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บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการ
ด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์ไดแ้ก่ และดา้นการบริหารสภาพคล่อง ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ดา้น
การบริหารหน้ีสิน และด้านการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ โดยจ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขอ้มูลลกัษณะการลงทุน
ของผูถื้อหุน้ ประกอบไปดว้ยประเภทของนกัลงทุน ประสบการณ์การลงทุน ระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์
จ านวนหุ้นท่ีถือครองในบญัชี และวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือผู ้
ถือหุน้ปัจจุบนั ผูเ้คยถือหุ้น และผูต้ ั้งใจจะซ้ือหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบค าถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 มี
สถานภาพโสด จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 254 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
25,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
 2) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นนักลงทุนทั้งสองประเภทเท่ากนั(ระยะสั้นและระยะยาว) จ านวน 
203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 



 2 

มีระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีจ านวนหุน้ท่ีถือครอง
ในบญัชี 5-10 ตวั จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 มีวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์น้อยกว่า 50,000 
บาท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
 3) ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ และดา้นการบริหารหน้ีสิน ตามล าดบั และด้านท่ีอยู่ในระดบัมากคือ 
ดา้นการบริหารสินทรัพย ์และดา้นการบริหารสภาพคล่อง ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, ผูถื้อหุน้, การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์

ABSTRACT 
The research of shareholders' satisfaction with the operational capability of Siam Commercial 

Bank Public Company Limited. The objective is to study the shareholders' satisfaction on the operating 
capability of the Siam Commercial Bank. The factors of research include Liquidity Management, Asset 
Management, Liability Management and Capital Adequacy Management. That are classified by 
demographic factors were including gender, age, status, education, occupation and average monthly 
income and investment characteristics of shareholders consists of the types of investors investment 
experience, holding period, number of shares held in the account and the amount of securities trading. 
The population used is current shareholders. former shareholder and intending to buy shares of Siam 
Commercial Bank Public Company Limited. The samples used in this research amount of 400 peoples. 
The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using computer software for 
Social Science Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard 
deviation (SD). 
 The results found that 1) The users all respondents 400 peoples. Most are female 215 peoples 
representing 53.75%. Most aged 20-30 years old 131 peoples representing 32.75%. Most are single 245 
peoples representing 61.25%. Most are bachelor's degree 254 peoples representing 63.50%. Most are 
employees 189 peoples representing 47.25%. Most are average income per month under 25,000 baht 
125 peoples representing 31.25%. 
 2) Most are investors of both types (short-term and long-term) 203 peoples 50.75%. Most 
investment experience under 3 years 130 peoples representing 32.5%. Most are holding securities under 
3 years 172 peoples representing 43.00%. Most are shares held in the account 5-10 shares 169 peoples 
representing 42.25%. Most are trading limit under 50,000 baht 192 peoples representing 48.00 %. 
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 3) Shareholders satisfaction towards the operational capability of Siam Commercial Bank 
Public Company Limited overall is at a high level. Considering each side, then that side is the highest 
level of Capital Adequacy Management and Liability Management respectively. Asset Management and 
Liquidity Management respectively. The other side is high level of Asset Management and Liquidity 
Management respectively. 

Keyword: satisfaction, shareholders, commercial bank operations 

บทน า 
ในระบบเศรษฐกิจเสรี การจดัสรรทรัพยากรระหวา่งภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และ

ภาคครัวเรือน ท่ีมีความตอ้งการใชเ้งินทุน อาจประสบกบัเงินทุนท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ดงันั้น 
ระบบการเงิน (Financial System) จึงเป็นกลไกส าคญัในการระดมเงินทุนจากผูท่ี้มีเงินออม แลว้จดัสรรไป
ยงัผูท่ี้ตอ้งการใชเ้งินทุน (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2561) โดยมีธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนั
ทางการเงินท่ีเป็นแหล่งระดมเงินทุนจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อน ามาลงทุนในภาค
เศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการผลิตและการจา้งงาน การบริโภคขยายตวัมากขึ้น รวมถึงการตอบสนอง
ต่อการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ซ่ึงจะส่งผลใหร้ะบบเศรษฐกิจขยายตวัและมีเถียรภาพมาก
ยิง่ขึ้น (พรนพ พุกกะพนัธ์ุ และประเสริฐชยั ไตรเสถียรพงส์, 2548) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มุ่งแสวงหาก าไรสูงสุดเหมือนธุรกิจ
อ่ืนๆ โดยการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ประกอบดว้ย การบริการทางดา้น การเงินครบวงจรให้แก่ลูกคา้ทุก
ประเภท เช่น บริการ การรับฝากเงิน การโอนเงิน การให้กูย้มืประเภทต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงบริการของธนาคาร
ไทยพาณิชยด์งักล่าว เป็นบริการส่วนท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละท าใหเ้ป็นท่ีสนใจแก่นกัลงทุนทัว่ไป รวมถึง
สร้างความพอใจให้แก่ผูถื้อหุ้น ณ ปัจจุบนั (รวิพรรณ สาลีผล, 2551) โดยการบริหารการด าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงและการมีสภาพคล่อง และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไวจึ้งมีหลกัการบริหารธนาคารท่ีส าคญั 4 ประการคือ การบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย ์
การบริหารหน้ีสิน และการบริหารเงินทุนใหเ้พียงพอ (ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2561) 

ดงันั้นจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ธนาคารไทยพาณิชยมี์ความสามารถในการด าเนินงานเป็นท่ีน่า
พอใจของนักลงทุนมากน้อยเพียงใด โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะปัจจยั การบริหารสภาพ
คล่อง การบริหารสินทรัพย ์การบริหารหน้ีสิน การบริหารเงินทุนให้เพียงพอ ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) มาเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินงานดา้นการบริหารสินทรัพย ์เป็นการด าเนินงาน
ทางดา้นการบริหารสินทรัพยเ์พื่อให้ได้ก าไรสูงสุด ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของผูถื้อหุ้นมากท่ีสุด เพราะผูถื้อหุ้น
หรือนกัลงทุนมีจุดประสงคห์ลกัในการลงทุน คือ ความต้องการผลตอบแทนสูงท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงต ่า
ท่ีสุด ถา้หากนกัลงทุนหรือผูถื้อหุ้นไม่พอใจในผลประกอบการหรือการท าก าไร หรือไดผ้ลตอบแทนท่ีไม่
เป็นธรรม ผูถื้อหุ้นอาจจะไม่สนใจลงทุนจนมูลค่าราคาในตลาดหลกัทรัพยล์ดลง ส่งผลให้ความน่าเช่ือถือ
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ลดลงและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินกิจการและอุปสรรคในกรณีมีการระดมทุนในคร้ังต่อไป (ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการลงทุนในหุ้นธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), 2565) โดยการศึกษาคร้ังน้ีสามารถช่วยให้
ผูบ้ริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ส าหรับนักลงทุน และ
ผูส้นใจสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยข์องธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์

จ ากดั (มหาชน) 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขอ้มูลลกัษณะการลงทุนของผูถื้อ
หุน้ ประกอบไปดว้ยประเภทของนกัลงทุน ประสบการณ์การลงทุน ระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์จ านวน
หุน้ท่ีถือครองในบญัชี และวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการ
ด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย การบริหารสภาพคล่อง การบริหาร
สินทรัพย ์การบริหารหน้ีสินและการบริหารเงินทุนใหเ้พียงพอ 
2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใช้วิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูถื้อหุ้นปัจจุบนั ผูเ้คยถือหุ้น และผูต้ ั้งใจจะซ้ือ
หุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ด าเนินการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูถื้อหุน้ต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
2. เพื่อให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารงานและก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนา
ความสามารถในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อผูถื้อหุ้นหรือนักลงทุนให้
มากขึ้น 

3. เพื่อให้นักลงทุนหรือผู ้ถือหุ้น ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 



 5 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
      ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)   ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
ทฤษฎีการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์  

 การด าเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชยมี์เป้าหมายและวตัถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไรสูงสุดหรือ
การพยายามรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (ภาวดี ชิตกระโทก, 2558) เน่ืองจากธนาคารพาณิชยมี์
การด าเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนจากปัจจัยเส่ียงท่ี
หลากหลาย ดงันั้นการบริหารการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งให้ความส าคญักบัความมัน่คงและ
การมีสภาพคล่อง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวจึ้งมีหลกัการบริหารธนาคาร
ท่ีส าคญั 4 ประการ คือ (สิปปภาส พรสุขสวา่ง, 2553) การบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย ์การ
บริหารหน้ีสิน และการบริหารเงินทุนใหเ้พียงพอ 

การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 
  CAMEL (อดิศกัด์ิ ธีรานุพฒันา และวราพร บุญจอม, 2561) เป็นกลุ่มของอตัราส่วนทางการเงิน

ท่ีนิยมใชใ้นการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์โดย แต่ละกลุ่มตอ้งมีอตัราส่วนทาง
การเงินท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบตามมุมมองต่างๆ ดังน้ี 1. ด้านความเพียงพอของเงินทุน (Capital 
Adequacy) วดัโดย อตัราส่วนระหว่างเงินกองทุนส ารองต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้น
ต่อสินทรัพยร์วม 2. ดา้นคุณภาพของสินทรัพย ์(Asset Quality) วดัโดย อตัราส่วนหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 
และขาดทุนจากการด้อยค่าต่อเงินให้สินเช่ือรวม และอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือ
รวม 3. ด้านคุณภาพการจัดการ (Management Quality)  วดัโดย อตัราส่วนค่าใช้จ่ายท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ียต่อ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา  
5. อาชีพ  
6. รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
 
 
 
 

ข้อมูลลักษณะการลงทุนของผู้ถือหุ้น 
1. ประเภทของนกัลงทุน 
2. ประสบการณ์การลงทุน 
3. ระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์ 
4. จ านวนหุ้นท่ีถือครองในบญัชี 
5. วงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นต่อความสามารถ
ในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 
1. ดา้นการบริหารสภาพคล่อง  
2. ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ 
3. ดา้นการบริหารหน้ีสิน 
4. ดา้นการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ 
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สินทรัพยร์วม และอตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียต่อสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้4. ดา้นความสามารถในการท า
ก าไร (Earnings Ability) วดัโดย อตัราส่วนผลตอบแทนการลงทุนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) และอตัราส่วน
ก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และ 5.ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) วดัโดย อตัราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก 

ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์เป็นธนาคารไทยแห่งแรก ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตเม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2449 มีบทบาทส าคญัในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทย โดยเป็นธนาคารท่ีให้บริการ
ทางการเงินครบวงจรชั้นน าของประเทศ น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม (ขอ้มูลธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน), 2565) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู ้ถือหุ้นต่อความสามารถในการ
ด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) พบวา่มีดงัน้ี 
 ศุภนิดา วุฒิสมบูรณ์พนัธ์ุ (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของผลการด าเนินงานผ่าน CAMELS 
ANALYSIS กบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพคล่อง ดา้นความเพียงพอของเงินทุน ดา้น
คุณภาพสินเช่ือ ดา้นคุณภาพสินทรัพย ์ดา้นการบริหารจดัการ ด้านความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละ
ดา้นความเส่ียงท่ีกระทบต่อธุรกิจ 
 รุจิรา เสนาภกัด์ิ (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและการก ากับ
ดูแลกิจการต่อและความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง และสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ 
 เมธาวี สุนทรศิริบุญญา (2563) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการ
ท าก าไรและอัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์กับอัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร
พาณิชย ์ผลการศึกษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(ROE) และอตัราส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัผลตอบแทนเกินปกติของ
หลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ 
 ชมยัพร ค าภามูล, อฐัจิมาพร พานโคตร, สุรชยั จนัทร์จรัส (2563) ศึกษาเร่ือง คุณภาพก าไรและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารพาณิชยไ์ทยมีก าไรท่ี
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในเกณฑ์ท่ีดี ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทางบวก จากตวัแปรท านาย จ านวน 2 ตวั ไดแ้ก่ 
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อตัราส่วนการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน และอตัราส่วนกระแสเงินสดต่อรายไดด้อกเบ้ียและเงินปัน
ผล แสดงวา่หากประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจะท าใหก้ าไรเพิ่มขึ้นดว้ย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ และใช้วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีเป็นผูถื้อหุ้นปัจจุบนั ผูเ้คยถือหุ้น และผูต้ ั้งใจจะ

ซ้ือหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของผูถื้อ

หุ้นสามญัของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการค านวณจากสูตรของ W.G. 
Cochran (1953) โดยผูว้ิจัยต้องการสุ่มตวัอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ต้องการ
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างไดร้้อยละ 5 หรือ 0.05 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะค านวณได้ดังน้ี n = [P(1-P) (Z)2] / E2  = [(0.50)(1-0.50)(1.96)2] / 0.052    = 
384.16 หรือ 384 คน ดงันั้น จะตอ้งใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 384 คน แต่เพื่อความเหมาะสมและสะดวกใน
การประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซ่ึงถือว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ี
เง่ือนไขก าหนด คือ ไม่นอ้ยกวา่ 384 คน และใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
ส่วนคดักรอง เป็นการตรวจสอบผูต้อบแบบสอบถามว่าเป็นผูถื้อหุ้นปัจจุบนั ผู ้ เคยถือหุ้น และผู ้

ตั้งใจจะซ้ือหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรือไม่ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลลกัษณะการลงทุนของผูถื้อหุน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ลกัษณะการลงทุนส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้น ประเภทของนักลงทุน ประสบการณ์การลงทุน ระยะเวลาถือ
ครองหลกัทรัพย ์จ านวนหุน้ท่ีถือครองในบญัชี วงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลความพึงพอใจของผู ้ถือหุ้นต่อวามสามารถในการ
ด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย การบริหารสภาพคล่อง การบริหาร
สินทรัพย ์การบริหารหน้ีสิน การบริหารเงินทุนให้เพียงพอ เป็นการประเมินค่าความพึงพอใจ 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อตีความหมายดงัน้ี ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน, 



 8 

ระดบัความพึงพอใจมาก 4 คะแนน, ระดบัความพึงพอใจมากปานกลาง 3 คะแนน, ระดบัความพึงพอใจ
นอ้ย 2 คะแนน และระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ถือหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ 
จากนั้นน าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษา จ านวน 2 ท่าน พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรง ความถูกตอ้งของ
เน้ือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม และน ามาค านวณค่าดชันี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Congruence) (ไพฑูรย ์โพธิสว่าง, 2554) โดยท่ีวดัผลจากการพิจารณา
คะแนน IOC ดงัน้ี 1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้2. ขอ้ค าถามท่ีมี
คะแนน IOC ต ่าากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด จ านวน 400 คน ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอย่างคือ ผูถื้อหุ้นปัจจุบัน ผูเ้คยถือหุ้น และผูต้ ั้งใจจะซ้ือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยใชเ้กณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) ทั้งหมด 400 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามมาแลว้น าขอ้มูลนั้นมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ส ถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  1. ใช้ค่ า ร้อยละ 

(Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กับตวัแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขอ้มูลลกัษณะการ
ลงทุนของผูถื้อหุ้น ท่ีประกอบด้วยประเภทของนักลงทุน ประสบการณ์การลงทุน ระยะเวลาถือครอง
หลกัทรัพย ์จ านวนหุ้นท่ีถือครองในบญัชี และวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์2. ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ
ของผูถื้อหุน้ต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์: การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถ

ในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 
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คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบค าถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 และ
รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 มีอายุ
มากกว่า 40 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และกลุ่มตวัอย่างอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 63 คน มี
จ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.75 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญมี่สถานภาพโสด จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.25 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และสถานภาพอ่ืนๆ จ านวน 
18 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.50 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.50 และกลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 72 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 18.00 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมาคือ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 มีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 
มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพอิสระ 
จ านวน 9 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.25 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
25,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือรายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001 – 100,000 
บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีรายได ้25,000 – 50,000 จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
และกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดม้ากกวา่ 100,000 บาท จ านวน 67 คน มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.75 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลลักษณะการลงทุนของผู ้ถือหุ้น: การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) มีผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนทั้งสองประเภทเท่ากนั(ระยะสั้นและระยะยาว) 
จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาคือนกัลงทุนระยะยาว จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักลงทุนระยะสั้น จ านวน 97 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.25 กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3  ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมา
คือ มีประสบการณ์การลงทุน 3-5 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 มีประสบการณ์การลงทุน
มากกว่า 10 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 และกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี 
จ านวน 76 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาถือครอง
หลักทรัพย์ น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ มีระยะเวลาถือครอง
หลกัทรัพย ์3-5 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 มีระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์6 - 10 ปี จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และกลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์มากกวา่ 10 ปี จ านวน 53 คน 
มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.25 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนหุ้นท่ีถือครองในบญัชี 5-10 ตวั 
จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาคือ มีจ านวนหุน้ท่ีถือครองในบญัชีต ่ากวา่ 5 ตวั จ านวน 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีจ านวนหุ้นท่ีถือครองในบญัชี 11-20 ตวั จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 
และกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนหุน้ท่ีถือครองในบญัชี มากกว่า 20 ตวั จ านวน 36 คน มีจ านวนน้อยท่ีสุด คิดเป็น
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ร้อยละ 9.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นอ้ยกวา่ 50,000 บาท จ านวน 192 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ วงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์50,000 – 200,000 บาท จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์200,001 – 1,000,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.25 และกลุ่มตัวอย่างมีวงเงินในการซ้ือขายหลักทรัพยม์ากกว่า 1,000,000 จ านวน 25 คน มี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.25 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน): ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
คือ ดา้นการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ และดา้นการบริหารหน้ีสิน ตามล าดบั และดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากคือ 
ดา้นการบริหารสินทรัพย ์และดา้นการบริหารสภาพคล่อง ตามล าดบั 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทย

พาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ถือหุ้นต่อความสามารถในการ
ด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์ไดแ้ก่ และดา้นการบริหารสภาพคล่อง ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ดา้น
การบริหารหน้ีสิน และด้านการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ โดยจ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และขอ้มูลลกัษณะการลงทุน
ของผูถื้อหุน้ ประกอบไปดว้ยประเภทของนกัลงทุน ประสบการณ์การลงทุน ระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์
จ านวนหุ้นท่ีถือครองในบญัชี และวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผู ้
ถือหุน้ปัจจุบนั ผูเ้คยถือหุ้น และผูต้ ั้งใจจะซ้ือหุน้ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบค าถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 มีอายุ 20-30 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 มี
สถานภาพโสด จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 254 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
25,000 บาท จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
 2) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นนักลงทุนทั้งสองประเภทเท่ากนั(ระยะสั้นและระยะยาว) จ านวน 
203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 มีประสบการณ์การลงทุนน้อยกว่า 3 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
มีระยะเวลาถือครองหลกัทรัพย ์น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 มีจ านวนหุน้ท่ีถือครอง
ในบญัชี 5-10 ตวั จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 มีวงเงินในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์น้อยกว่า 50,000 
บาท จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
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 3) ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ และดา้นการบริหารหน้ีสิน ตามล าดบั และด้านท่ีอยู่ในระดบัมากคือ 
ดา้นการบริหารสินทรัพย ์และดา้นการบริหารสภาพคล่อง ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 

(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ 
ดา้นการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ และดา้นการบริหารหน้ีสิน ตามล าดบั และด้านท่ีอยู่ในระดบัมากคือ 
ดา้นการบริหารสินทรัพย ์และดา้นการบริหารสภาพคล่อง ตามล าดบั โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ด้านการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Management): ความพึ งพอใจของผู ้ถือหุ้นต่อ
ความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ด้านการบริหารสภาพคล่อง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ 
ธนาคารมีเงินสดท่ีเพียงพอต่อการไหลออกของเงินรับฝาก และอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพย์
รวม ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีความถึงพอใจระดับมากคือ การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนเงินสด
ต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และความสามารถใน
การเปล่ียนสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชยท่ี์มีอยู่ให้เป็นเงินสดได้โดยเร็วและไม่เส่ียงกับการขาดทุน 
ตามล าดบั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การบริหารจดัการสภาพคล่อง เป็นท่ีน่าพอใจส าหรับผูถื้อหุ้น และนัก
ลงทุน เน่ืองจากสภาพคล่องมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการท าก าไร และก าไรจะท าให้หุ้นมีความ
น่าสนใจส าหรับนักลงทุน และเป็นท่ีน่าพอใจส าหรับผูถื้อหุ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุจิรา เสนา
ภกัด์ิ (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและการก ากับดูแลกิจการต่อและ
ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวิจัย
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ไดแ้ก่อตัราส่วนดา้นสภาพคล่อง และสัดส่วนคณะกรรมการอิสระ 

2. ดา้นการบริหารสินทรัพย ์(Asset Management): ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถ
ในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ดา้นการบริหารสินทรัพย ์โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความพึงพอในอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ การด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารเพื่อใหไ้ดก้ าไรสูงสุด ความน่าเช่ือถือและภาพพจน์ท่ีดีของธนาคาร ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก คือ อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น (EPS) 
อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น ก าไรสะสม ผลตอบแทนการลงทุนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ก าไร
สุทธิ การจ่ายเงินปันผลของธนาคารให้กบัผูถื้อหุ้น และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธนาคาร ตามล าดบั 
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ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การบริหารสินทรัพย ์เป็นท่ีน่าพอใจส าหรับผูถื้อหุ้นเน่ืองจาก การบริหารสินทรัพย ์
จะเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงหากก าไรสะสมมากจะท าใหส่้วนของ
ผูถื้อหุ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นส่วนท่ีท าใหผู้ถื้อหุ้นพึงพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมธาวี สุนทรศิ
ริบุญญา (2563) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรและอตัราส่วน
คุณภาพสินทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนเกินปกติของหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย ์ผลการศึกษาพบว่า 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) และอตัราส่วนเงิน
ให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัผลตอบแทนเกินปกติของหลกัทรัพย์กลุ่มธนาคาร
พาณิชย ์ 

3. ดา้นการบริหารหน้ีสิน (Liability Management): ความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถ
ในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ดา้นการบริหารหน้ีสิน โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ความสามารถใน
การจดัหาเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่า อตัราส่วนหน้ีสินระยะยาว อตัราส่วนหน้ีสินรวม และอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ตามล าดับ ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก คือ ความสามารถในการจดัการ
ทางด้านแหล่งท่ีมาของเงินทุน และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ตามล าดับ ผู ้วิจัยมี
ความเห็นว่า การบริหารหน้ีสิน เป็นท่ีน่าพอใจเน่ืองจาก การบริหารหน้ีสินท่ีดี มีตน้ทุนการทางเงินท่ีต ่า 
ช่วยให้ธนาคารสามารถมีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นได ้การท่ีก าไรสุทธิมากส่งผลให้ ผูถื้อหุ้นมีความพึงพอใจมาก
ขึ้นตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมยัพร ค าภามูล, อฐัจิมาพร พานโคตร, สุรชัย จนัทร์จรัส 
(2563) ศึกษาเร่ือง คุณภาพก าไรและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชยไ์ทย ผลการศึกษา
พบว่า ธนาคารพาณิชย์ มีก าไรท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในเกณฑ์ท่ีดี ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพก าไรกบัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พบว่ามีความสัมพนัธ์ในทางบวก 
จากตัวแปรท านาย จ านวน 2 ตัว ได้แก่ อตัราส่วนการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน และอัตราส่วน
กระแสเงินสดต่อรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล แสดงวา่หากประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจะท า
ใหก้ าไรเพิ่มขึ้นดว้ย 

4. ดา้นการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ (Capital Adequacy Management): ความพึงพอใจของผูถื้อ
หุน้ต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ดา้นการบริหารเงินทุนให้
เพียงพอ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คือ ความมัน่คงและมีเสถียรภาพในการด าเนินกิจการของธนาคาร จ านวนเงินกองทุนส าหรับความ
มัน่คงของระบบการธนาคาร การด ารงเงินทุนในจ านวนขั้นต ่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด และ
อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพย์รวม ตามล าดับ ส่วนขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ 
อตัราส่วนเงินกองทุนส ารองต่อสินทรัพยร์วม ฐานะการเงินของธนาคารมีความปลอดภยัจากการลม้ละลาย 
ตามล าดับ ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การบริหารเงินทุนให้เพียงพอ มีความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นมากท่ีสุด 
เน่ืองจากการด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายก าหนด และการส ารองเงินทุนส าหรับการด าเนินงาน มีผลต่อ
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ความมัน่คงและความสามารถในการท าก าไร  ซ่ึงก าไรดงักล่าวเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้พึงพอใจดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภนิดา วุฒิสมบูรณ์พนัธ์ุ (2561) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของผล
การด าเนินงานผ่าน CAMELS ANALYSIS กับความสามารถในการท าก าไรของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพคล่อง 
ดา้นความเพียงพอของเงินทุน ด้านคุณภาพสินเช่ือ ด้านคุณภาพสินทรัพย ์ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
ความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละดา้นความเส่ียงท่ีกระทบต่อธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูถื้อหุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ด้ าน ก ารบ ริห ารสภ าพค ล่อ ง  (Liquidity Management) มี ส่ิ ง ท่ี ต้อ งป รับป รุง  คื อ 1.1 
ความสามารถในการเปล่ียนสินทรัพยข์องธนาคารพาณิชยท่ี์มีอยู่ให้เป็นเงินสดไดโ้ดยเร็วและไม่เส่ียงกบั
การขาดทุน กล่าวคือ ธนาคารควรส ารองเงินสดเพิ่มขึ้นหรือมีสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงให้มากขึ้น เช่น 
การเพิ่มตราสารทางการเงินท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี และลดสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องต ่า เช่น หุ้นสามญั หุ้นกู ้
เป็นตน้ หรือ สินทรัพยถ์าวร 1.2 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน กล่าวคือ ธนาคารควรจะท าให้อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เพิ่มสูงขึ้น โดยส ารองเงินสดเพิ่มขึ้นหรือมีสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงให้มากขึ้น เช่น 
ฝากเงินออมทรัพยใ์นธนาคารอ่ืน เป็นตน้ 1.3 อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือต่อเงินรับฝาก กล่าวคือ ธนาคารควร
มีการกระตุน้ให้เกิดการปล่อยสินเช่ือให้มากขึ้นแต่ไม่ควรอยู่ในระดบัท่ีสูงจนเกินไป รวมถึงกระตุน้ให้มี
การฝากเงินจากลูกคา้ด้วย เพื่อน าไปปล่อยสินเช่ือได้มากขึ้นโดยท่ีต้องรักษาระดับอตัราส่วนปริมาณ
สินเช่ือต่อยอดเงินฝากท่ีเหมาะสมได ้
 2. ดา้นการบริหารสินทรัพย ์(Asset Management) มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ 2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของธนาคาร กล่าวคือ ธนาคารควรมีการลดตน้ทุนในการด าเนินงาน เช่น การลดตน้ทุนการขาย
สินค้าและบริการ ต้นทุนทางการเงิน หรือ ภาษี เป็นต้น เพื่อให้บริษัทมีก าไรได้มากขึ้นหรือสามารถ
แข่งขนักบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2.2 การจ่ายเงินปันผลของธนาคารใหก้บัผูถื้อหุ้น 
กล่าวคือ ธนาคารควรมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้สูงขึ้น เน่ืองจากเงินปันผลเป็นส่วนหน่ึงของผลตอบแทน
ของนกัลงทุนและผูถื้อหุ้น ซ่ึงหากมีการปันผลท่ีสูงก็จะสามารถท าให้ราคาหุ้นสูงขึ้นไดเ้พราะจะท าให้หุ้น
เป็นท่ีน่าสนใจของนักลงทุน 2.3 ก าไรสุทธิ กล่าวคือ ธนาคารควรเพิ่มรายไดร้วม เช่นการเพิ่มสินคา้และ
บริการให้มากขึ้น หรือการปล่อยสินเช่ือท่ีมากขึ้น หรือลงทุนในสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูง เป็นต้น 
หรือลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานลง เช่น การลดตน้ทุนการขายสินคา้และบริการ, ตน้ทุนทางการเงิน เป็น
ตน้ 
 3. ด้านการบริหารหน้ีสิน (Liability Management) มี ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ  3.1 อัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย กล่าวคือ ธนาคารจ าเป็นตอ้งมีการเพิ่มสินคา้และบริการทางการเงินให้
มากขึ้น และมีการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนท่ีสูงในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น และหาแหล่งตน้ทุนทาง
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การเงินท่ีต ่า เช่น การกูย้มืเงินในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่า เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะผิดนดัช าระหน้ี 3.2 ความสามารถ
ในการจดัการทางดา้นแหล่งท่ีมาของเงินทุน กล่าวคือ ธนาคารควรมีแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายเพิ่มขึ้น 
รวมถึงการหาตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่า เช่น การรับฝากเงินซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุน เงินกูย้ืม และเงิน
ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคาร รวมถึงการจดัสรรสัดส่วนของเงินกูย้ืม (หน้ีสิน) และส่วนของเจา้ของท่ี
เหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.3 อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น กล่าวคือ ธนาคารควรลดหน้ีสินท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดล้ง หรือการท าก าไรสุทธิให้มาก
ขึ้น จากการด าเนินงานของกิจการ เช่น จดัหาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่า หรือเพิ่มการลงทุนท่ีมีผลตอบแทน
สูง เป็นตน้ เพราะก าไรสุทธิท่ีมากขึ้นจะท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีค่าเพิ่มขึ้น 
 4. ดา้นการบริหารเงินทุนให้เพียงพอ (Capital Adequacy Management) มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ
4.1 ฐานะการเงินของธนาคารมีความปลอดภยัจากการลม้ละลาย กล่าวคือ ธนาคารควรเพิ่มการส ารองเงิน
ชั้นท่ีหน่ึง (Primary Reserve) ทั้งส ารองทางกฎหมาย และส ารองเพื่อท าการโดยอาจจะเป็นเงินสด เงินฝาก
ในธนาคารอ่ืน เป็นต้น หรืออาจจะเพิ่มส ารองอันดับสอง (Secondary Reserve) ด้วย โดยพิจารณาจาก 
เสถียรภาพของเงินฝาก และลกัษณะของการให้กู้ยืมและการลงทุน เป็นต้น 4.2 อตัราส่วนเงินกองทุน
ส ารองต่อสินทรัพยร์วม กล่าวคือ ธนาคารควรเพิ่ม อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ีหน่ึง ให้มากขึ้นเพื่อรองรับ
กบัปริมาณธุรกรรมของธนาคารท่ีเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีมากขึ้น 4.3 อตัราส่วนส่วนของผูถื้อ
หุ้นต่อสินทรัพยร์วม กล่าวคือ ธนาคารควรมีส่วนของผูถื้อหุ้นให้สูงขึ้น เพื่อให้อตัราส่วนของผูถื้อหุ้นต่อ
สินทรัพยร์วม มีค่าสูงขึ้น โดยการเพิ่มก าไรสะสมจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน เช่น การเพิ่มการ
ปล่อยสินเช่ือให้มากขึ้น มีสินคา้และบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงลงทุนในสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนสูง 
เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมตวัแปรต่าง ๆ ในการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และ

รอบดา้นมากยิง่ขึ้น  
2. การวิจยัคร้ังน้ี มีขอบเขตในการศึกษาประชากร คือ ผูถื้อหุน้ปัจจุบนั ผูเ้คยถือหุน้ และผูต้ ั้งใจจะ

ซ้ือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) แต่ไม่สามารถถือไดว้า่ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นท่ีพึงพอใจ
ของ ผูท่ี้ได้รับหรือส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ หรือผูมี้ส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียของธนาคารสามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ และชุมชน  จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาให้
ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด เพื่อท่ีจะไดท้ราบว่าโดยภาพรวมแลว้ ความพึงพอใจนอกจากผูถื้อ
หุ้นต่อความสามารถในการด าเนินงานของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เป็นอย่างไร เพื่อจะได้
น ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์รใหดี้ยิง่ขึ้น 
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