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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพ่ือการ

ลงทุน ซ่ึงประกอบด้วย อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) อัตราส่วนเงินปัน

ผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio: DPR) และอัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

(Turnover Ratio) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี อยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ได้

ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 276 รายปีบริษัท (Firm Years) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการทดสอบ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในอัตราหมุนเวียนการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.01  

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study a Relationship between Financial 

Information for investment with Dividend Yield:  DIY, Dividend Payout Ratio:  DPR and 

Turnover Ratio with Market Capitalization the Stock Exchange of Thailand:  SET 100 by 

analyzing the financial statement for the past 3 years is  2016-2019 get data to analyze 

total of 276 firm year. Statistic used in data analysis include Descriptive Analysis, Correlation 

Coefficient and Multiple Regression Analysis. 



 The results of this research find that Financial Information for investment with 

Turnover Ration that is related to Market Capitalization statistical significance at the 0.01 

level. 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

อนัเน่ืองมาจากสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิของโลก ส่งผลท าให้แนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทยน้ันเปล่ียนไป โดยมีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจไทยต่อการค้าระหว่าง

ประเทศ และการลงทุนต่างชาติมากขึ้ น จึงท าให้มีการแข่งขันที่สูงมากย่ิงข้ึน พร้อมกับความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการขนส่งและเทคโนโลยีการสื่อสาร ท าให้เกิดโลกาภิวัตน์ทาง

เศรษฐกจิที่เช่ือมโยงเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกนัมากข้ึน ในส่วนของภาครัฐได้มี

นโยบายที่ส าคัญอีกประการหน่ึงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น นโยบายด้านการ

ส่งเสริมการลงทุน นโยบายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ (ศักดา ธนิต

กุล, 2545) 

การเข้ามาลงทุนถือหุ้นในกิจการใดๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเกิด

ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและระบบเศรษฐกจิโดยรวม เพราะนอกจากผู้ลงทุนจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วน

ร่วมเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ ที่มีศักยภาพหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี มีโอกาสได้รับ

ผลตอบแทนทางการเงินในหลายรูปแบบจากกจิการที่ลงทุนซ้ือหุ้นไว้ อาท ิได้รับเงินปันผล สทิธใิน

การจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน เป็นต้น และหากมีการลงทุนในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับ

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการลงทุนอย่างมีหลักการ กอ็าจมีโอกาสจะได้รับก าไรจาก

การซ้ือขายหลักทรัพย์อกีด้วย  

ทั้งน้ีตลาดทุนในช่วงปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามีความอ่อนไหว และเปล่ียนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว จึงท าให้การตัดสินใจของนักลงทุนในตราสารทุนของนักลงทุนต้องมีความละเอียด 

รอบคอบ และความระมัดระวังมากขึ้ น ในการเลือกลงทุนในตราสารทุน จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล

และการวิเคราะข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นย า ประกอบกบัการตัดสนิใจ เพ่ือให้ได้อตัราผลตอบแทนที่ดี

ที่สุดในตราสารทุนน้ันๆ โดยปกติแล้วหลักการทั่วๆ ไป ในการจัดท าการวิเคราะห์หลักทรัพย์จะมี

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้

กนัอย่างแพร่หลาย น่ันกค็ือ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซ่ึงการ

วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานเป็นการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานจะเห็นได้ว่า ต้องใช้ข้อมูลในงบการเงินมาวิเคราะห์

หลักทรัพย์ เน่ืองจากข้อมูลในงบการเงินน้ันเป็นข้อมูลที่แสดงถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน

ของบริษัทตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการคาดการณ์ถึง

สถานการณ์การเงิน การด าเนินกจิการของบริษัทในอนาคตได้อกีด้วย อย่างไรกต็ามอาจจะมีปัจจัย

ด้านอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทหรือมีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์



ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กเ็ป็นได้ การศึกษาการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์และ

การศึกษาพฤติกรรมของอัตราส่วนทางการเงิน จึงกลายเป็นที่ น่าสนใจว่าทั้ง 2 ปัจจัยน้ีมี

ความสมัพันธ์ต่อกนัหรือไม่ประการใด และทั้ง 2 ปัจจัยน้ียังคงเป็นตัวแปรที่อยู่ภายใต้การควบคุม

และมีความเกี่ยวข้องกบัการจัดการหรือการด าเนินการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ด้วย  (ปทุมวดี  

พรอสิสระเสรี, 2558)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทาง

การเงินเพ่ือการลงทุนที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนในหลักทรัพย์ได้แก่ อัตราส่วน

เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) อัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend 

Payout Ratio: DPR)  และอัตราหมุนเ วียนการ ซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) ที่ มี

ความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่ม SET 100 ซ่ึงเป็นที่นิยม และได้รับความสนใจของนักลงทุนเข้าไปลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลที่ได้จากการศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์ และเป็นอกีข้อมูล

หน่ึงที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่มีความสนใจในหลักทรัพย์กลุ่มน้ีได้

พอสมควร 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุน ซ่ึงประกอบด้วย 

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) อัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 

(Dividend Payout Ratio: DPR) และอตัราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) มี

ความสมัพันธก์บัมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

2.  เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุน ซ่ึงประกอบด้วย อัตราส่วน

เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) อัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend 

Payout Ratio: DPR) และอตัราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) ส่งผลกระทบ

ต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

H1:  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 

Yield: DIY) มีความสมัพันธก์บัมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  

H2:  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 

(Dividend Payout Ratio: DPR) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  (Market 

Capitalization) 



H3:  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

(Turnover Ratio) มีความสมัพันธก์บัมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

H4:  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 

Yield: DIY) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)  

H5:  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 

(Dividend Payout Ratio: DPR) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  (Market 

Capitalization) 

H6:  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

(Turnover Ratio) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจส าหรับนักลงทุนในอนาคต 

2. เป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจทั่วไป นักศึกษาที่ศึกษาถึงข้อมูลการลงทุนกบัมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาดสามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อไป 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เร่ือง  “ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงิน

เพ่ือการลงทุนกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่ม SET 100” ซ่ึงสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี  

 

 ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลทางการเงินเพือ่การลงทุน : 

- อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน  

(Dividend Yield: DIY) 

- อตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ  

(Dividend Payout Ratio: DPR) 

- อตัราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

(Turnover Ratio) 

 

 

 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

(Market Capitalization) 

 



แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรพัย ์

เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2557) กล่าวว่า การลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการซ้ือ

สินทรัพย์ในรูปของหลักทรัพย์เช่น พันธบัตร หุ้นกู้หรือหุ้นทุน ซ่ึงถือเป็นการลงทุนทางอ้อม 

เน่ืองจากผู้มีเงินออมไม่ต้องการที่จะประกอบธุรกิจด้วยตนเอง จึงน าเงินที่ออมได้ท าการลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่พอใจโดยคาดหวังผลตอบแทน ในรูปของดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลซ่ึงแล้วแต่ประเภท

ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากน้ีผู้ลงทุนยังอาจได้รับผลตอบแทนจากก าไรหรือขาดทุนจากการ

ขายหลักทรัพย์น้ันๆ 

ตราสารทุน (Equity instrument) มีความแตกต่างจากตราสารหน้ี เน่ืองจากผู้ลงทุนใน

ตราสารทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สิน และรายได้ของบริษัท โดยผู้

ถือตราสารทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล (Dividend) ทั้งน้ี บริษัทผู้ออกตรา

สารทุนไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายเงินปันผล ตราสารทุนที่จะกล่าวถึงได้แก่ หุ้นสามัญ ใบส าคัญ

แสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ และใบส าคัญแสดงสิทธิ (สถาบันพัฒนาความรู้

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) 

 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY)   

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน หมายถึง  อตัราเปรียบเทยีบเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ

เทียบกับราคาตลาดของหุ้นสามัญ เพ่ือดูผลตอบแทนว่าหากลงทุนซ้ือหุ้น ณ ระดับราคาตลาด

ปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละเทา่ไรของราคาหุ้น 

สตูรการค านวณ  = มูลค่าเงินปันผลรวมตามรอบผลประกอบการประจ าปี (ล่าสดุ) 

   ราคาปิดของหุ้น x (จ านวนหุ้นสามัญ - จ านวนหุ้นซ้ือคืน) 

 

อตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio: DPR)   

อัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ หมายถึง  อัตราส่วนเปรียบเทยีบระหว่างมูลค่าเงิน

ปันผลตามรอบผลประกอบการล่าสุดต่อก าไรสุทธิที่บริษัทน้ันท าได้ในรอบระยะเวลา 12 เดือน

หรือในรอบ 1 ปีล่าสดุ 

สตูรการค านวณ =  มูลค่าเงินปันผลรวมตามประกาศจ่าย 12 เดือนล่าสดุ 

               ก าไรงวด 12 เดือนล่าสดุ 

 

อตัราหมุนเวียนการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Turnover Ratio)   

อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์  หมายถึง  อัตราการหมุนเวียนการซ้ือขาย ซ่ึง

ใช้วัดปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ เมื่อเทียบกับปริมาณหุ้นจดทะเบียน (Listed Shares) โดย

ค านวนค่าเป็นเปอร์เซน็ต์ 



สตูรการค านวณ =     ผลรวมปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาน้ัน x 100 

   ค่าเฉล่ียปริมาณหุ้นจดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาน้ัน 

 

มูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด  (Market Capitalization) 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาดโดยรวมของ

หลักทรัพย์จดทะเบียน ซ่ึงเป็นค่าที่ค านวณจากการน าราคาปิดของหลักทรัพย์จดทะเบียนคูณกับ

จ านวนหลักทรัพย์จดทะเบียน ปัจจุบันการค านวณมูลค่าตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์  

จดทะเบียนครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ในการจองซ้ือหุ้นสามัญ (ดนัยกาน์ อนิทพงษ์, 2553) 

สตูรในการค านวณ   =  ราคาปิดของ หุ้น x ปริมาณหุ้นจดทะเ บียนกับตลาด

หลักทรัพย ์

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

ในการท าการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทาง

การเงินเพ่ือการลงทุนกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100” โดยผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง

ผู้วิจัยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยมี

ขั้นตอน รูปแบบและวิธกีารด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย จ านวน 781 บริษัท  (ข้อมูล ณ วันที่  25 สงิหาคม พ.ศ. 2562: www.set.or.th) 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย กลุ่ม SET100  ตามรายช่ือหลักทรัพย์ที่ใช้ค านวณดัชนี SET 100 จ านวน 100 บริษัท โดย

เป็นบริษัทกลุ่ม SET 100 ตามรายช่ือหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 และเป็นบริษัทที่มีข้อมูลงบการเงิน และแบบรายงานประจ าปีที่มีข้อมูลของ

ตัวแปรที่ต้องการศึกษาครบถ้วนย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 

2561 จ านวนทั้งหมด 300 รายปีบริษัท (Firm Years) 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้โปรแกรม Microsoft Excel ส าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงรวบรวมมาจาก www.setsmart.com ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที่รวบรวมข้อมูลได้จะน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้



โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) ตาม

สมมติฐานของการศึกษา 

 

วิธีการรวบรวมขอ้มูล 

ผู้ วิ จัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ซ่ึ ง

ประกอบด้วย งบการเงิน และแบบรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่ม SET100 ตามรายช่ือหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงผู้วิจัยจะท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง  3 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 

ถึง พ.ศ. 2561 จากเวบ็ไซด์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และจากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 

SET 100  จ านวนทั้งสิ้น  276  รายปีบริษัท (Firm  Years)  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  

ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

ทั้งน้ี ในส่วนของการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรที่

ก  าหนด ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ คือ  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุน ซ่ึงประกอบด้วย อัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) อัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend Payout 

Ratio: DPR)  และอตัราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio)  

ตัวแปรตาม คือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่

ประกาศงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100  

นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภมิูอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าว

มาข้างต้น ซ่ึงได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฎีของข้อมูลการลงทุน และแนวคิดและทฤษฎี

ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วย ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีเป็น

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเป็นข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ และบทความรวมถึง

ข้อมูลจากเวบ็ไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิทีใ่ช ้

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100 โดยน าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือทดสอบผลกระทบของตัวแปรที่ส่งผลต่อมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 

SET100 ตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ โดยผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ Multiple Correlation ในการทดสอบ

สมมติฐาน  

 



สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสงูสดุ (Maximum) ค่าต ่าสดุ (Minimum) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) น าข้อมูลที่ ได้จากกลุ่มตัวอย่าง น าไป

วิเคราะห์เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย โดยใช้สถิติ ค่ าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 

(Correlation Coefficient) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทางการเงินเพ่ือ

การลงทุน ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield: 

DIY) อัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend Payout Ratio: DPR)  และอัตราหมุนเวียน

การซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100  

 

ผลการวิจยั 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนกับมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 

100 คร้ังน้ีใช้ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุน ตัวแปรอิสระ ซ่ึงได้แก่ อัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield: DIY) อัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (Dividend Payout 

Ratio: DPR)  และอัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) ตัวแปรตามคือ 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) โดยในการศึกษาน้ีต้องการมุ่งเน้น

เพ่ือให้นักลงทุนได้ทราบถึง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนกับมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบการ

ตัดสนิใจส าหรับนักลงทุนในอนาคต ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาน ามาสรุปผล ดังน้ี 

1. จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 92 บริษัท ซ่ึงจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

ประเภทบริการ จ านวน 23 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 25.00  รองลองมาคือ อุตสาหกรรมประเภท

อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวน 20 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.74  และอุตสาหกรรมประเภท

ทรัพยากร จ านวน 13 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 20.65 ตามล าดับ  

2. จากข้อมูลทั้งสิ้น 276 รายปีบริษัท (Firm Years) พบว่า บริษัทมีสนิทรัพย์ค่าสูงสุด

อยู่ที่ 3,187,339.62 ล้านบาท หน้ีสนิมีค่าสงูสดุอยู่ที่  2,806,356.58 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ

มีค่าสูงสุดอ ยู่ที่   875,083.83  ล้านบาท ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่า มีค่าสูงสุดอ ยู่ที่   

133,472.78  ล้านบาท รายได้มีอยู่ที่  2,367,958.54  ล้านบาท และมีผลประกอบการก าไร

สงูสดุอยู่ที่  135,179.60  ล้านบาท  



3. ผลการยอมรับสมมติฐานการวิจัย H3  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้าน

อตัราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) มีความสมัพันธก์บัมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) สรุปได้ว่า ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในอัตรา

หมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r = .221, P-Value <0.01) ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.01  

4. ผลการยอมรับสมมติฐานการวิจัย H6  ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้าน

อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Turnover Ratio) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาด (Market Capitalization) สรุปได้ว่า อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ ส่งผล

กระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

เบต้า (β = -.004, P-Value <0.01) แสดงว่า อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์ ส่งผล

กระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนกับมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 

100 สามารถอภิปราย ได้ดังน้ี 

ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์  

มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ว่านักลงทุนมองหุ้นที่เทรด

กันอยู่ซ่ึงมีการซ้ือขายกันมากในธุรกิจ และเป็นที่น่าสนใจส าหรับนักลงทุนอย่างมาก ทั้งน้ียัง

สะท้อนให้เหน็ว่าผู้ลงทุนยินดีจะลงทุนจ่ายเงินซ้ือหุ้น เพ่ือเกรง็ก าไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ 

โดยไม่ได้ค านึงถึงผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ได้จากการถือหุ้นระยะยาว ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัย

ของชัยสรรค์ รังคะภูติ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเ งินและการตัดสินใจ

ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า อัตราหมุนเวียนการซ้ือขายหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์ต่อราคา

หลักทรัพย์ และยังสอดคล้องกับ นิษณาต พลเสนา (2549) ศึกษาปัจจัยที่ก  าหนดปริมาณการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการการวิจัยพบว่า ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสมัพันธก์บัปริมาณการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

ข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนในด้านอัตราเงินปันผลตอบแทน และอัตราเงินปันผล

ต่อก าไรสุทธิ ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับ วิไลวรรณ  

ภานุศิษธิ์แสง (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญของบริษัท 

จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเคร่ีองด่ืมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



ผลการวิจัยพบว่า ราคาหุ้นไม่มีผลกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน เน่ืองจากการจ่ายปันผลจะ

ข้ึนอยู่กับก าไรสุทธิ ซ่ึงไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นเลยว่า เหน็ได้จากพฤติกรรมของนักลงทุนว่าเม่ือใดที่มี

การประกาศจ่ายเงินปันผลออกมา นักลงทุนจะเทขายหุ้นออกมามาก ท าให้ราคาหุ้นต ่าลง ดังน้ัน 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนจึงเป็นเพียงตัวบ่งช้ีหน่ึงที่ใช้ในการตัดสนิใจของนักลงทุน  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั 

1. จากการวิจัยพบว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน และอัตราส่วนเงินปันผลต่อก าไร

สุทธิ ไม่ส่งผลกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า นักลงทุนที่เข้าไป

ลงทุนต้องการผลก าไรจากก าไรส่วนต่างของราคาหุ้น  

2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนกับมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาด ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ถึงความสามารถ และศักยภาพของ

แต่ละบริษัทได้เพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน โดยนักลงทุนจ าเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยในการลงทุนด้าน

อื่นๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกหลายด้านด้วยกัน เช่น สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และแนวโน้ม

เศรษฐกจิในอนาคต รวมไปถึงการพิจารณาวิเคราะห์งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของแต่ละบริษัท เพ่ือประกอบการตัดสนิใจในการลงทุนได้อย่างมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยัในครั้งต่อไป 

1. ควรพิจารณาศึกษาข้อมูลทางการเงินเพ่ือการลงทุนอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น ก าไรต่อหุ้น 

(EPS) อัตราราคาต่อก าไรสุทธิ (P/E) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS) อัตราราคาต่อส่วนของผู้

ถือหุ้น (P/BV)  ที่อาจมีความสัมพันธ์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มาใช้ประกอบกันใน

การวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ครบถ้วนและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

2. ควรพิจารณาการเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในรายปีบริษัทที่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการเกบ็

ข้อมูลในระยะเวลา 3 ปีของการวิจัยน้ี อาจยังไม่เหน็แนวโน้มการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน ดังน้ัน

งานวิจัยในอนาคตควรเกบ็ข้อมูลเป็นรายไตรมาส หรือเพ่ิมระยะเวลาเป็น 5 หรือ 10 ปี 

3. ควรพิจารณาศึกษากลุ่มบริษัทอื่นๆ เช่น รายกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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