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อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนกบัผลการดําเนินงานของบริษทัจดทะเบียน
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บทคดัย่อ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) กับผลการดาํเนินงาน ซ่ึงวัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

(ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) อัตราส่วนกําไรข้ันต้น (Gross Profit 

Margin) และอตัรากาํไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเกบ็ข้อมูลย้อนหลัง

ข้อมูล 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 26 บริษัท ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 78 รายปี

บริษัท (Firm years) สถติิที่ใช้คือการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์

ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสัมพันธ์

กับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงวัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE)  และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

คําสําคญั: อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  อัตราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของเจ้าของ อตัราส่วนกาํไรขั้นต้น อตัรากาํไรสทุธ ิ
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1.  บทนาํ 

ในการลงทุนในหุ้นน้ัน เม่ือซ้ือหุ้นของบริษัทใดบริษัทหน่ึงแล้ว สิ่งที่จะได้รับกลับมาก็

คือสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ัน และมีส่วนได้ส่วนเสียในผลกาํไร (ขาดทุน) 

จากการดาํเนินธุรกจิต่าง ๆ ของบริษัท เมื่อธุรกจิสามารถทาํรายได้อย่างต่อเน่ืองมีกาํไรสะสม และ

ไม่ได้มีโครงการใหญ่ ๆ ที่จาํเป็นต้องใช้เงินทุนจาํนวนมาก บริษัทจะมีนโยบายการจ่ายปันผล เพ่ือ

เป็นการแบ่งกาํไรกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นกคื็อผลตอบแทนใน

รูปแบบของเงินปันผล (กฤษฎา เสกตระกูล, 2558) ได้กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลเป็นหน่ึงใน

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และเปรียบเสมือนรางวัลจากการร่วมลงทุนในกจิการน้ัน 

อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่

เปรียบเทียบระหว่างเงินปันผลต่อหุ้นกับราคาของหุ้น ณ วันที่คํานวณ เป็นอัตราส่วนเพ่ือดู

ผลตอบแทนว่าหากลงทุนซื้ อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็น

อัตราร้อยละของราคาหุ้น และยังบอกถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่าบริษัทน้ัน มี

นโยบายจ่ายปันผล (Koh, Ang, Brigham and Ehrhardt, 2014) ได้อธิบายว่า นโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังได้ 2 ลักษณะ 

คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) และอัตราผลตอบแทนจากมูลค่าหุ้น

สามัญที่เพ่ิมขึ้ น (Capital gain yield) โดยเงินปันผลที่บริษัทจ่ายมาจากกาํไรสุทธิหลังภาษีของ

บริษัท 

การวิเคราะห์งบการเงินถือเป็นเคร่ืองมือที่สาํคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย เน่ืองจาก

งบการเงินแสดงถึงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงนิในอดีต ซ่ึงช่วย

ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถประเมินผลการบริหารจัดการธุรกจิ และผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมที่องค์กร

มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังสามารถนาํข้อมูลจากงบการเงินมาประยุกต์ใช้ร่วมกบัปัจจัยแวดล้อม

อื่น ๆ ในการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด มูลค่ากิจการ การดํารงสัดส่วนทาง

การเงิน เพ่ือประกอบการตัดสนิใจด้านการลงทุนได้ โดยผลการดาํเนินที่วัดด้วยอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE) อัตราส่วนกําไรขั้นต้น 

(Gross Profit Margin) และอัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) ซ่ึงเป็นสิ่งสาํคัญที่จะทาํให้นัก

ลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กฤษฎา เสก

ตระกูล, 2558) 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผล

การดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานจากอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) อัตราส่วนกาํไรขั้นต้น (Gross 

Profit Margin) และอัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทาํให้นักลงทุน

สามารถประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น ช่วยทาํให้สามารถหาแนวทางในการป้องกัน
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ความเสี่ยง และกระจายความเสี่ยงโดยนาํเงินไปลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสามารถ

นาํข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือทาํให้นักลงทุน

ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนได้สงูสดุ 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กบั

ผลการดาํเนินงาน ซ่ึงวัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของเจ้าของ (ROE) อัตราส่วนกําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากําไรสุทธิ (Net 

Profit Margin) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่มอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

3.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แนวคิดที่นํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคืออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลการ

ดาํเนินงานที่วัดด้วยอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

(ROE) อัตรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากาํไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงาน : 
- อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 
- อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจา้ของ (ROE) 
- อตัรากาํไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 
- อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 
 

อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน 
(Dividend Yield) 
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4.  สมมติฐานของการวิจยั 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กับ

ผลการดาํเนินงานที่วัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

เจ้าของ (ROE) อัตรากําไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit 

Margin) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีสมมตฐิาน 4 ข้อ ดงัน้ี 

สมมติฐานการวิจัย H1 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสมัพันธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) 

สมมติฐานการวิจัย H2 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสมัพันธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) 

สมมติฐานการวิจัย  H3 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสมัพันธก์บัอตัรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

สมมติฐานการวิจัย  H4 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสมัพันธก์บัอตัรากาํไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 

 

5.  ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บั 

1.  เป็นแนวทางให้นักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถนําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์

แนวโน้มการเคล่ือนไหวของเงินปันผลตอบแทนกับผลการดาํเนินงานเพ่ือใช้ในการตัดสินใจลงทุน

ซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.  เป็นแนวทางให้ผู้ลงทุนนําไปวิเคราะห์อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลการ

ดาํเนินงานที่ผู้ลงทุนต้องเผชิญเพ่ือการตดัสนิใจลงทุนในบริษัทมหาชน และเป็นข้อมูลสาํหรับใช้ใน

การศึกษาและวิจัยต่อไป 

 

6.  ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํนวน 549 บริษัท กลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จาํนวน 26 บริษัท โดยเกบ็ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี เร่ิม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถงึปี พ.ศ. 2561 ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 78 รายปีบริษัท (Firm years) 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ผู้ วิ จัยจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) กบัผลการดาํเนินงานของบริษัท โดยผลการดาํเนินงานวิเคราะห์

จากอัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) อตัรา

กาํไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) และอตัรากาํไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 
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7.  ระเบียบวิธีวิจยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยโดยเกบ็รวบรวมข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ค้นคว้า

ข้อมูลจากแหล่งเช่ือถือได้ ซ่ึงมีผู้เกบ็รวบรวมไว้แล้ว เป็นข้อมูลในอดีตย้อนหลังข้อมูล 3 ปี เร่ิม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 จาํนวน 26 บริษัท ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 78 รายปีบริษัท โดยใช้

กระดาษทาํการในการรวบรวมข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) และตัวแปรตาม คือ ผลการดาํเนินงาน

ของบริษัท โดยวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานที่วัดด้วยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) อตัราส่วนกาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอตัรา

กาํไรสทุธ ิ(Net Profit Margin)  

ใช้สูตรคํานวณอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนและอัตราส่วนความสามารถในการทาํ

กาํไร ประกอบด้วย อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 

(ROE)  อัตราส่วนกาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

จากน้ันจะนาํข้อมูลมาหาค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum) ค่าตํ่าสุด

ของข้อมูล (Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation) รวมทั้ง

วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร โดยมีการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์(Correlation 

Coefficient) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับผลการดําเนินงาน

ของบริษัท 

 

8.  ผลการศึกษา 

การวิจัยน้ีแบ่งผลการศกึษาวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1.  ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ตัว

แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 

(Dividend Yield) และตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการดาํเนินงานของบริษัท โดยผลการดาํเนินงานวัด

ด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) 

อัตราส่วนกาํไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) โดยจะ

นาํค่าตัวแปรมาแยกประเภทของข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) ค่าสูงสุดของ

ข้อมูล (Maximum) และค่าตํ่าสุดของข้อมูล (Minimum) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 

(Standard Deviation) แสดงผลการวิจัยดังต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าตํ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ปี 2559 -2561 

 

 

จาํนวนบริษัท 
Minimum 

(%) 

Maximum 

(%) 

Mean 

(%) 

Std. 

Deviation 

(%) 

จ่ า ย ปั น

ผล 
ไม่จ่ายปันผล 

DIV 64 14 0.07 28.45 3.8858 4.25306 

ROA 78 -31.01 32.77 5.3759 8.57340 

ROE 78 -230.65 67.44 6.0346 36.43548 

GPM 78 -5.63 54.84 19.7447 12.97171 

NPM 78 -207.33 57.32 0.4869 32.71165 

 

จากตารางที่ 1 แสดงค่าตํ่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตั้งแต่ปี 2559 -2561 พบว่า ในรอบ 3 ปี จากจํานวนทั้งสิ้ น 78 

บริษัท มีบริษัทที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล จาํนวน 14 บริษัท และมีบริษัทที่จ่ายเงินปันผล จาํนวน 64 

โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ ร้อยละ 3.8858 มีอัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนค่าสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 28.45 มีค่าตํ่าสดุเท่ากบัร้อยละ 0.07 และมีอตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบัร้อยละ 4.25306  

ในส่วนผลการดาํเนินงานของบริษัท ซ่ึงวัดด้วยอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.3759 มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 

32.77 มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ค่าตํ่าสดุเท่ากับร้อยละ -31.01 และมีอัตราผลตอบแทน

ต่อสนิทรัพย์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบัร้อยละ 8.57340 

อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของเจ้าของ (ROE)  มี ค่ าเฉ ล่ีย  6.0346 มีอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.44 มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ

เจ้าของค่าตํ่าสุดเท่ากับร้อยละ -230.65 เกดิจากบริษัทมีผลขาดทุนเมื่อเทยีบกับส่วนของเจ้าของ 

และมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบัร้อยละ 36.43548 

อัตราส่วนกาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มีค่าเฉล่ีย 19.7447 มีค่าสูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ 54.84 มีค่าตํ่ าสุดเท่ากับร้อยละ -5.63 และมีค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 

12.97171 

อัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีค่าเฉล่ีย 0.4869 มีอัตรากาํไรสุทธิค่าสูงสุด

เท่ากับร้อยละ 57.32 มีอตัรากาํไรสุทธิค่าตํ่าสุดเท่ากับร้อยละ -207.33 และมีอัตรากาํไรสทุธค่ิา

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบัร้อยละ 32.71165 
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2.  การวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปร เพ่ือตรวจสอบระดับและทศิทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ อตัราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) และตัวแปรตาม คือ ผลการดาํเนินงานของบริษัท โดยวิเคราะห์

ผลการดาํเนินงานที่วัดด้วยอัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

เจ้าของ (ROE) อัตราส่วนกาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และอัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit 

Margin) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปร 

 

 
DIV ROA ROE GPM NPM 

DIV 
 

.378*** .313*** -.123 .277** 

ROA 
  

.815*** .260** .801** 

ROE 

GPM    
.273** .935*** 

NPM 
    

.250** 

N 
    

78 

** หมายถึง มีนัยสาํคัญทางสถติิ ณ ระดบั 0.05 

*** หมายถงึ มีนัยสาํคญัทางสถติิ ณ ระดบั 0.01 

 

จากตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร ผลการวิจัยปรากฏ 

ดงัน้ี 

สมมติฐานการวิจัย H1 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนมีความสมัพันธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิ ณ ระดับ 

0.05 และ 0.01 แสดงว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อ

สนิทรัพย์ (ROA) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1 

สมมติฐานการวิจัย H2 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนเงิน

ปันผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE)  อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ณ  ระดับ  0.05 และ 0.01 แสดงว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมี

ความสมัพันธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) จงึยอมรับสมมติฐานการวิจัย H2  
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สมมติฐานการวิจัย  H3 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสัมพันธ์กับอัตรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรากาํไรข้ันต้น แสดงว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนไม่มี

ความสมัพันธก์บัอตัรากาํไรขั้นต้น จึงปฏเิสธสมมติฐานการวิจัย H3 

สมมติฐานการวิจัย  H4 : อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  (Dividend Yield) มี

ความสัมพันธ์กับอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับอัตรากาํไรสุทธิ อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และ 

0.01 แสดงว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน มีความสัมพันธ์กับอัตรากําไรสุทธิ จึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัย H4 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 

Yield) กบัผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 

(Dividend Yield) มีความสัมพันธ์กบัอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทน

ต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) อัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) อย่างไรกต็ามผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กับอัตรากําไรข้ันต้น 

(Gross Profit Margin) ไม่มีความสมัพันธก์นั 

 

9.  อภิปรายผลการศึกษา 

ประเด็นสาํคัญที่ได้พบจากผลการวิจัยในเร่ืองน้ี ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลเพ่ือให้

ทราบถงึข้อเทจ็จริงโดยมีการนาํเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างองิสนับสนุน ได้ดงัน้ี 

จากการศึกษาสถิติ ค่าตํ่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ตั้งแต่ปี 2559 -2561 พบว่า ในรอบ 3 ปี จากจํานวนทั้งสิ้ น 78 

บริษัท มีบริษัทที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล จาํนวน 14 บริษัท และมีบริษัทที่จ่ายเงินปันผล จาํนวน 64 

โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 3.8858 โดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์

เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูงสุด ส่วนบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

จาํกดั (มหาชน) มีอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนค่าตํ่าสดุ  

ในส่วนผลการดาํเนินงานของบริษัท ซ่ึงวัดด้วยอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) 

พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.3759 โดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน) มีอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ค่าสูงสุด อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE)  มีค่าเฉล่ีย 

6.0346 โดยบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

เจ้าของค่าสูงสุด อัตราส่วนกาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มีค่าเฉล่ีย 19.7447 โดยบริษัท 

จัสมิน เทเลคอม ซิสเตม็ส์ จาํกัด (มหาชน) มีค่าสูงสดุ และอตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

มีค่าเฉล่ีย 0.4869 โดยบริษัท อนิทชั โฮลดิ้ งส ์จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรสทุธค่ิาสูงสดุ 
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) 

กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) พบว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพันธ์

กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) แสดงว่าอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพันธ์

กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุพันธุ์ อุดมผล

(2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์ต่อ

อัตราการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราการ

จ่ายเงินปันผล น้ันแสดงว่าถ้าหากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่น้ัน สร้าง

ผลตอบแทนหรือกําไรสุทธิ เม่ือเปรียบเทียบต่อสินทรัพย์ที่มากขึ้ นจะทาํให้หลักทรัพย์น้ันมี

ความสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ลงทุนมากข้ึนตามการขยายตัวของผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ และ

ยังสอดคล้องกบัแนวคิดของ ธารี หิรัญรัศมี และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า อัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์เป็นการช้ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการหากาํไรสุทธิ เพ่ือมาตอบแทนการลงทุนในส่วน

ของสินทรัพย์ ถ้าอัตราส่วนน้ีมีค่ามากแสดงว่าบริษัทมีการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถบริหารสนิทรัพย์ให้เกดิกาํไรได้มาก จึงสามรถจ่ายปันผลได้มาก 

จากการศึกษาทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 

Yield) กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) พบว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมี

ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) แสดงว่าอัตราส่วนเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสมัพันธก์บัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรทชิา อินทาปัจ (2559) พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้

ถอืหุ้นมีความสมัพันธก์บักาํหนดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยมีความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกันกบัการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานน้ีและยังสอดคล้องกับทฤษฎีความสามารถในการทํากําไร (กฤษฎา เสกตระกูล, 

2556) ที่กล่าวว่า ย่ิงค่าอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมากย่ิงดี แสดงว่าเงินลงทุนในส่วน

ของเจ้าของจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินงานของกิจการ แสดงให้เห็นถึง

ประสทิธภิาพในการหากาํไร  

จากการศึกษาทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 

Yield) กับอัตรากาํไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) พบว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ไม่มี

ความสัมพันธก์ับอัตรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) แสดงว่าอตัราส่วนเงินปันผลตอบแทน

ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

แก้วมณี  อุทิรัมย์ (2555) และ สุทธิเพ็ญ  ดีสวัสด์ิ (2553) ที่พบว่าอัตรากําไรข้ันต้นไม่มี

ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุน และนอกจากน้ีจากการทดสอบสมมติฐานยังพบว่า 

อัตรากําไรจากการดําเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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อัตรากาํไรจากการดาํเนินงานถึงแม้จะเป็นอัตราส่วนหน่ึงที่ใช้วัดความสามารถในการ

ทาํกาํไร แต่เม่ือนําพิจารณาในภาพของทั้งกลุ่ม อุตสาหกรรมแล้วนักลงทุนอาจไม่ได้นํามาเป็น

ปัจจัยหลักในการพิจารณาตัดสนิใจเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุน 

จากการศึกษาทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend 

Yield) กับอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  พบว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมี

ความสัมพันธ์กับอัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) แสดงว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมี

ความสัมพันธ์กับอัตรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ 

พวงสมบัติ (2558) ที่พบว่า การจ่ายปันผลของบริษัทไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินปันผลหรือการจ่ายหุ้น

ปันผลพร้อมเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทศิทางบวกกับผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษัทที่

วัดด้วยยอดขายกาํไรจากการดดาํเนินงานและกาํไรสุทธิของบริษัท และสอดคล้องกับทฤษฎีของ  

ธารี หิ รัญ รัศมี  และคณะ (2558) ได้อธิบายว่า อัตรากําไรสุทธิ เป็นอัตราส่วนที่ ใช้วัด

ความสามารถในการหารายได้และกําไรของกิจการ ซ่ึงรายได้เป็นสิ่งหน่ึงที่สะท้อนให้เห็นถึง

ความสามารถในการก่อหน้ี ความสามารถในการเพ่ิมทุน สภาพคล่อง และความสามารถในการ

เจริญเตบิโตของบริษัท  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระโดยการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสัมพันธ์

กับผลการดําเนินงานของบริษัท ซ่ึงวัดด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE)  และอัตรากาํไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) ซ่ึงสอดคล้อง

กบังานวิจัยของ จุฑามาศ พวงสมบัติ (2558) พบว่าการจ่ายปันผลของบริษัทไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงิน

ปันผลหรือการจ่ายหุ้นปันผลพร้อมเงินปันผลมีความสัมพันธใ์นทศิทางบวกกับผลการดาํเนินงาน

ในอนาคตของบริษัทที่ วัดด้วยยอดขายกําไรจากการดดําเนินงานและกําไรสุทธิของบริษัท 

นอกจากน้ีมูลค่าของเงินปันผลกมี็ความสมัพันธใ์นทศิทางเดียวกนักบัผลการดาํเนินงานในอนาคต

ของบริษัท แต่ไม่พบความสมัพันธร์ะหว่างมูลค่าของหุ้นปันผลและเงินปันผลที่จ่ายพร้อมกนักบัผล

การดาํเนินงานในอนาคต กล่าวคือ ถ้าบริษัทมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูงขึ้น จะเป็นการส่ง

สญัญาณว่าบริษัทจะมีผลการดาํเนินงานที่สงูขึ้นด้วย 

10.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากการวิจัยที่พบว่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนต่อ

สนิทรัพย์ (ROA) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) และอตัรากาํไรสทุธ ิ(Net Profit 

Margin) ดังน้ัน บริษัทที่ออกหุ้นควรพิจารณาความสัมพันธ์เพ่ือกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลตอบแทน ผู้ลงทุนควรพิจารณาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพ่ือ

ประกอบการตัดสนิใจลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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2.  อตัราส่วนกาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ไม่มีความสัมพันธก์ับอตัราส่วนเงิน

ปันผลตอบแทน ไม่ควรนํามาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนซ้ือขายหลักทรัพย์ 

เน่ืองจากไม่สะท้อนให้เหน็ถงึการจ่ายเงินปันผล 

 

11.  ขอ้เสนอแนะสาํหรบังานวิจยัในอนาคต        

1. การวิจัยในอนาคตที่อาจเลือกใช้ตัวแปรอื่นในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

อื่น ๆ ที่จะส่งผลต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน เช่น อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง อัตราส่วน

แสดงประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ อัตราส่วนแสดงความสามารถในการกู้ยืมหรือ

อตัราส่วนหน้ีสนิ อตัราส่วนแสดงมูลค่าทางการตลาด   

2. ควรเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือเพ่ิมจาํนวนปี

ที่เกบ็ข้อมูลงบการเงิน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

12.  กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “อตัราส่วนเงินปันผลตอบแทนกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT)” คร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน 

ผู้วิจยัจึงขอขอบพระคุณทุกทา่นไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.พัทธนันท ์เพชรเชิดชู ประธาน และ ดร.ศิริเดช คาํสพุรหม ที่ท่าน

กรณุามาให้คาํแนะนาํเพ่ิมเติมที่ทาํให้การศกึษาวิจยัน้ีมีความสมบูรณย่ิ์งข้ึน  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้ อชนะจิต ในฐานะอาจารย์ที่

ปรึกษา ซ่ึงท่านได้กรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา เสนอความคิดเห็นอันก่อให้เกิดประโยชน์และ

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทาํให้ผลการวิจัยคร้ังน้ีเสรจ็สมบูรณ ์ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาํนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์อาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการ

ค้นคว้าวิจัยคร้ังน้ีจนสาํเรจ็ลุล่วงด้วยด ี 
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