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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้าน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี 

SET100 โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นข้อมูลงบการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง 

พ.ศ. 2561 วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน (อัตราส่วน

หน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีสี่ปัจจัย คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

มีความสัมพันธ์เชิงบวก อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ สภาพคล่องทาง

การเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบ และผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสินมีความสัมพันธ์เชิงบวก ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ส าหรับอัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราการเติบโตและ

อัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรมีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อ

สนิทรัพย์รวม 
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บทน า 

 การประกอบธุรกิจทุกประเภท สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการ คือ ผลตอบแทนหรือผล

ก าไรเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตขึ้ นเร่ือย ๆอย่างต่อเน่ือง เกิดความมั่นคงและย่ังยืนของธุรกิจทั้งทาง

การเงินและฐานะทางสังคม สิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องค านึงถึงอย่างหน่ึง คือ การบริหาร

จัดการเงินทุน เพ่ือให้ธุรกิจน้ัน ๆ สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

วางไว้ได้อย่างมีสภาพคล่องโดยปราศจากความเสี่ยงต่าง ๆ ดังน้ันผู้ประกอบธุรกิจต้องมีความ

เข้าใจในธุรกิจของตนเองเป็นอย่างดี รวมทั้งในส่วนงบประมาณในการลงทุน สภาพคล่องของ

ธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ ผลตอบแทนหรือก าไรและความเสี่ยง ซ่ึงจะท าให้การบริหารจัดการเงินทุน

มีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารจัดการเงินทุนเพ่ือลดความเสี่ยงทางการเงิน ส่งผลให้มีการ

วางแผนธุรกิจเพ่ือขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวังมากย่ิงข้ึน สิ่งส าคัญที่ ผู้ประกอบการควร

ค านึงถึง คือ แหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนที่

เหมาะสมกบัธุรกจิในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกนัได้ และควรให้ความส าคัญในการบริหารความ

เสี่ยงให้เหมาะกับโครงสร้างธุรกิจ แต่ผู้ประกอบธุรกิจบางราย ไม่ค่อยให้ความส าคัญเร่ืองของ

ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของกิจการ การ

ประกอบธุรกิจที่ไม่มีการจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม อาจส่งผลท าให้ธุรกิจต้องพบเจอ

อุปสรรคด้านความเสี่ยงต่าง ๆ และการขาดสภาพคล่องเน่ืองจากธุรกิจมีภาระหน้ีสินที่มากเกนิไป 

ปัจจุบันเหล่านักวิชาการ นักลงทุน และผู้บริหาร ล้วนให้ความสนใจกับโครงสร้างทางการเงินเป็น

ส าคัญ เน่ืองจากการประกอบธุรกจิ ทุกบริษัทต้องมีเงินทุนเป็นปัจจัยหลัก ในส่วนน้ี ภาระหน้าที่จะ

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการ

บริหารเงินทุน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหาเงินทุน การก าหนดโครงสร้างทางการเงิน 

และการออกหุ้นกู้ ผู้บริหารต้องค านึงว่าในการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องอาศัยเงินทุนในการ

เร่ิมต้น โครงสร้างเงินทุน  (Capital Structure) เป็นโครงสร้างการจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนระยะ

ยาว ไม่รวมถึงแหล่งเงินทุนระยะสั้น โดยแหล่งที่มาของเงินทุนอาจมาจากแหล่งเงินทุนภายในและ

ภายนอกกิจการ แหล่งเงินทุนระยะยาว ประกอบด้วย เงินกู้ระยะยาว หุ้นกู้ หุ้นบริมสิทธิ และส่วน

ของผู้ถือหุ้น ดังน้ัน โครงสร้างเงินทุนจึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างทางการเงิน (Financial 

Structure)   เงินทุนส่วนน้ีเป็นส่วนที่จะน าไปใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นหลัก ซ่ึงธุรกิจ

จะต้องตัดสินใจจัดหาเงินทุนระยะยาวให้ได้โครงสร้างที่ดีที่สุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม

เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ การก าหนดโครงสร้ างเงินทุนเป้าหมายจาก

โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม เพ่ือมีต้นทุนการเงินที่ต ่าที่สุดและมีมูลค่าของบริษัทสูง ดังน้ันการที่
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ธุรกิจสามารถก าหนดโครงสร้างเงินทุนได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพน้ัน จะท าให้ธุรกิจมีความ

ม่ันคงและมีโอกาสเติบโต สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประสบปัญหาคู่ค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหรือ

ยุโรปสั่งซ้ือสินค้าจากประเทศไทยน้อยลง รวมถึงการแข่งขันทางการตลาดที่เพ่ิมมากข้ึน ผู้

ประกอบธุรกิจบางรายต้องพยุงตัวเองให้ผ่านพ้นวิกฤติน้ีไปให้ได้ ดังน้ันธุรกิจมีความเสี่ยงที่มาก

เกินไป อาจท าให้ธุรกิจพบกับการล้มละลายและต้องปิดตัวไปในที่สุด ทั้งน้ีในการประกอบธุรกิจ

สามารถแบ่งประเภทเงินทุนได้เป็นน 2 ประเภท คือ 1. เงินทุนคงที่ (Fixed Capital) หมายถึง 

เงินทุนที่ใช้ในการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร ส านักงาน โรงงาน และเคร่ืองใช้ส านักงาน 

เป็นต้น 2. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) หมายถึง เงินทุนที่ มีไว้เพ่ือใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานตั้งแต่ต้นน า้ถึงปลายน า้ โดยเร่ิมตั้งแต่การซ้ือวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่านายหน้า ค่าขนส่ง

สินค้าไปยังผู้บริโภค เป็นต้น ในการพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนสามารถท าได้หลายวิธี ซ่ึงแต่

ละวิธีต่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป แหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 2 

แหล่งส าคัญ ได้แก่ แหล่งเงินทุนภายใน (Internal Sources Fund) และแหล่งเงินทุนภายนอก 

(External Sources Fund) ในการจัดหาเงินทุนของบริษัทขนาดใหญ่มักค านึงถึงจุดที่เหมาะสมของ

สัดส่วนโครงสร้างเงินทุนระหว่างหน้ีสินและทุนจากเจ้าของเพ่ือให้มูลค่าธุรกิจสูงสุด โดยเป็นไป

ตามหลักการทฤษฎีการจัดหาเงินตามล าดับขั้น (Pecking order theory) (Correa, Basso, & 

Nakamura, 2007) เมื่อทราบที่มาของเงินทุนแล้ว จะเหน็ว่าเป็นการลงทุนจ านวนมากโดยเฉพาะ

บริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทมหาชน ผู้บริหารจึงต้องตระหนักถึงการน าเงินทุนมาใช้ให้มี

ประสิทธิภาพและสร้างความมั่งคั่งสูงสุดเพ่ือดึงดูดนักลงทุน ให้มาลงทุนหลังจากการวิเคราะห์

มูลค่าหุ้นบริษัทน้ัน ๆ ผู้บริหารจึงต้องวางแผนและออกแบบโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับ

บริษัทของตนและเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละช่วง ในการจัดหาเงินทุนจากแห่ง

เงินทุนทั้งภายในและภายนอกในสัดส่วนที่เหมาะสม จะต้องค านึงถึงต้นทุนของเงินทุนที่มีค่าต ่าสุด

และมีระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ โดยโครงทางการเงินจะเปล่ียนแปลงตามนโยบายของ

ผู้บริหารของบริษัท ว่ามีการเลือกใช้ทฤษฎีใดเพ่ือใช้ในการบริหาร จากบทความวิจัยทฤษฎี

โครงสร้างเงินทุนที่ถูกเสนอข้ึนคร้ังแรกโดย Modigliani and Miller (1958) ได้กล่าวว่า ภายใต้

ตลาดที่สมบูรณ์และมีประสทิธิภาพ การจัดหาเงินทุนของบริษัทจะไม่มีผลต่อ มูลค่าของบริษัท แต่

มูลค่าของบริษัทจะขึ้นอยู่-กบัความเสี่ยง และการตัดสนิใจลงทุนของกจิการ แต่ตลาดในความเป็น

จริงเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์เน่ืองจากมีการเกบ็ภาษี ปัญหาต้นทุนเร่ืองการเงิน (Financial Distress 

Problem) และปัญหาเร่ืองตัวแทน ดังน้ันแล้วอย่างไรกต็าม การจัดหาเงินทุนหรือโครงสร้างเงินทุน

จึงมีผลต่อมูลค่าของบริษัท (วัฒนา ศักยชีวกิจและกอบกูล จันทรโคลิกา) โครงสร้างทางการเงิน

สามารถแสดงถึงมูลค่าสินทรัพย์ และความมั่นคงของบริษัท ท าให้บริษัทต่าง ๆ ต้องมีการวาง
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โครงสร้างทางการเงิน ที่เหมาะสม จะต้องท าให้ราคาหุ้นสูงสุด และมีต้นทุนของเงินทุนต ่าสุด โดย

การแลกเปล่ียนชดเชยระหว่าง ผลก าไร (ROE และ EPS) ที่สูงข้ึนพร้อมกับความเสี่ยง (risk) ที่

สงูขึ้นด้วย (สรวุฒิ กอสวุรรณศิริ, 2555)  

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเหน็ได้ว่า การมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมน้ัน จะท าให้

ธุรกิจไม่ต้องมีความเสี่ยงมากเกินไป สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ส่งผลให้การด าเนินงานของธุรกจิมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน แต่สิ่งที่ธุรกจิหลีกเล่ียง

ไม่ได้น้ันคือความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ซ่ึงเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในภายธุรกจิของแต่

ละธุรกจิ และส่งผลกระทบกบัอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเภทเดียวกนั เช่น ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง

ทางการเงิน (Financial risk) ซ่ึงเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจที่มีภาระหน้ีสิน

และมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าธุรกิจอื่น เพราะมีภาระที่ต้องจ่ายช าระดอกเบ้ียจ่าย โครงสร้าง

ทางการเงินที่มีหน้ีสินสูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้ธุรกิจล้มละลาย ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง

มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 ที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารการเงินได้รับทราบว่าธุรกิจที่ตนเองประกอบอยู่ได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินในเร่ืองใดสูงที่สุด และ

อาจจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับธุรกจิ เพ่ือที่จะน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง

ด้านการเงินมาบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งช่วยในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการ

ก าหนดนโยบายและปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยัง

ใช้เป็นแนวทางให้นักลงทุนและผู้ที่สนใจ สามารถน าความรู้และความเข้าใจที่ได้จากงานวิจัย ไปใช้

ประกอบเป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าควรเลือกลงทุนหรือหลีกเล่ียงในการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแ์หล่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

           เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยเร่ืองน้ีศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สภาพคล่องทางการเงิน  

อัตราส่วนสินทรัพย์ถาวร อัตราการเติบโต ผล ประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสิน และขนาดธุรกิจ ที่

มีผลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินโดยใช้อัตราส่วนหน้ีสนิต่อสินทรัพย์รวมเป็นตัววัดค่า 

http://mba.sorrawut.com/wiki/ROE
http://mba.sorrawut.com/index.php?title=EPS&action=edit&redlink=1
http://mba.sorrawut.com/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://mba.sorrawut.com/index.php?title=Risk&action=edit&redlink=1
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โดยเก็บรวบข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มดัชนี SET 100 (ยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงิน บริษัท

จดทะเบียนที่มีข้อมูลไม่ครบทั้ง 5 ปี บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูของกจิการ เน่ืองจาก

กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีมีข้อจ ากัดด้านโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างการเงินที่แตกต่างจากบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจอื่น โดยมีการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังน้ี ข้อมูลทางบัญชีในงบการเงิน และแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) จากฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยพิจารณา

ข้อมูลเป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดสมมติฐานในการวิจัย

ดังต่อไปนี้   

H1: อตัราก าไรจากการด าเนินงานมีความสมัพันธก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

H2: อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

รวม 

H3: อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

รวม 

H4: สภาพคล่องทางการเงินมีความสมัพันธก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

H5: อตัราส่วนสนิทรัพย์ถาวรมีความสมัพันธก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

H6: อตัราการเติบโตมีความสมัพันธก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

H7: ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสินมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

รวม 

การวิเคราะห์ถดถอยแบ่งตามลักษณะของข้อมูล และสมการถดถอย หรือโมเดลการ

วิเคราะห์ถดถอย (regression analysis model) ซ่ึงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว

แปรตาม ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยประเภทโมเดลการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (multiple regression analysis model) ซ่ึงเ ป็นการ วิ เคราะห์ถดถอยเ พ่ือใช้ ศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรต้นกบัตัวแปรตาม มีความสมัพันธแ์บบเส้นตรง ตามสมการน้ี 

DA=a+β1EBIT+β2ROA+β3ROE+β4LIQ+β5FAT+β6GROW+β7NDTS+e 

โดยก าหนดให้  

 ตัวแปรตาม ได้แก่ DA 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ EBIT ROA ROE LIQ FAT GROW NDTS SIZE 

DA คือ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม  

a คือ ค่าคงที่ (Constant) 

EBIT คือ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

 ROA คือ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 

http://www.set.or.th/
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ROE คือ อตัราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น 

LIQ คือ สภาพคล่องทางการเงิน 

FAT คือ อตัราส่วนสนิทรัพย์ถาวร 

GROW คือ อตัราการเติบโต 

NDTS คือ ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสนิ 

e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

β1 เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอสิระ EBIT เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย 

β2 เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอสิระ ROA เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย 

β3 เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอสิระ ROE เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย 

β4 เป็นอัตราการเปล่ียนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ LIQ เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย 

β5 เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอสิระ FAT เปล่ียนแปลงไป 1 

หน่วย 

β6 เป็นอตัราการเปล่ียนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอสิระ GROW เปล่ียนแปลงไป 

1 หน่วย 

β7 เป็นอัตราการเปล่ียนแปลงของตัวแปร DA เมื่อตัวแปรอิสระ NDTS เปล่ียนแปลงไป 

1 หน่วย 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ผลการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทาง

เงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 ในช่วงปี พ.ศ.

2557 – 2561 โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณจะได้ผลดังในตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน โดยใช้

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม (DA) 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

 

Regression 3.521 4 .880 52.336 .000e 

Residual 4.962 295 .017   

Total 8.482 299    
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Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

         

 

Constant .662 .016 
 42.01

8 
.000 

  

ROE % -.025 .002 -1.103 

-

12.02

9 

.000 .236 4.244 

ROA % .009 .001 .837 9.152 .000 .237 4.215 

LIQ เทา่ -.020 .004 -.216 
-

4.707 
.000 .946 1.058 

NDTS เทา่ .328 .128 .116 2.572 .011 .972 1.029 

 

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม DA คือ อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) สภาพ

คล่องทางการเงิน (LIQ) และผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสนิ (NDTS)   

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้าน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี 

SET100  พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติมี 4 ปัจจัย ได้แก่   

ปัจจัยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วน

หน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า Sig. มีค่าเทา่กบั 0.000 และมีค่าสมัประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ -0.025 หมายความว่า ถ้าหากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.025 จะท าให้อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์รวมเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 

0.025 ในทศิทางตรงกนัข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยสภาพคล่องทางการเงิน (LIQ) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อ

สนิทรัพย์รวม (DA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ค่า Sig. มีค่าเทา่กบั 0.000 และมีค่าสมัประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ -0.020 หมายความว่า ถ้าหากสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเปล่ียนแปลงไป 
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0.020 เท่า จะท าให้ให้อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์รวมเปล่ียนแปลงไป 0.020 เท่า ในทิศทาง

ตรงกนัข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (DA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 

และมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.009 หมายความว่า ถ้าหากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวมของบริษัทเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 0.009  จะท าให้อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์รวมเปล่ียนไป

ร้อยละ 0.009  ในทศิทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสิน (NDTS) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (DA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.009 

และมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.328 หมายความว่า ถ้าหากผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่

หน้ีสินของบริษัทเปล่ียนแปลงไป 0.328 เท่า จะท าให้อัตราส่วนหน้ีต่อสินทรัพย์รวมเปล่ียนแปลง

ไป 0.328 เทา่ ในทศิทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส าหรับปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มี 3 ปัจจัย 

ได้แก่   

ปัจจัยด้านอัตราก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (DA) ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ถ้า

หากอตัราก าไรก่อนการด าเนินงานของบริษัทจะเปล่ียนแปลงในทศิทางใดกต็าม กไ็ม่ส่งผลกระทบ

ต่ออตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

ปัจจัยอัตราส่วนสินทรัพย์ถาวร (FAT) ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (DA) ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ถ้าหาก

อัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรของบริษัทจะเปล่ียนแปลงในทิศทางใดก็ตาม กไ็ม่ส่งผลกระทบต่อ

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

ปัจจัยอัตราการเติบโต (GROW)   ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (DA) ค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ถ้าหากอัตรา

การเติบโตของบริษัทจะเปล่ียนแปลงในทศิทางใดกต็าม กไ็ม่ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหน้ีสินต่อ

สนิทรัพย์รวม 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 โดยใช้อัตราส่วนหน้ีสินต่อ

สินทรัพย์รวม (DA) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มี 

4 ปัจจัย ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
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(ROA) สภาพคล่องทางการเงิน(LIQ) และผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสิน (NDTS) มีผลท า

ให้อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสินทรัพย์รวม (DA) เปล่ียนแปลงได้ โดยเป็นไปตามสมมติฐานดังต่อไปน้ี 

1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

รวม (DA) ผลการวิจัยพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ว่าอัตราผลตอบแทนต่อ

สนิทรัพย์มีความสมัพันธก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม สอดคล้องกบังานวิจัยของ รทวรรณ 

อภิโชติธนกุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดโครงสร้างเงินทุน ได้แก่ 

ความสามารถในการท าก าไร มีผลเชิงบวกกับอตัราส่วนหน้ีสินรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งน้ี
เป็นเพราะบริษทัมีความสามารถในการท าก าไร แสดงให้เหน็ว่าบริษัทน้ันมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผล ท าให้มีบริษัทมีก าไรสะสมเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ 

ส่งผลให้บริษัทเกิดความต้องการในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตหรือเพ่ิมการลงทุนในธุรกิจ

ใหม่ๆ ดังน้ันบริษัทจะจัดหาเงินทุนจากภายในก่อนโดยใช้เงินทุนของตนเองจากก าไรสะสมก่อน 

ถ้าแหล่งเงินทุนภายในไม่เพียงพอ บริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยการก่อ

หน้ีสนิหรือการเพ่ิมทุน ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามล าดับขั้น (Pecking Order 

Theory) และแนวคิดทฤษฎีการพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์จากการก่อหน้ี (Trade-off 

Theory) จึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมกับ

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

2. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธก์บัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

(DA) ผลการวิจัยพบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยมี

ความสัมพันธ์ในทศิทางตรงข้าม ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้

ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ 

ต้ังสัมพันธ์ (2552) ที่ศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการท าก าไรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดและมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม นอกจากน้ี บวรวิช สายชลพิทักษ์ (2554) ที่ศึกษาพบว่า

ประสิทธิภาพในการท าก าไรมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใน

ทิศทางตรงกันข้าม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศศิธร เน่ืองจ านงค์ (2556) ที่ ศึกษาพบว่า 

ความสามารถในการท าก าไรมีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทิศทาง

ตรงกันข้าม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบริษัทมีความสามารถในการท าก าไรได้ดี จะส่งผลให้บริษัทมีก าไร

สะสมเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ืองทุกปี เมื่อบริษัทต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตหรือลงทุนในโครงการ

ใหม่ๆ บริษัทจะพิจารณาเงินทุนจากก าไรสะสมซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายในก่อนเป็นล าดับแรก ถ้า

บริษัทมีก าไรสะสมเพียงพอกไ็ม่จ าเป็นต้องก่อหน้ีจากแหล่งเงินทุนภายนอก แต่หากเงินทุนจาก

ภายในไม่เพียงพอต่อความต้องการ บริษัทจึงจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกด้วยการก่อ
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หน้ีสนิหรือการเพ่ิมทุน ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามล าดับขั้น (Pecking Order 

Theory) จึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับ

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสนิทรัพย์รวม 

3. สภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม (DA) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสภาพคล่องทางการเงิน (LIQ) มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อสินทรัพย์รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยมีความสัมพันธ์ในทิศ

ทางตรงข้าม ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ว่าสภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ ศรีพนากุล (2556) ที่

ศึกษาพบว่า สภาพคล่องของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นอกจากน้ี 

รทวรรณ อภิโชติธนกุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า สภาพคล่องมีความสัมพันธ์ทางลบกับโครงสร้าง

เงินทุนของวิสาหกจิขนาดกลางในประเทศไทย เช่นเดียวกบังานวิจัยของ ธนวันต์ มุสกิกุล (2561) 

ที่ศึกษาพบว่า อัตราสภาพคล่องมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาด เอม็ เอ ไอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบริษัทมีความสามารถในการท าไร ท า

ให้บริษัทมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นได้ดี ซ่ึงแสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องดี จึงไม่มี

ความจ าเป็นต้องก่อหน้ีสินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการจัดหาเงินทุน

ตามล าดับขั้น (Pecking Order Theory) 

   4. ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสินมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์

รวม (DA) ผลการวิจัยพบว่า ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสิน (NDTS) ) มีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยมี

ความสมัพันธ์ในทศิทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ว่าผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่

หน้ีสินมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ รทวรรณ 

อภิโชติธนกุล (2557) ที่ศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ทางภาษีที่ไม่ใช่หน้ีสิน (NDTS) มีผลเชิงบวก

กับอัตราส่วนหน้ีสินรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่จะมี

สินทรัพย์จ านวนมากท าให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายมากขึ้นตามไปด้วย และบริษัทอาจจะ

ลงทุนในสินทรัพย์มากขึ้ น จึงท าให้อัตราส่วนของหน้ีสินเพ่ิมขึ้นตาม ส าหรับค่าเสื่อมราคาและค่า

ตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถช่วยประหยัดภาษีได้  ดังน้ันถ้าหากบริษัทน้ันสามารถที่จะได้รับ

ประโยชน์จากการประหยัดภาษีได้ ธุรกิจกจ็ะจัดหาเงินทุนมาลงทุนในสินทรัพย์เพ่ิมจากการก่อ

หน้ีสิน มากกว่าการจัดหาเงินทุนจากการเพ่ิมทุน สนับสนุนแนวคิดทฤษฎีการพิจารณาต้นทุนและ

ผลประโยชน์จากการก่อหน้ี (Trade off Theory) 

ส าหรับปัจจัยด้านก าไรก่อนจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) อัตราส่วน

สินทรัพย์ถาวร (FAT) และอัตราการเติบโต (GROW)  ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง



11 
 

สถิติ กับอัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย กลุ่มดัชนี SET100  

 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 จากงานวิจัยน้ี ผลการศึกษายังไม่สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้าน

โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม เพ่ือให้การศึกษาในอนาคตได้ผลที่มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

 1. ควรจะมีการศึกษาของกลุ่มธุรกิจอื่น เปรียบเทียบเทียบระหว่างกลุ่ม เพ่ือที่จ าท าให้

ทราบถึงความ4แตกต่างของการก าหนดโครงสร้างทางการเงิน ซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและ

เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น  

2. ควรศึกษาแยกกลุ่มอุตสาหกรรมและลักษณะธุรกิจ เพ่ือความเหมาะสมในการ

เปรียบเทียบระหว่างกันและเป็นข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากโครงสร้างทาง

การเงินมีข้อจ ากัดเฉพาะบริษัท โดยแนวทางการจัดกลุ่มน้ันให้สามารถสะท้อนประเภทธุรกิจของ

บริษัทจดทะเบียนและให้ผลการศึกษามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างอัตราส่วนที่ใช้เป็นตัวแทนโครงสร้างทาง

การเงิน ว่ามีอตัราส่วนอื่นอะไรบ้าง เพ่ือมาพิจารณาเลือกใช้อตัราส่วนที่ต้องการศึกษาเป็นตัวแทน

ของโครงสร้างเงินทุน เช่น อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อตัราส่วนหน้ีสนิระยะยาว

ต่อมูลค่าตามบัญชีเงินทุนระยะยาว เป็นต้น ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านโครงสร้างทาง

การเงินได้ผลหรือแตกต่างกนัหรือไม่ 

4. ควรใช้คัดเลือกตัวแปรอื่น ๆที่ใช้อธบิายเกี่ยวกบัการก าหนดโครงสร้างทางการเงินเพ่ิม 

เช่น อัตราดอกเบ้ียจ่ายจากธนาคารพาณิชย์ สินทรัพย์ที่มีตัวตน ระยะเวลาการเป็นบริษัทจด

ทะเบียน เป็นต้น 
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