตราเงินเฟอ สวนปจจัยที่มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินกู
จากธนาคารพาณิชย สําหรับในสวนของปจจัยที่กําหนดความตองการสินเชื่อภาคอุตสาหกรรมจาก
ธนาคารพาณิชยโดยจําแนกรายประเภทอุตสาหกรรม ยกเวนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากธัญพืช น้ําตาล
อาหาร อื่ น ๆ มี ป จ จั ย เดี ย วที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศภาคอุตสาหกรรมในปที่ผานมา
พรทิวา กองศักดา. (2545: 91-92) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยกําหนดสวนตางของอัตรา
ดอกเบี้ยและสินเชื่อของธนาคารพาณิชยหลังวิกฤตการณทางการเงิน ทําการทดสอบโดยใชวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ในรูปของสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression
Model) โดยใช ข อมู ล รายไตรมาสในช ว งระหวา งไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2541 ถึ ง ไตรมาสที่ 1 ป 2544
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีบทบาทสําคัญตอสวนตางอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชยไทย ไดแก คาใชจายของรัฐบาล ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดและปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ โดยสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย มี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับคาใชจายของรัฐบาล ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และ
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ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ สวนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญตอปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ไดแก สวน
ต า งระหว า งอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากของธนาคารพาณิ ช ย ไ ทย การลงทุ น
ภายในประเทศ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และปริมาณพันธบัตรที่
ถือโดยธนาคารพาณิชยไทย โดยปริมาณเงินกูของธนาคารพาณิชยไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ
สวนตางอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
และการลงทุนภายในประเทศและมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได และปริมาณพันธบัตรที่ถือโดยธนาคารพาณิชยไทย
สมใจ มโนดํารงธรรม. (2542: 84-86) ไดทําการศึกษาเรื่องสินเชื่อของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2540 โดยใชวิธีสมการถดถอยเชิงซอน เพื่อประมาณคา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ใชขอมูลทุติยภูมิรายป ตั้งแตป พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2540 ผลการวิจัยพบวา
สมการที่หนึ่ง การทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากทั้งหมด ปริมาณ
เงินกูยืมจากตางประเทศ สวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกูและปริมาณเงินกองทุน พบวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการใหสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว สมการที่สองการทดสอบคานัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากทั้งหมด พบวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรของธนาคารพาณิชย เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว สมการที่สามการทดสอบของคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากทั้งหมด และปริมาณ
เงิ น กู ยืม จากตา งประเทศ พบว ามี ค วามสั มพั น ธใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กั บมู ลค า การให สิน เชื่ อ เพื่ อ การ
อุตสาหกรรมของธนาคารพาณิชย เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สมการที่สี่การทดสอบคานัยสําคัญของ
คาสัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากทั้งหมด ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ และปริมาณเงินกองทุน
พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการกอสรางของธนาคารพาณิชย
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สมการที่หาการทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของ
ปริมาณเงินกูยืมจากตางประเทศ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาที่อยูอาศัยในปที่ผานมา
พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยของธนาคาร
พาณิชย เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สมการที่หกการทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์
ของปริ ม าณเงิ น ฝากทั้ ง หมด ปริ ม าณเงิ น กู ยื ม จากต า งประเทศ และปริ ม าณเงิ น กองทุ น พบว า มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการคาสง-คาปลีกของธนาคารพาณิชย
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สุภาภรณ เหรียญประดับ. (2544:
191-195) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลใหธุรกิจ
อุตสาหกรรม (SMEs) เปน NPL ซึ่งกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่เขารวมโครงการเรงรัดประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ หรือ
โครงการ 13 จากสํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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จํ า นวน 500 ราย กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ศึ ก ษาทั้ ง 244 ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถาม ใชสถิติในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ
ความแตกตางใช T-test ผานโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุต่ํากวา 40 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จบการศึกษาดานบริหารธุรกิจ มีประสบการณใน
การบริหาร 5-10 ป ปจจัยที่สงผลใหธุรกิจอุตสาหกรรม (SMEs) เปน NPL ในภาพรวมอยูในระดับมาก
คือดานการตลาด การผลิต ดานการเงิน/บัญชี ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และดานการจัดการทั่วไป
ปจจัยที่สงผลใหธุรกิจอุตสาหกรรม (SMEs) เปน NPL พบวา ดานการตลาด ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล และดานการเงิน/บัญชี มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 0.05
แสงเดือน รัตนไดเจริญสุ ข. (2550: 52-57) ไดทํ าการศึก ษาเรื่องปจ จัย ที่มี ผลกระทบตอ
ปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย โดยไดใชวิธีประมวลขอมูลดวยสมการถดถอยเชิงซอน
ประมาณคาสมการดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด ใชขอมูลทุติยภูมิอยูในลักษณะอนุกรมเวลารายไตรมาส
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 – ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปนเวลา 24 ไตรมาส ผลการวิจัยพบวา ปริมาณ
เงินฝากของธนาคารพาณิชย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส ปริมาณเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชยไทย อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย และปริมาณเงินกูระหวางธนาคารของ
ธนาคารพาณิชยไทย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
ไทย แตปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารพาณิชยไทยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
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ตาราง 3 แสดงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย”
ชื่อ
ตัวแปรอิสระ
1.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
เกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ
รวม
2.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมและการพาณิชย
กรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
3.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละที่ อ ยู
อาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
4.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทการบริการตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม
5. Growth Rate (GDP) สาขา
เกษตรกรรม
6. Growth Rate (GDP) สาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
7. Growth Rate (GDP) สาขา
อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย
8. Growth Rate (GDP) สาขาการ
บริการ
9.อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
10.อัตราดอกเบี้ยเงินกู

ขนิษฐา จรัสศรี ธิติ จํารูญรุง ชุลีพร
สนองศรี เลิศเดชา พิมพภู ไกรสมเดช

บุญรอด
สามารถ

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

3

3

3

3

3

3

-

3
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ตาราง 3 (ตอ)
สุภาภรณ แสงเดือน
ปญญา พรทิวา สมใจ
กอง มโนดํารง เหรียญประดับ รัตนได
ตัวแปรอิสระ
ภรณ
ธรรม
เสียงเจริญ ศักดา
เจริญสุข
3
1.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
เกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ
รวม
3
2.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมและการพาณิชย
กรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
3
3
3.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
3
ประเภทอสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละที่ อ ยู
อาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
4.สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
ประเภทการบริการตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม
3
5. Growth Rate (GDP) สาขา
เกษตรกรรม
3
3
6. Growth Rate (GDP) สาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
3
7. Growth Rate (GDP) สาขา
อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย
8. Growth Rate (GDP) สาขาการ
บริการ
3
9.อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
3
3
3
3
10.อัตราดอกเบี้ยเงินกู
3
ชื่อ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.

ขอมูลและแหลงของขอมูล
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

1. ขอมูลและแหลงของขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ประกอบดวยธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคาร
พาณิชยตางประเทศ และกิจการวิเทศธนกิจ โดยไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบ
อนุกรมเวลา (Time Series data) รายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ไดเก็บรวบรวม
ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต ไดแก ปริมาณหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อแยกตาม
สาขาเศรษฐกิจตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(GDP) แบงตามสาขาการผลิต อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยได
รวบรวมจาก รายงานสถิติตลาดการเงิน รายงานสถิติเศรษฐกิจและการเงิน รายงานสถิติสถาบันการเงิน
จากธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบบันทึกตารางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอให เกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิ ชยในประเทศไทย โดย
จัดแบงขอมูลเปนรายครึ่งป แบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง โดยใชวิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะห
สมการถดถอยพหุเชิงซอน (Multiple Regression Analysis)
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
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1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย
2. สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษาตามความมุงหมายของ
การวิจัย
3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตางๆ เพื่อนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษา

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา
(Time Series data) รายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง
ครึ่งปแรก พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต โดยไดจัดเก็บบันทึกขอมูลตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.
2553 ถึง เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จากเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของ เชน รายงานสถิติตลาดการเงิน
รายงานสถิติเศรษฐกิจและการเงิน รายงานสถิติสถาบันการเงิน จากธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งหนังสือและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาตั้งแต พ.ศ. 2541 – 2553 มาทํา
การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ไทย โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) รวมทั้งการวิเคราะหความถดถอย
พหุเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) เพื่อเปนการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย พรอมทั้งหา
สมการ และพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่เปนตัวแปรอิสระ วามีผลกระทบตอปริมาณหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยอยางไร ซึ่งการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้
อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป (Statistic Package for Social Science : SPSS 16.0) ในการประมวลผลขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปนประเภทตางๆ มีดังนี้
1. การวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2548: 173 – 175)
ถาตัวแปรอิสระ k ตัว (X1 , X2 , … , Xk) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม Y
โดยที่ความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสน จะไดสมการความถดถอยเชิงซอน ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
Y และ X1 , X2 , … , Xk ดังนี้
Y = β 0 + β1 X 1 + β 2 X 2 +,...,+ β k X k + e
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โดยกําหนดให
Y

β0
β1 , β 2 ,..., β k

SE

=
=
=
=

ตัวแปรตาม
สวนตัดแกน Y เมื่อกําหนดให X1 = X2 ,…, = Xk = 0
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงสวน (regression coefficient)
คาความคลาดเคลื่อน (residual term)

2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การกําหนด
นราทิพย ชุติวงศ. (2547: 83–84) คาสัมประสิทธิ์การกําหนด (coefficient of determination)
ซึ่งแทนดวยคา R2 จะเปนตัวเลขทางสถิติที่บอกใหรูถึงสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามที่
สามารถอธิบายไดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรนําตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวที่กําหนดไว เมื่อเทียบ
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม
นั่นหมายถึงวา คา R2 จะบอกใหรูวา สมการถดถอยที่คํานวณไดมีความเหมาะสมกับ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดมากนอยเพียงไร อาทิ คา R2 ที่เทากับ 0.98 ก็จะบอกใหรูถึงการเปลี่ยนแปลง
ในคาของตัวแปรนํามีสวนถึง 98 เปอรเซ็นต ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามตาม คา R2 ที่
เทากับ 1 จะหมายถึงวา การเปลี่ยนในคาของตัวแปรนํา Y ที่บันทึกจากตัวอยางทั้งหมดสามรถอธิบายได
จากการเปลี่ยนแปลงในคาตัวแปรตาม X ที่บันทึกได และถาเปนเชนนี้จุดที่แสดงความสัมพันธระหวาง
คา Y และ X ที่บันทึกไดทุกจุดนั้นจะอยูบนเสน line of best fit ดังนั้นยิ่ง R2 มีคาต่ําลงเพียงใดจะเปน
เครื่องบงบอกถึงการกระจัดกระจายของจุดที่แสดงความสัมพันธระหวาง Y และ X ไปจากเสน line of
best fit และบงชี้ถึงความสัมพันธที่มีอยูคอนขางนอยระหวางตัวแปรตามและตัวแปรนํา ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
การกําหนด หาไดจากสูตร ดังนี้

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ R =

⎡
n∑ XY − ∑ X ∑ Y
⎢
2
2
⎢
2
2
⎣⎢ n∑ X − (∑ X ) n∑ Y − (∑ Y )

[

โดยกําหนดให
X คือขอมูลของตัวแปรที่ 1
Y คือขอมูลของตัวแปรที่ 2
n คือจํานวนของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง
โดยคา -1 < r < + 1

][

]

⎤
⎥
⎥
⎦⎥

2
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ความหมายของคา R2
1. ถ า R2 เป น บวก และมี ค า ใกล 1 หมายถึ ง ตั ว แปร X
และ
Y
มีความสัมพันธกันมากในทิศทางเดียวกัน
2. ถา R2 เปนลบ หรือมีคาใกล -1 หมายถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธกันมากใน
ทิศทางตรงกันขาม
3. ถา R2 มีคาเขาใกล 0 หมายถึง ตัวแป X และ Y มีความสัมพันธกันนอย
4. ถา R2 = 0 หมายถึง ตัวแปร X และ Y ไมมีความสัมพันธกันเลย
3. การทดสอบโดยใชสถิติ F
บุญชม ศรีสะอาด. (2547: 163) กลาววา การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ หรือสัมประสิทธิ์การถดถอย ทดสอบโดยใชสถิต F จากสูตร ดังนี้
F=

R2 / k
1 − R 2 / ( N − k − 1)

(

)

โดยกําหนดให
คือ คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F
เพื่อทราบความมีนัยสําคัญของ R
R คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
N คือ จํานวนกลุมตัวอยาง
k คือ จํานวนตัวพยากรณ (ตัวแปรอิสระ)
F

4. คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย (Standard errors of b
coefficients)
บุญชม ศรีสะอาด. (2547:
สัมประสิทธิ์การถอดถอย จากสูตรดังนี้

170). กลาววา การหาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

2

SEbj =

โดยกําหนดให

SEest
2
SS xj 1 − R j

(

)
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SEbj
SEest

SS xj

Rj

2

2

คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย (ของ b)
คือ กําลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ
คือ ผลรวมกําลังสองของความเบี่ยงเบน (Sum of Squares) ของตัวพยากรณ
ตัวที่ j
คือ กําลังสองสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวพยากรณตัวที่ j

5. การทดสอบโดยใชสถิติ t
บุญชม ศรีสะอาด. (2547: 171) กลาววา การทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย เพื่อทดสอบวาตัวแปรพยากรณแตละตัวสงผลตอการทํานายตัวเกณฑหรือไม จากสูตรดังนี้
tj =

bj
SEbj

โดยกําหนดให
คือ คาสถิติที่จะใหเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจาการแจกแจงแบบ t เพือ่ ทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติ
b j คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณที่ j ที่ตองการทดสอบนัยสําคัญ
SEbj คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย
tj

แบบจําลองที่ใชในการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย สรางแบบจําลองได ดังนี้
NPL = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 + β 7 X 7

+ β 8 X 8 + β 9 X 9 + β10 X 10 + SE

โดยกําหนดให
NPL = ปริมาณหนีท้ ี่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(หนวย : พันลานบาท)
X1
= สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
(หนวย : รอยละ)
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= สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณ
เงินใหสินเชื่อรวม (หนวย : รอยละ)
X3
= สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณ
เงินใหสินเชื่อรวม (หนวย : รอยละ)
X4
= สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
(หนวย : รอยละ)
X5
= Growth Rate (GDP) สาขาเกษตรกรรม (หนวย: รอยละ)
X2

= Growth Rate (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (หนวย: รอยละ)
X7
= Growth Rate (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย (หนวย: รอยละ)
X8
= Growth Rate (GDP) สาขาการบริการ (หนวย: รอยละ)
X9
= อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (หนวย : รอยละ)
X 10
= อัตราดอกเบี้ยเงินกู (หนวย : รอยละ)
β0
= คาสัมประสิทธิ์ของคาคงที่
β1 − β10 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
SE
= คาความคลาดเคลื่อน
X6

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเ คราะหข อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึ กษาปจจัย ที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไ ม
กอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยมีประเด็นนําเสนอดังตอไปนี้

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ได
กําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้
β0
= คาสัมประสิทธิ์ของคาคงที่
β1 − β10 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
SE
= คาความคลาดเคลื่อน
N
= จํานวนขอมูล
F
= คาการแจกแจงแบบ F (F-distribution)
t
= คาการแจกแจงแบบ t (t-distribution)
R
= คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
R2
= กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณหรือรอยละของคาความแปรผัน
รวมกันของตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ
Adjusted R2 = คาสัมประสิทธิ์พหุคูณทีป่ รับปรุงแลว
*
= คานัยสําคัญที่มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ไดผลการวิเคราะหขอ มูล ดังตอไปนี้
ตาราง 4 ตัวแปรอิสระ คาสัมประสิทธิ์ คาความคลาดเคลื่อน คาสถิติ t และระดับนัยสําคัญ ของปจจัยทีส่ งผลตอ
ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ

คาคงที่ (Constant)
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม (X1)
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอ
ปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X2)
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอ
ปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X3)
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม (X4)
Growth Rate (GDP) สาขาเกษตรกรรม (X5)
Growth Rate (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (X6)
Growth Rate (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย (X7)
Growth Rate (GDP) สาขาการบริการ (X8)
อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (X9)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู (X10)
R
: .937
: .878
R2
2
Adjusted R : .799
SE : 1465.893
คา F-Statistic : 11.165
Sig. F : .000
Durbin Watson (D.W.) : 1.790
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

คา
สัมประสิทธิ์
ถดถอยของ
ปจจัย (B)
-20739.710

คาสถิติ t

Sig.

-1.812

.091

-350.271

-.213

.835

195.100

1.593

.148

1588.008

2.870

.012

383.544
-.964
83.206
10.038
-12.263
-153.818
-160.667

2.563
-.023
.899
.088
-.164
-.237
-.540

.023
.982
.384
.931
.872
.816
.597
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูล จะไดสมการความถดถอยเชิงซอน ดังนี้
NPL = -20739.710 - 350.271(X1) + 195.100(X2) + 1588.008(X3) + 383.544(X4) - .964(X5) + 83.206(X6)
+ 10.038(X7) - 12.263(X8) - 153.818(X9) - 160.667(X10)
โดยกําหนดให
NPL = ปริมาณหนีท้ ี่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(หนวย : พันลานบาท)
X 1 = สัดสวนปริมาณเงินใหสน
ิ เชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (หนวย:
รอยละ)
X 2 = สัดสวนปริมาณเงินใหสน
ิ เชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม (หนวย: รอยละ)
X 3 = สัดสวนปริมาณเงินใหสน
ิ เชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินให
สินเชื่อรวม (หนวย: รอยละ)
X 4 = สัดสวนปริมาณเงินใหสน
ิ เชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสนิ เชื่อรวม (หนวย:
รอยละ)
X 5 = Growth Rate (GDP) สาขาเกษตรกรรม (หนวย: รอยละ)
X6
X7
X8
X9
X 10

= Growth Rate (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (หนวย: รอยละ)
= Growth Rate (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย (หนวย: รอยละ)
= Growth Rate (GDP) สาขาการบริการ (หนวย: รอยละ)
= อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (หนวย : รอยละ)
= อัตราดอกเบี้ยเงินกู (หนวย : รอยละ)

จากตาราง 4 พบวา คา R2 เทากับ .878 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระใน
แบบจําลอง รอยละ 87.80 จัดไดวามีความสัมพันธอยูในระดับมากที่สุด คา F-Statistic เปนคาสถิติที่บง
บอกวา ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอตัวแปรตามหรือไม ในกรณีนี้พบวา คา F-Statistic ที่คํานวณไดมีคาเทากับ
11.165 และคา Sig. F เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.01 แสดงวาตัวแปรอิสระนั้นมี
ความสัมพันธกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากการทดสอบคาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (Serial Correlation) ผลปรากฏวาคา
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Durbin Watson (D.W.) มีคาเทากับ 1.790 ซึ่งอยูในชวงที่สรุปไดวาไมเกิดปญหาสหสัมพันธ (Auto
Correlation)
สัด ส ว นปริ ม าณเงิ น ให สิ น เชื่ อ ธุ ร กิจ เกษตรกรรมต อ ปริ ม าณเงิ น ให สิน เชื่ อ รวม (X1)
มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปนลบ มีคา
เทากับ 350.271 หมายความวา ถาสัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ
รวมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลดลง 350.271 พันลานบาท โดย
กําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
(X2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปนบวก มีคา
เทากับ 195.100หมายความวา ถาสัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอ
ปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เพิ่มขึ้น 195.100
พันลานบาท โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
(X3) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปนบวก มีคาเทากับ
1588.008หมายความวา ถาสัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงิน
ใหสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เพิ่มขึ้น 1588.008 พันลาน
บาท โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X4) มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปนบวก มีคาเทากับ 383.544 หมายความ
วา ถาสัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําให
ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เพิ่มขึ้น 383.544 พันลานบาท โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาเกษตรกรรม (X5) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปนลบ มีคา
เทากับ .964 พันลานบาท หมายความวา ถาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลดลง .964 พันลานบาท
โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
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อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและการ
พาณิชยกรรม (X6) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไม
เป น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว อย า งไมมี ระดับ นัย สํา คัญ ทางสถิติ ณ ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น รอ ยละ 95 ค า
สัมประสิทธิ์เปนบวก มีคาเทากับ 83.206 หมายความวา ถาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) เพิ่มขึ้น 83.206 พันลานบาท โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยู
อาศัย (X7) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปน
บวก มีคาเทากับ 10.038 หมายความวา ถาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
เพิ่มขึ้น 10.038 พันลานบาท โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ (X8) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปนลบ มีคา
เทากับ 12.263 หมายความวา ถาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการ
บริการเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลดลง 12.263 พันลานบาท โดย
กําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (X9) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมั่น ร อยละ 95 คาสัม ประสิ ทธิ์ เ ป นลบ มีค า เทากับ 153.818 หมายความว า ถ าอัต ราเงิ น กองทุน ต อ
สินทรัพยเสี่ยงเพิ่มขึ้น รอยละ 1 จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลดลง 153.818 พันลาน
บาท โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่
อัตราดอกเบี้ยเงินกู (X10) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์เปนลบ มีคาเทากับ 160.667 หมายความวา ถาอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้นรอยละ 1
จะทําใหปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลดลง 160.667 พันลานบาท โดยกําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหและแปลผลขอมูลที่เกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย สามารถสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

ความมุงหมายของงานวิจัย
เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ทไี่ มกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย

ขอมูลและแหลงของขอมูล
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ไ ด ทํา การศึ ก ษาปจ จั ย ที่ สง ผลต อ ปริ ม าณหนี้ที่ ไ ม ก อใหเ กิ ด รายได (NPL) ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time
Series data) รายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก
พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต ไดแก ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทย สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม อัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) แบงตามสาขาการผลิต อัตราเงินกองทุนตอ
สิ น ทรัพ ย เ สี่ย ง และอั ต ราดอกเบี้ย เงิน กู โดยไดร วบรวมจาก รายงานสถิติ ต ลาดการเงิน รายงานสถิ ติ
เศรษฐกิ จ และการเงิ น รายงานสถิ ติ ส ถาบั น การเงิ น จากธนาคารแห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดทําแบบบันทึกตารางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยจัดแบง
ขอมูลเปนรายครึ่งป แบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง โดยใชวิธีทางเศรษฐมิติวิเคราะหสมการถดถอย
พหุเชิงซอน (Multiple Regression Analysis)
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขต
ของการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย
2. สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษาตามความมุงหมายของการวิจัย
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3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตางๆ เพื่อนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษา

การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time
Series data) รายครึ่งป โดยแบงออกเปนครึ่งปแรก กับครึ่งปหลัง ตั้งแตครึ่งปหลัง พ.ศ. 2541 ถึง ครึ่งปแรก
พ.ศ. 2553 รวมขอมูลทั้งสิ้น 24 คาสังเกต โดยไดจัดเก็บบันทึกขอมูลตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ถึง
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554 จากเว็บไซตตางๆที่เกี่ยวของ เชน รายงานสถิติตลาดการเงิน รายงานสถิติ
เศรษฐกิจและการเงิน รายงานสถิติสถาบันการเงิน จากธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งหนังสือและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาตั้งแต พ.ศ. 2541 – 2553 มาทําการวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) รวมทั้งการวิเคราะหความถดถอยพหุเชิงซอน (Multiple
Regression Analysis) เพื่อเปนการทดสอบ สมมติฐานการวิจัย พรอมทั้งหาสมการ และดูความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตางๆ ที่เปนตัวแปรอิสระตางๆ วามีผลกระทบตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยอยางไร ซึ่งการวิเคราะหเชิงปริมาณนี้อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป (Statistic
Package for Social Science: SPSS 16.0). ในการประมวลผล

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาคนควาสามารถสรุปผลจากสมการถดถอย ไดดังนี้
NPL = -20739.710 - 350.271(X1) + 195.100(X2) + 1588.008(X3) + 383.544(X4) - .964(X5) + 83.206(X6)
+ 10.038(X7) - 12.263(X8) - 153.818(X9) - 160.667(X10)
โดยกําหนดให
NPL = ปริมาณหนีท้ ี่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(หนวย : พันลานบาท)
X1
= สัดสวนปริมาณเงินใหสนิ เชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
(หนวย: รอยละ)
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= สัดสวนปริมาณเงินใหสนิ เชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงิน
ใหสินเชื่อรวม (หนวย: รอยละ)
X3
= สัดสวนปริมาณเงินใหสนิ เชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงิน
ใหสินเชื่อรวม (หนวย: รอยละ)
X4
= สัดสวนปริมาณเงินใหสนิ เชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสนิ เชื่อรวม
(หนวย: รอยละ)
X5
= Growth Rate (GDP) สาขาเกษตรกรรม (หนวย: รอยละ)
X2

X6
X7
X8
X9
X 10

= Growth Rate (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (หนวย: รอยละ)
= Growth Rate (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย (หนวย: รอยละ)
= Growth Rate (GDP) สาขาการบริการ (หนวย: รอยละ)
= อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (หนวย: รอยละ)
= อัตราดอกเบี้ยเงินกู (หนวย: รอยละ)

จากสมการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก สัดสวนปริมาณเงินให
สินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) จําแนกตามสาขาการผลิต อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู ที่มีผล
ตอตัวแปรตาม คือ ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวา
สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X2) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีคาเทากับ 195.100 สัดสวน
ปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X3) สัดสวนปริมาณ
เงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X4) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีคาเทากับ 1588.100 และ 383.544 ตามลําดับ และ อัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาเกษตรกรรม (X5) อัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ (X8) และอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (X9) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีคาเทากับ .964 12.263 และ
153.818 ตามลําดับ
สวนสัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X1) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู (X10) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไม
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เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีคา
เทากับ 350.271 และ 160.667 และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (X6) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขา
อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย (X7) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPL) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ณ ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 มีคาเทากับ 83.206 และ 10.038 ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทย มีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X1) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับบทวิเคราะหของ
นายปยะ ซอโสตถิสกุล. (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2551: ออนไลน). กลาวา สินเชื่อ SMEs ตางจังหวัดของ
ธนาคารในปนี้ เติบโตแบบกาวกระโดดมาก ภาคเกษตรมีความแขงแกรงขึ้น สามารถปลอยสินเชื่อไดสูงเกิน
คาดโดย Q1/51 ยอดปลอยสินเชื่อเติบโตประมาณ 4-5% คิดเปนมูลคาประมาณ 3,000-4,000 ลานบาท สวน
NPL ของ สินเชื่อ SMEs ลงประมาณ 1% ของยอด NPL ที่มีอยู ภาคเกษตรกรรมและประมงมีความสามารถ
ในการชําระหนี้มากขึ้น ศูนยวิจัยกสิกรไทย เปดเผยวายอดปลอย สินเชื่อธุรกิจ SMEs ตางจังหวัดของ
ธนาคารในปนี้ ยอมรับวามีอัตราการเติบโตแบบกาวกระโดดมาก ซึ่งเปนผลมาจากภาคการเกษตรชวย
ผลักดัน ดังนั้น ยอดปลอยสินเชื่อ SMEs ดังกลาวในปนี้ยังคงเปาหมายการเติบโตไวเทา กับชวงป 2550 ที่
20% อยางไรก็ตาม ธนาคาร เชื่อวาสามารถปลอยสินเชื่อนี้ไดตามเปาหมายที่ 20% แนนอน เนื่องจากมีปจจัย
บวกทั้งดาน ภาคการเกษตร ที่ยังเติบโตดีตอเนื่อง นายปยะยังกลาวอีกวา สวนแนวโนมหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) รวมและ NPL ของสินเชื่อ SMEs ตางจังหวัดของธนาคารในปนี้มีทิศทางที่ปรับตัวลงประมาณ
1% ของยอด NPL ที่มีอยู อยางไรก็ตาม คาดวา ยอดหนี้จะปรับลดลงได โดย 1.วิธีการปรับโครงสรางหนี้
2.ลูกคามีการรีไฟแนนซสินเชื่อมากขึ้น และ 3.การที่ธนาคารนํา NPL ขายสูทองตลาดวิธีการที่แตกตางกัน
คาดวาจะชวยใหแผนการลดหนี้ธนาคารเปนไปตามเปาหมายแนนอน จากขอความขางตนอาจจะสงผลตอ
งานวิจัยครั้งนี้ได จึงเปนเหตุทําใหสัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจเกษตรกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ
รวม (X1) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
2. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อ
รวม (X2) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับงานวิจัย
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ของ จรัสศรี ธิติเลิศเดช (2534: 118-120) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวา ปริมาณเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการเหมืองแร ตามสมมติฐานที่ไดกําหนดไวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 อาจจะเปนเพราะธนาคารพาณิชยมีความเชื่อมั่นในธุรกิจเหมืองแร วา
เปนธุรกิจที่มีความมั่นคง และมีความเสี่ยงต่ํา อีกทั้งเปนกิจการที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ซึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไดกําหนดใหธนาคารพาณิชยใหสินเชื่อแกกิจการเหมืองแรโดยมีการกําหนดอัตรารับ
ชวงซื้อลดแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงิน ที่เกิดจากกิจการเหมืองแรและยอยหินในอัตราที่ต่ํา ทําใหสวนตาง
ของอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจะไดรับลดต่ําลง ดังนั้นธนาคารจึงมีความจําเปนใหสินเชื่อแกกิจการเหมืองแร
และยอยหินมากขึ้น ถึงแมวาสวนตางของอัตราดอกเบี้ยจะลดลง และมีการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศสาขาเหมืองแรและยอยหินในอัตราที่นอยก็ตาม ดังนั้นเมื่อธนาคารพาณิชยใหปริมาณสินเชื่อ
จํานวนมาก โอกาสที่จะเกิดปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) จึงมากตามไปดวย ทําใหสัดสวนปริมาณ
เงินใหสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
3. สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม
(X3) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับงานวิจัยของ สมใจ
มโนดํารงธรรม. (2542: 79) ไดทําการศึกษาเรื่องสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ.
2521 – พ.ศ. 2540 พบวาคาสัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากทั้งหมด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
มูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการกอสรางของธนาคารพาณิชย เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 เมื่อมีปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้น ทําใหธนาคารพาณิชยนําเงินปลอย
สินเชื่อ โดยธนาคารพาณิชยจะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย และสวนลดรับ ซึ่งเปนรายไดหลักของ
ธนาคารพาณิชย เนื่องจากธนาคารตองการแสวงหากําไรสูงสุด จึงตองขยายการสินเชื่อมากขึ้น เมื่อธนาคาร
พาณิชยเรงปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก ประกอบกับมีการแขงขันกันสูง ทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นได โดย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากปจจัยภายในของธนาคารพาณิชย ไดแก กระบวนการพิจารณาสินเชื่อไม
เขมงวด หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ เกิดการกระจุกตัวดานสินเชื่อ หลักประกันไมคุมกับภาระหนี้ รวมทั้ง
การขาดประสบการณของพนักงาน ซึ่งในการปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก โอกาสที่จะทําใหเกิดขอบกพรอง
และเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) สูงตามไปดวย สอดคลองกับบทวิเคราะหของพิกุล รุกขพันธุ
กลาววา ในชวงป 2530 - 2539 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเติบโตอยางมาก เปนผลมาจากการที่รัฐบาลอนุญาตให
มีธุรกรรมวิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facilities : BIBF) ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดโลกต่ํากวาในประเทศมาก จึงทําใหผูประกอบการหันไประดมทุนจากตางประเทศพรอมกับระดมทุน
ในตลาดหลักทรัพย โหมการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศ และจากการที่ราคา
อสังหาริมทรัพยและที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงกอใหเกิดอุปสงคเพื่อเก็งกําไร และดึงดูดใหผูประกอบการ
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สมัครเลนหันมาทําธุรกิจประเภทภาคอสังหาริมทรัพยอยางกวางขวาง จนทําใหเกิดวิกฤตการณป 2540 ขึ้น
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2551). กลาววา วิกฤตป 2540 นั้น เปนผลจากภาวะฟองสบูจากการเก็งกําไรในภาค
อสังหาริมทรัพยและตลาดหุนไทยที่ไดแตกตัวลง หลังจากที่นักลงทุนตางชาติไมเชื่อมั่นตอความสามารถใน
การชําระหนี้ตางประเทศของไทย โดยเฉพาะภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate) โดย
ความไมเชื่อมั่นดังกลาว ไดนํามาสูการไหลออกของเงินทุน และการคาดการณของตลาดที่วาในที่สุดแลว
ทางการไทยคงจะตองยอมปรับคาเงินบาทใหสะทอนพื้นฐานที่เปนจริงของเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได
สงผลใหสินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan - NPL) เปนจํานวน
มาก จากวิกฤติดังกลาว อาจจะสงผลตองานวิจัยครั้งนี้ได ดังนั้นจึงเปนเหตุให สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X3) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
4. สั ด ส ว นปริ ม าณเงิ น ให สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ การบริ ก ารต อ ปริ ม าณเงิ น ให สิ น เชื่ อ รวม (X 4) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับบทความของ บรรษัทบริหาร
สินทรัพยไทย (2544. ออนไลน). กลาววา นับตั้งแตวิกฤตการณทางการเงินในภูมิภาคเอเชียในป 2540
ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ อยางรุนแรง การเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เปนระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว สงผลใหคาเงินบาทออนตัวลงอยางมาก และสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินและภาคธุรกิจตอเนื่องเปนลูกโซ สถาบันการเงินมีภาระการกันสํารองและตนทุนการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ผลประกอบการยังขาดทุนสูงจากภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้น และธนาคาร
แหงประเทศไทย ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้. (2550 : 13-14) กลาววา ในชวงป 2533-2539 ประเทศไทยได
ดําเนินการเปดเสรีทางการเงิน การผอนคลายดานการเคลื่อนยายเงินทุนภายใตมาตรการเปดเสรี ไดสงผลให
เงินทุนไหลเขาสูประเทศไทยในรูปของสินเชื่อเปนจํานวนมาก เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินขึ้น จึงสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้หลายประการ เชน ปญหาดานการตลาด ปญหาดานการเงิน สงผลให
ลูกหนี้บางคนที่มีความสามารถชําระไดแตไมชําระหนี้ จึงเกิดพฤติกรรมการชําระหนี้ที่เรียกวา “สามไม” คือ
ไมมี ไม ห นี ไม จ า ย จนกลายเปน ลูก หนี้ NPL
ประเภทเหนี ย วหนี้ (strategic
NPL
debtor)
ทําใหการแกไขปญหา NPL ยิ่งยากขึ้น ลูกหนี้ของสถาบันการเงินจึงไมสามารถชําระสินเชื่อได สงผลให
สินเชื่อเหลานี้ไดกลายเปนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan - NPL) เปนจํานวนมากขึ้น
ดวย โดย มี NPL สูงสุดจํานวน 2.7 ลานลานบาท หรือรอยละ 47.7 ของสินเชื่อรวมของสถาบันการเงิน
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2542 จากบทความขางตน อาจจะสงผลตองานวิจัยครั้งนี้ได และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จรัสศรี ธิติเลิศเดช (2534: 145-146) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการใหสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย พบวา คาสัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินฝากอิสระของธนาคาร และคา
สัมประสิทธิ์ของปริมาณเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคา
การใหสินเชื่อเพื่อการบริการ เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
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ความเชื่อมั่นรอยละ 99 และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนลําดับ เมื่อมีปริมาณเงินฝากอิสระของธนาคาร
เพิ่มขึ้น ทําใหธนาคารพาณิชยนําเงินปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นดวย โดยธนาคารพาณิชยจะไดรับผลตอบแทนใน
รูปของดอกเบี้ย และสวนลดรับ ซึ่งเปนรายไดหลักของธนาคารพาณิชย เนื่องจากธนาคารตองการแสวงหา
กําไรสูงสุด จึงตองขยายการสินเชื่อมากขึ้น เมื่อธนาคารพาณิชยเรงปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก ประกอบกับ
มีการแขงขันกันสูง ทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นได โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากปจจัยภายในของ
ธนาคารพาณิชย ไดแก กระบวนการพิจารณาสินเชื่อไมเขมงวด หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ เกิดการ
กระจุกตัวดานสินเชื่อ หลักประกันไมคุมกับภาระหนี้ รวมทั้งการขาดประสบการณของพนักงาน ซึ่งในการ
ปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก โอกาสที่จะทําใหเกิดขอบกพรอง และเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPL) สูงตามไปดวย จากขอความขางตนอาจจะสงผลตองานวิจัยครั้งนี้ได ดังนั้นจึงเปนเหตุใหสัดสวน
ปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการบริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X4) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
5. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาเกษตรกรรม (X5) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับงานวิจัยของ จํารูญ
รุง พิมพภู. (2546: 75-77). ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย พบวาคานัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตนมีความสัมพันธใน
ทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชย ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 สอดคลองกับบทวิเคราะหของ กลุมงานศึกษาวิเคราะห
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร. (สํานักวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. 2551: ออนไลน) กลาววา ในครึ่งแรกของป 2551
(ม.ค. – พ.ค. 2551) GDP ภายในประเทศขยายตัวที่รอยละ 5.5 จากชวงปที่ผานมา ในขณะที่ GDP ภาค
การเกษตรขยายตัวรอยละ 8.84 เนื่องจากระดับราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นมาก สงผลใหรายไดของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพด เลี้ยงสัตว(ปศุสัตว) มันสําปะหลัง
ออย ยางพารา และปาลมน้ํามัน ภายใตปจจัยสนับสนุนคืออุปสงคของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ทั้ง
เพื่อบริโภคและใชเปนพลังงานทดแทน เมื่อประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในตลาดมี
สภาพคลองมากขึ้น ประชาชนมีเงินใชจายในชีวิตประจําวันมากขึ้นและมีเงินไปชําระหนี้ที่กูยืม ทําให
สามารถลดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลงได ดังนั้นจึงเปนเหตุใหความสัมพันธของอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาเกษตรกรรม (X5) มีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
6. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรม (X6) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ชุลีพร ไกรสมเดช. (2546: 34). ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
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ตอวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม พบวา คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร GDPt-1 มีความสัมพันธกับการ
อนุมัติสินเชื่อใหแก SMEs โดยที่ GDP ในระยะเวลาที่ผานมาจะมีผลตอการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
ในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือถา GDP ในชวงที่ผานมามีคาเพิ่มขึ้น แนวโนมของการใหสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชยจะมีคาลดลง อยางมีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในสภาวะที่เศรษฐกิจดี GDP ปรับตัวสูงขึ้นธนาคารพาณิชยอาจจะหันไปปลอยเงินกูมากขึ้น เมื่อ
ธนาคารพาณิชยเรงปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก ประกอบกับมีการแขงขันกันสูง ทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นได
โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากปจจัยภายในของธนาคารพาณิชย ไดแก กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
ไมเขมงวด หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ เกิดการกระจุกตัวดานสินเชื่อ หลักประกันไมคุมกับภาระหนี้
รวมทั้งการขาดประสบการณของพนักงาน ซึ่งในการปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก โอกาสที่จะทําใหเกิด
ขอบกพรอง และเกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) สูงตามไปดวย ดวยเหตุผลดังกลาวอาจจะสงผล
ใหอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(X6) มี ค วามสั ม พั น ธใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กับ ปริม าณหนี้ที่ ไ มก อ ให เ กิด รายได (NPL) ซึ่ ง ไม เ ป น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
7. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยู
อาศัย (X7) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมใจ มโนดํารงธรรม. (2542: 79) ไดทําการศึกษาเรื่องสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
ระหวาง พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2540 พบวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขากอสรางในปที่ผานมามี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับมูลคาการใหสินเชื่อเพื่อการกอสรางของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ไทย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไวอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในสภาวะที่
เศรษฐกิจดี GDP ปรับตัวสูงขึ้นธนาคารพาณิชยอาจจะหันไปปลอยเงินกูมากขึ้น เมื่อธนาคารพาณิชยเรง
ปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก ประกอบกับมีการแขงขันกันสูง ทําใหเกิดความเสี่ยงขึ้นได โดยความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น อาจจะเกิดจากปจจัยภายในของธนาคารพาณิชย ไดแก กระบวนการพิจารณาสินเชื่อไมเขมงวด
หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ เกิดการกระจุกตัวดานสินเชื่อ หลักประกันไมคุมกับภาระหนี้ รวมทั้งการขาด
ประสบการณของพนักงาน ซึ่งในการปลอยสินเชื่อในปริมาณมาก โอกาสที่จะทําใหเกิดขอบกพรอง และ
เกิดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) สูงตามไปดวย ดวยเหตุผลดังกลาวอาจจะสงผลใหอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาอสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย (X7) มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว
8.อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ(X8) มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับบทวิเคราะหของ
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (2546: ออนไลน). กลาววา ภาคบริการไดเพิ่มความสําคัญตอภาค
เศรษฐกิจของประเทศ ตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 เปนตนมา ทั้งในรูปของสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) และสัดสวนการจางงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในป 2547 มีสัดสวนตอ GDP รอยละ 52 และมี
อัตราสวนการจางงานรอยละ 43 ซึ่งมูลคา GDP ของภาคบริการกวาครึ่งหนึ่งมาจากสาขาขนสงและการ
สื่อสาร ตั้งแตชวงป 2547-2550 ไทยยังคงเปนประเทศที่ไดรับความสนใจจากนักลงทุนชาวตางชาติที่ตองการ
เขามาลงทุนในภาคธุรกิจบริการ โดยติดอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟก รองจากจีนและอินเดีย สาขา
ธุรกิจที่ชาวตางชาติสนในลงทุน คือ สาขาการธนาคาร การประกันภัย การบริการธุรกิจ การทองเที่ยว และ
การขนสง จากบทวิเคราะหขางตนเมื่อมีการลงทุนในภาคบริการมากขึ้นสงผลให GDP ภาคบริการขยายตัว
มีสัดสวนการจางงานที่เพิ่มสูงขึ้น ภสงผลใหประชาชนมีความอยูดีกินดีมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น ปริมาณเงินที่
หมุนเวียนในตลาดมีสภาพคลองมากขึ้น ประชาชนมีเงินใชจายในชีวิตประจําวันมากขึ้นและมีเงินไปชําระ
หนี้ที่กูยืม ทําใหสามารถลดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลงได จึงสงผลใหอัตราการเจริญเติบโต
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ(X8) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
9. อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (X9) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงเดือน รัตนไดเจริญสุข. (2550: 52-57) ไดทําการศึกษา
เรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย พบวาปริมาณเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชยไทย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว และสอดคลอง
กับบทวิเคราะหของ ธนาคารแหงประเทศไทย. (เกณฑกํากับดูแลธุรกิจการเงินที่สําคัญ. 2550: ออนไลน)
กลาววา เงินกองทุนเปนตัววัดความมั่นคงของฐานะการเงินของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจึงจําเปนตอง
มีเงินกองทุนอยางพอเพียง เนื่องจากแหลงเงินทุนสวนใหญของสถาบันการเงินมาจากเงินฝากของประชาชน
และเงินกูยืม สถาบันการเงินจึงตองบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสนับสนุนให
สถาบันการเงินสามารถดําเนินธุรกิจตอไป โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูฝากเงิน เจาหนี้ และลูกคา
ผูใชบริการ รวมทั้งเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นคงของระบบการเงินทั้งระบบ โดยทั่วไปแลว
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่สูงแสดงถึงการที่สถาบันการเงินนั้นมีความมั่นคงและสามารถ
รองรับผลขาดทุนที่จะเกิดจากการประกอบกิจการและสามารถปลอยสินเชื่อใหกับลูกคาไดอีกมาก เมื่อมีการ
ลงทุ น ในสาขาต า งๆ ของประเทศสู ง ขึ้ น ภาคธุ ร กิ จ เอกชนมี ผ ลกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานขึ้ น ทํ า ให มี
ความสามารถในการชําระหนี้มากขึ้น สามารถลดปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ลงได ดังนั้นจึงทํา
ให อั ต ราเงิ น กองทุ น ต อ สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย ง (X9) มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิ ศ ทางตรงกั น ข า มกั บ ปริ ม าณหนี้ ที่ ไ ม
กอใหเกิดรายได (NPL)ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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10. อัตราดอกเบี้ยเงินกู (X10) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 สอดคลองกับงานวิจัยของ จํารูญรุง พิมพภู. (2546: 77). ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย พบวาคาสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู มีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชย (NPL) ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะในชวง
พ.ศ. 2541-2543 หลังจากเกิดภาวะวิกฤตการณทางการเงิน ที่เรียกวา “วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 หรือวิกฤตตม
ยํากุง” นั่นเอง ธนาคารพาณิชยจึงดําเนินการแกไขโดยการชะลอการปลอยสินเชื่อเพื่อแกไขปญหาหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ทําใหลูกคาเกิดปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน ไมมีเงินหมุนเวียน เปนผลให
ลูกหนี้ไมสามารถนําเงินมาชําระหนี้ใหแกธนาคารได แมวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูในชวงนั้นจะต่ําลงก็ตาม
ดังนั้นจึงเปนเหตุใหความสัมพันธของอัตราดอกเบี้ยเงินกู (X10) กับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว

ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ “เรื่องปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคาร
พาณิชยในประเทศไทย” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษาครั้งนี้ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ไทย นั้นมีความสัมพันธในทิศทางที่เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ไดแก สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อ
ธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X2) สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัยตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X3) สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อธุรกิจการ
บริการตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม (X4) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
สาขาเกษตรกรรม (X5) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สาขาการบริการ
(X8) และอัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (X9) ซึ่งอาจจะสรุปไดวาถาธนาคารพาณิชยตองการกําหนด
นโยบายในการใหสินเชื่อ ธนาคารพาณิชยควรจะพิจารณาถึงปจจัยที่สงผลขางตน มาประกอบในการกําหนด
นโยบาย นั่นคือ เมื่อธนาคารตองการขยายสินเชื่อใหมากขึ้น โอกาสที่จะทําใหเกิดความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้น
ไดทุกขณะ ผูกูอาจจะไมสามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยใหแกธนาคารได สงผลใหเกิดปญหาหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ตามมา ดังนั้นธนาคารพาณิชยควรกําหนดมาตรฐาน และกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อที่เขมงวดขึ้น โดยเนนคุณภาพของสินเชื่อมากกวาที่จะเนนในเรื่องของปริมาณการขยายตัวในการให
สินเชื่อตามสาขาเศรษฐกิจ
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2. ควรที่จะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดวย ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอการขยายตัวของสินเชื่อได กลาวคือ ถาหากเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะการขาดสภาพ
คลอง ประสบกับปญหาทางการเงิน หรือวิกฤตเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งจะมีผลใหผูกูยืมไมสามารถชําระหนี้ตามที่
ตกลง หรือที่สัญญาได ทางธนาคารพาณิชยควรที่จะปรับกลยุทธในการบริหารสินเชื่อใหทันกับสถานการณ
ปจจุบันที่เปนอยู เพื่อสามารถเรียกเก็บหนี้ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานสินเชื่อของธนาคารพาณิชยอีกมากมาย ที่มี
ผลกระทบตอปญหาดานคุณภาพสินเชื่อ ซึ่งปญหาคุณภาพสินเชื่อสวนใหญเปนผลจากปญหาที่เกิดขึ้นพรอม
กั น ในหลายๆ ด า น ได แ ก การแข ง ขั น ระหว า งสถาบั น การเงิ น การกระจุ ก ตั ว ด า นสิ น เชื่ อ การขาด
ประสบการณของพนักงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารไมมีประสิทธิภาพ การขาดการสอบทานดาน
สินเชื่อที่ดี ขบวนการตรวจสอบหนี้ที่ไมมีประสิทธิภาพ การติดตามที่ไมเพียงพอ และการใหสินเชื่อมาก
เกินไป โดยเกินกวาความสามารถที่จะจายคืนของลูกหนี้ ซึ่งจะนําไปสูสินเชื่อที่มีปญหาหรือสินเชื่อดอย
คุณภาพ ซึ่งธนาคารพาณิชย ควรมีการประเมินความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานสินเชื่อ
เพื่อหาแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดความเสี่ยงดานสินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยควรจะเขาไปตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และฐานะทางการเงินที่แทจริงของธนาคารพาณิชย เพื่อควบคุมการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยใหเปนไป
ตามขอกําหนดของทางการ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทันทวงที
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาวิจัยถึงตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
เชน อัตราการขยายตัวของการสงออก อัตราเงินเฟอ สัดสวนของธุรกิจ SME ตอปริมาณเงินใหกูยืมทั้งหมด
เปนตน
2. ควรทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) โดยแบงปริมาณ
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ตามสาขาเศรษฐกิจ
3. ควรทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ปริ ม าณหนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด รายได (NPL) ของกลุ ม
ผูประกอบการที่มิใชสถาบันการเงินหรือนอนแบงก (Non-bank) ในประเทศไทย เพื่อที่จะไดครอบคลุม และ
แตกตางมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
ตารางขอมูลที่ใชในการประมวลผล

63
ตาราง ก ปริมาณหนี้ทไี่ มกอใหเกิดรายได (NPL) ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(หนวย : พันลานบาท)
รายครึ่งป
H2/2541
H1/2542
H2/2542
H1/2543
H2/2543
H1/2544
H2/2544
H1/2545
H2/2545
H1/2546
H2/2546
H1/2547
H2/2547
H1/2548
H2/2548
H1/2549
H2/2549
H1/2550
H2/2550
H1/2551
H2/2551
H1/2552
H2/2552
H1/2553

ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL)
13,026.58
14,994.99
13,915.41
11,137.53
8,110.17
8,228.22
6,792.51
6,508.18
7,370.99
8,817.97
7,930.17
6,646.84
6,026.55
10,718.34
5,128.17
4,612.32
4,631.68
4,216.45
4,307.02
4,580.72
4,593.44
4,648.80
4,415.36
4,285.52

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย. (2554). รายงานสถิติสถาบันการเงิน. ออนไลน.
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ตาราง ข อัตราดอกเบี้ยเงินกู ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(หนวย : รอยละ)
รายครึ่งป
H2/2539
H1/2540
H2/2540
H1/2541
H2/2541
H1/2542
H2/2542
H1/2543
H2/2543
H1/2544
H2/2544
H1/2545
H2/2545
H1/2546
H2/2546
H1/2547
H2/2547
H1/2548
H2/2548
H1/2549
H2/2549
H1/2550
H2/2550
H1/2551

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
13.40
13.19
14.79
15.69
14.28
10.34
8.91
8.58
8.32
8.00
7.90
7.41
7.23
6.78
5.83
5.83
5.83
5.83
6.49
7.63
8.02
7.74
7.28
7.35

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย. (2554). รายงานสถิติสถาบันการเงิน. ออนไลน.
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ตาราง ค อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(หนวย : รอยละ)
รายครึ่งป
H2/2541
H1/2542
H2/2542
H1/2543
H2/2543
H1/2544
H2/2544
H1/2545
H2/2545
H1/2546
H2/2546
H1/2547
H2/2547
H1/2548
H2/2548
H1/2549
H2/2549
H1/2550
H2/2550
H1/2551
H2/2551
H1/2552
H2/2552

อัตราเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
8.48
9.16
10.76
8.57
8.02
7.96
9.16
9.00
9.43
8.86
9.53
8.76
9.05
9.10
9.77
10.23
10.98
11.38
11.83
11.79
11.75
11.30
11.96

H1/2553

12.12

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย. (2554). รายงานสถิติสถาบันการเงิน. ออนไลน.
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ตาราง ง สัดสวนปริมาณเงินใหสินเชื่อแยกตามสาขาเศรษฐกิจตอปริมาณเงินใหสินเชื่อรวม ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(หนวย : รอยละ)
รายครึ่งป

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย

การบริการ

H2/2541

3.97

58.73

19.80

17.50

H1/2542

3.64

58.32

20.68

17.36

H2/2542

3.55

56.30

19.41

20.75

H1/2543

3.53

56.69

18.73

21.05

H2/2543

3.42

52.61

14.26

29.71

H1/2544

3.05

48.58

12.84

35.54

H2/2544

3.12

49.30

11.35

36.23

H1/2545

3.07

49.10

11.31

36.51

H2/2545

3.00

50.00

10.95

36.05

H1/2546

3.02

51.77

10.97

34.24

H2/2546

3.26

62.53

14.99

19.22

H1/2547

3.17

65.00

15.44

16.39

H2/2547

3.26

65.71

15.81

15.22

H1/2548

3.03

64.90

15.91

16.17

H2/2548

2.90

65.39

14.87

16.84

H1/2549

2.64

65.88

15.31

16.17

H2/2549

2.76

68.29

15.10

13.85

H1/2550

2.54

68.26

14.84

14.36

H2/2550

2.37

68.56

14.59

14.48

H1/2551

2.04

63.71

13.23

21.02

H2/2551

1.80

63.89

12.78

21.54

H1/2552

1.57

59.79

11.91

26.73

H2/2552

1.43

58.72

10.86

28.98

H1/2553

1.36

58.38

9.87

30.39

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย. (2554). รายงานสถิติสถาบันการเงิน. ออนไลน.
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ตาราง จ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จําแนกตามสาขาการผลิต
ตามราคาป 2531
(หนวย : รอยละ)
รายครึ่งป

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

อสังหาริมทรัพยและที่อยูอาศัย

การบริการ

H2/2541

13.79

-1.47

-1.34

-3.88

H1/2542

-8.13

9.04

-5.07

-3.69

H2/2542

9.26

6.38

9.63

-4.15

H1/2543

-1.46

2.33

-6.36

7.50

H2/2543

8.31

1.03

-0.29

4.87

H1/2544

-5.78

0.28

-2.09

-0.53

H2/2544

10.75

1.10

6.91

6.00

H1/2545

-9.17

4.64

0.42

-7.91

H2/2545

10.92

4.06

2.52

15.72

H1/2546

2.28

6.57

-0.68

-2.24

H2/2546

9.48

3.29

6.95

8.55

H1/2547

-12.08

5.22

-0.53

0.69

H2/2547

12.46

2.11

7.85

6.14

H1/2548

-16.66

2.32

-1.00

0.81

H2/2548

22.51

3.81

5.27

4.80

H1/2549

-13.05

3.04

-0.05

0.08

H2/2549

18.56

1.66

4.88

4.72

H1/2550

-13.72

3.16

-1.67

0.12

H2/2550

17.49

3.91

4.00

5.65

H1/2551

-10.11

4.24

-3.50

-1.80

H2/2551

16.40

-4.54

-0.08

0.37

H1/2552

0.90

-7.15

-2.40

-0.24

H2/2552

-1.80

1.60

2.10

3.22

H1/2553

-0.90

13.40

4.85

6.32

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. ออนไลน.
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ผลการคํานวณ
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ผลการคํานวณ
Dependent Variable : NPL
Method : Least Squares
Date : 21/04/2011
Sample : H2/2541 - H1/2553
Included observations : 24
Variables Entered/Removedb

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Method

X10, X6, X4, X8,
X7, X9, X5, X1,

. Enter

a

X3

a. Tolerance = .000 limits reached.
b. Dependent Variable: NPL

b

Model Summary

Change Statistics

Model
1

R
.937

Adjusted R

Std. Error of

R Square

Square

the Estimate

Change

R Square
a

.878

.799

1465.89310

.878

F Change
11.165

df1

df2
9

Sig. F

Durbin-

Change

Watson

14

.000

a. Predictors: (Constant), X10, X6, X4, X8, X7, X9, X5,
X1, X3
b. Dependent Variable: NPL

ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

2.159E8

9

2.399E7

Residual

3.008E7

14

2148842.590

Total

2.460E8

23

a. Predictors: (Constant), X10, X6, X4, X8, X7, X9, X5, X1, X3
b. Dependent Variable: NPL

F
11.165

Sig.
.000a

1.790

70

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

-20739.710

11407.177

X1

-350.271

1647.473

X3

1588.008

X4

t

Sig.

-1.818

.091

-.077

-.213

.835

553.353

1.461

2.870

.012

383.544

149.639

.953

2.563

.023

X5

-.964

41.756

-.003

-.023

.982

X6

83.206

92.552

.104

.899

.384

X7

10.038

114.471

.013

.088

.931

X8

-12.263

74.605

-.019

-.164

.872

X9

-153.818

649.874

-.064

-.237

.816

X10

-160.667

297.369

-.150

-.540

.597

a. Dependent Variable: NPL

Excluded Variablesb
Collinearity
Statistics

Partial
Model
1

Beta In

t

1.951E2a

1.539

X2

Sig.

Correlation

.148

Tolerance

.393

4.950E-7

a. Predictors in the Model: (Constant), X10, X6, X4, X8, X7, X9, X5, X1, X3
b. Dependent Variable: NPL

Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

3.6913E3

1.4710E4

7.3185E3

3064.03222

24

-1.99137E3

3.35219E3

.00000

1143.67440

24

Std. Predicted Value

-1.184

2.412

.000

1.000

24

Std. Residual

-1.358

2.287

.000

.780

24

Residual

a. Dependent Variable: NPL
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