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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึอทิธพิลของอตัราส่วนทางการเงนิดา้นประสทิธภิาพการด าเนินงาน ซึง่
ประกอบดว้ย อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ และอตัราส่วนสมรรถภาพใน
การด าเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรทีว่ดัโดยอตัราส่วนก าไรขัน้ต้น อตัราส่วนก าไรสุทธ ิอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ และอตัราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่ม SET 100 โดยวเิคราะหจ์ากงบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปีคอื ปี 2558 ถงึปี 2560 ไดข้อ้มลูทัง้สิน้ 246รายปี
บรษิทั (Firm years) สถติทิีใ่ชค้อืการทดสอบวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู  

ผลจากการวจิยัพบว่าอตัราสว่นทางการเงนิทีม่อีทิธพิลและมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท าก าไร คอื 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้และอตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงาน โดยพบว่า อตัราส่วนหนี้สนิต่อ

สนิทรพัยม์อีทิธพิลและมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราส่วนก าไรขัน้ต้น อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้มอีทิธพิล

และมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรสุทธแิละอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิคา้

คงเหลอืมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราส่วนก าไรสุทธ ิอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมมอีทิธพิลและมคีวามสมัพนัธ์

กบัอตัราสว่นก าไรขัน้ตน้และอตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์   

ค าส าคญั:     อตัราทางการเงนิ ความสามารถในการท าก าไร  
 

Abstract 
 

The purpose of this research were to study the effects of Operating Efficiency Ratios on Profitability 
contain with Liquidity Ratio, Leverage Ratio and Efficiency Ratio that affects Profitability measured by Gross 
profit margin, Net profit margin, Return on Assets and Return on Equity of the Listed Company in Thailand: 
SET 100 by analyzing the financial statements for the past 3 years were 2015 to 2018 getting data to analyze 
total of 246 firm year. Statistics used in data analysis were Multiple Regression Analysis.     

The results of this research found that financial ratios that affects and relating to Profitability were 
Leverage Ratio and Efficiency Ratio by finding that Debt to Asset Ratio that affects and related to Gross Profit 
Margin, Interest Coverage Ratio that affects and relating to Net Profit margin and ROA. Inventory Turnover 
related to Net Profit margin, Total Assets Turnover that affects and relating to Gross Profit Margin and ROA. 
 
Keyword:     Financial Ratio, Profitability  
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บทน า 
ตลาดหุน้ไทยในปัจจุบนัยงัคงไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุนเป็นอย่างมากเนื่องจากมนีกัลงทุนในอตัราสงูมาก

ขึน้จากในอดตี ซึง่ในปัจจุบนันักลงทุนมองว่าการลงทุนในหุน้นัน้สามารถสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนไดม้ากกว่าการน า
เงนิไปฝากออมทรพัย์หรอืฝากประจ ากบัธนาคาร ซึ่งดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์อยู่ที่ร้อยละ 0.2 - 0.5 และเงนิฝาก
ประจ าอยู่ทีร่อ้ยละ 0.5-1.5 (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2561) แต่การลงทุนในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้สามารถใหอ้ตัราเงนิ
ปันผลเฉลีย่ไดถ้งึรอ้ยละ 3 และมอีตัราก าไรต่อหุน้ (P/E Ratio) อยู่ทีป่ระมาณ 15 เท่า (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย , 2561) ดงันัน้จงึเป็นสาเหตุให้มผีู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์มากขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่ทัง้นี้การลงทุนทีม่ี
ผลตอบแทนที่สูงกย็่อมมคีวามเสีย่งทีสู่งตามไปด้วย จงึท าใหผู้้ทีม่คีวามรูด้้านการเงนิพยายามหาวธิหีรอืกลยุทธท์ีจ่ะ
ช่วยให้นักลงทุนสามารถน าไปเป็นเครื่องมอืเพื่อทีจ่ะใช้พจิารณาและตดัสนิใจเลอืกหุน้ที่จะลงทุน  เพื่อสร้างก าไรและ
ความมัง่คัง่ หรอืสามารถอยู่รอดในตลาดไดอ้ย่างระยะยาวและมัน่คง (นิธชิยั ปึงตระกลู , 2558)  

งบการเงนิคอืรายงานทางการเงนิทีแ่สดงถงึขอ้มูลทางการเงนิ ณ สิน้วนัใดวนัหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการรายงาน
โดย งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลีย่นแปลงของสว่นของเจา้ของ หรอืงบกระแสเงนิสด ซึง่
แต่ละประเภทสามารถสะท้อนใหเ้หน็ถึงขอ้มูลทีแ่ตกต่างกนัแต่มคีวามสมัพนัธท์ี่เกี่ยวขอ้งกนั (ศริลิกัษณ์ มกรพนัธ์ , 
2551) งบการเงินของบริษัทเป็นขอ้มูลที่ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินน ามาใช้วเิคราะห์ถึงจุดแขง็จุดอ่อนของ
บรษิทัได ้และยงัช่วยเปรยีบเทยีบฐานะทางการเงนิและประสิทธภิาพในการท างานระหว่างบรษิทัของตนเองกบับรษิทั
อื่นๆในอุตสาหกรรมเดยีวกนัไดด้ว้ย 

การวเิคราะหง์บการเงนิเป็นกระบวนการคน้หาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของ
กจิการพรอ้มทัง้น าขอ้เทจ็จรงิมาใชใ้นการตดัสนิใจต่อไป การวเิคราะหง์บการเงนิถอืไดว้่าเ ป็นเครื่องมอืการกลัน่กรอง
ขอ้มูลเบือ้งตน้ ส่วนการพยากรณ์ฐานะทางการเงนิในอนาคตและผลทีจ่ะเกดิขึน้คอืการวนิิจฉัยปัญหาในการด าเนินการ
และการบรหิารงานรวมถงึปัญหาอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่ประโยชน์ทีผู่ใ้ชง้บการเงนิไม่ว่าจะเป็นผูบ้รหิาร นักลงทุน ผูใ้ห้
สนิเชื่อ ผูส้อบบญัช ีจะไดร้บัขอ้มลูการวเิคราะหง์บการเงนิเกีย่วกบัปัญหาทางดา้นการเงนิ ภาระหนี้สนิ ความเสีย่งของ
เจา้หนี้ ประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัย ์เป็นตน้ (เพชร ีขมุทรพัย ์, 2549) 

  อตัราสว่นทางการเงนิ (Financial Ratio) เป็นเครื่องมอืวเิคราะหง์บการเงนิวธิหีนึ่งเพื่อช่วยในการประเมนิ
ฐานะทางการเงนิ ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร ช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงนิเหน็ถงึจดุแขง็
จุดอ่อน และความเสีย่งทางการเงนิของบรษิทั โดยแบ่งอตัราส่วนทางการเงนิออกเป็น 4 ประเภท คอื อตัราส่วนสภาพ
คล่อง อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงาน อตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหนี้ นอกจากนี้อตัราส่วนทางการเงนิยงัสามารถอธบิายถงึฐานะความมัน่คงทางการเงนิ ผลการด าเนินงานของ
กจิการ โดยการน าตวัเลขจากงบการเงนิที่เกี่ยวขอ้งกนัมาหาอตัราส่วนต่างๆ เพื่ อง่ายต่อการวเิคราะห์และสามารถ
เลอืกใชอ้ตัราส่วนไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละการใชป้ระโยชน์ชองผูว้เิคราะหเ์พื่อช่วยใหเ้ขา้ใจสุขภาพทางการเงนิและผล
การด าเนินงานของกจิการไดด้ยีิง่ขึน้ (ศริลิกัษณ์ มกรพนัธ ์, 2551) 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์และอิทธิพลของอตัราส่วนทางการเงินด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่ง
ประกอบดว้ย อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ และอตัราส่วนสมรรถภาพใน
การด าเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร ประกอบด้วย อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น อตัราส่วนก าไรสุทธิ 
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม และอตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้  
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กรอบแนวคิดการวิจยั     
                                
                              ตวัแปรอิสระ                                                                                          ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

H1a : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 

H1b  : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ ิ

H1c  : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 

H1d  : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 

H2a : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 

H2b : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ ิ

H2c  : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็มอีทิธพิลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์

H2d  : อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 

H3a : กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนินงานมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 

H3b : กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนินงานมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ ิ

H3c : กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนินงานมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 

H3d : กระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนินงานมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้  

H4a : อตัราสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัยม์อีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 

H4b : อตัราสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัยม์อีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ ิ

H4c : อตัราสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัยม์อีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 

H4d : อตัราสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัยม์อีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 

อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน (Current Ratio) 

อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีนเรว็ (Quick Ratio) 

กระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน (Operating Cash Flow)                                             

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสนิทรพัย ์(Debt to Asset Ratio) 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio)                                              

อตัราการหมนุเวยีนของลกูหนี้ (Average Collection Period)   

อตัราสว่นการหมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (Inventory Turnover)                                       

อตัราสว่นการหมนุเวยีนของสนิทรพัยร์วม (Total Assets Turnover) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราสว่นสว่นก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 

อตัราสว่นสว่นก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA) 

อตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 
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H5a : อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 

H5b : อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ  ิ

H5c : อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 

H5d : อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 

H6a : อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้  

H6b : อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ ิ  

H6c : อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  

H6d : อตัราการหมุนเวยีนของลกูหนี้มอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 

H7a : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 

H7b : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ  ิ

H7c : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ 

H7d : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 

H8a : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรขัน้ตน้  

H8b : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นก าไรสทุธ ิ 

H8c : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 

H8d : อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมมอีทิธพิลต่ออตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  การวดัประสทิธภิาพการด าเนินงานทางดา้นบญัช ี (Financial Accounting) ในปัจจุบนันิยมใชเ้ครื่องมอืที่
เรียกว่า อตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio) ซึ่งเป็นวิธหีนึ่งที่ใช้วดัประสทิธภิาพการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั
สภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไร อตัราสว่นทางการเงนิเป็นวธิทีีส่ะดวกและรวดเรว็ การวเิคราะหฐ์านะของ
กิจการด้วยวิธีนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวิเคราะห์และวางแผนงานบริหารต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถ
เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของกิจการตนเองกับกิจการคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่ใช้งบการเงิน เช่นนักลงทุนที่จะสามารถใช้อัตราส่วนทางการ เงินประเมินฐานะทางการเงินและ
ประสทิธภิาพการท างานของกจิการไดอ้ย่างรวดเรว็ ในการประเมนิผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของธุรกจินัน้
จ าเป็นต้องมเีครื่องมอืในการวดัทีแ่น่นอน ในการหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูตวัเลขทางการเงนิในงบการเงนิ และน ามา
วเิคราะห์ แปลความหมายของอัตราส่วนต่างๆ โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มูลในอดตี และใช้เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลของ
กิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ณ เวลาเดียวกนั เพื่อให้การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิได้ผลครบถ้วนและ
ครอบคลุมต่อความตอ้งการของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในดา้นต่างๆ เช่น ผูบ้รหิาร นกัลงทุน เป็นตน้ (กฤตกิา กถนานนท ์, 
2555) ซึง่อตัราส่วนทางการเงนิแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการท า
ก าไร อตัราสว่นสมรรถภาพในการด าเนินงานและอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ การน าอตัราสว่นทางการเงนิ
มาใช้นัน้ช่วยให้ผู้บรหิารสามารถใช้ก าหนดเป้าหมายของกจิการได้ และการค านวณนัน้สามารถค านวณได้ง่าย ไม่
ซบัซอ้น และผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการค านวณสามารถเขา้ใจไดง้่ายเนื่องจากมกีารใชก้นัอย่างแพร่หลาย (โสภณ บุญถนอม
วงศ์ , 2558) และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน มีความสะดวกในการวิเคราะห์งบเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุน 
นอกจากนี้ยงัช่วยใหผู้บ้รหิารยงัมองเหน็สาเหตุของปัญหาท าใหส้ามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา (ซยันุบดนิ จนิตรา , 2560)  
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วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยันี้วเิคราะหข์อ้มลูงบการเงนิยอ้นหลงั 3 ปี ในการทดสอบความสมัพนัธแ์ละอทิธพิลของอตัราสว่นทาง
การเงนิประสทิธภิาพการด าเนินงานทีส่่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ประชากรส าหรบังานวิจยันี้คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คดัเลือก
ตวัอย่างดว้ยวธิเีฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลอืกเฉพาะบรษิทัทีอ่ยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ละมขีอ้มูลทีต่้องใช้
ในการวจิยัครบถ้วนตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ได้บรษิัทตวัอย่างจ านวน 100 บรษิัท โดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มทรพัยากร กลุ่มธุรกจิการเงนิ กลุ่มการบรกิาร กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม และ
กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์ละประมวลผลทางสถติแิละการวจิยั ใชข้อ้มลูทางการเงนิที่
ส าคญัทีบ่รษิทัรายงานในงบการเงนิประจ าปี โดยเกบ็ขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ปี ไดแ้ก่ ปี 2558 - ปี 2560 จากฐานขอ้มลูบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดบ้รษิทัตวัอย่าง 82 บรษิทั ไดข้อ้มลูงบการเงนิ 246 รายปีรายบรษิทั 
(Firm Years) 

การวิเคราะหข์้อมูล 

งานวจิยันี้วเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้ค่าสถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อ
อธบิายขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของบรษิทัตวัอย่าง  

ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Correlations) ทดสอบอิทธิพลของ
อตัราส่วนทางการเงนิด้านประสทิธภิาพการด าเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท โดยการ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน (Current 
Ratio) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเรว็ (Quick Ratio) กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน (Operating Cash 
Flow) อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ (Debt to Asset Ratio) อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย ( Interest 
Coverage Ratio) อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Average Collection Period) อตัราส่วนการหมุนเวียนของสนิค้า
คงเหลอื (Inventory Turnover) อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม (Total Assets Turnover) และตวัแปรตาม 
คอื อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) อตัราส่วนผลตอบแทนจาก
สนิทรพัย ์(ROA) และ อตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 

สรปุผลการวิจยั  
ตารางท่ี 1 กลุ่มอตุสาหกรรมของบริษทัตวัอย่าง 
กลุ่มอตุสาหกรรม จ านวน รอ้ยละ 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 8 9.76 
ธุรกจิการเงนิ 2 2.44 
สนิคา้อุตสาหกรรม 3 3.66 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 23 28.05 
ทรพัยากร 17 20.73 
บรกิาร 22 26.83 
เทคโนโลย ี 7 8.54 

รวม 82 100 

จากตารางที ่1 บรษิทัตวัอย่างจ านวน 82 บรษิทั สว่นใหญ่เป็นกลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 23 บรษิทั คดิ
เป็นรอ้ยละ 28.05 รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิาร 22 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 26.83    
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว (ลา้นบาท) จ านวนบริษทั รอ้ยละ 

น้อยกว่า 10,000 64 78.05 

10,000 ขึน้ไป 18 21.95 
รวม 82 100 

จากตารางที ่2 ขนาดของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้สว่นใหญ่น้อยกว่า 10,000 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ78.05  

 

ตารางท่ี 4 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร  
 Current 

Ratio 
Quick 
Ratio 

OCF Debt 
Asset 
Ratio 

Interest 
Coverage 

Ratio 
 

Average 
Collection 

Period 

Inventory 
Turnover 

Total 
Assets 

Turnover 

Gross 
Profit 

Margin 

Net 
Profit 

Margin 

 
ROA 

 
ROE 

Current 
Ratio 

            

Quick 
Ratio 

.765**            

 
OCF 

 

-.066 
 

.006           

Debt 
Asset 
Ratio 

-.192** -.169** -.016          

Interest 
Coverage 

Ratio 
 

.193** .141* -.060 -.117         

Average 
Collection 

Period 

-.111 -.035 -.062 .359** -.090        

Inventory 
Turnover 

-.058 -.033 .011 .010 -.018 .278***       

Total 
Assets 

Turnover 

-.087 -.156* .000 -.012 .246** -.119 -.067      

Gross Profit 
Margin 

-.065 -.052 -.001 .236*** .051 .053 .030 -.147**     

Net 
Profit 

Margin 

.101 .071 .007 .019 .160** -.577*** -.215*** -.057 .405***    

 
ROA 

 

.010 -.036 .007 .093 .323*** -.085 -.034 .180*** .314** .447**   

 
ROE 

 

-.106 -.093 .042 .079 .043 -.050 -.018 .029 .275** .265** .750**  
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ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรพบว่า ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นัยส าคัญ โดยอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 5 อัตราส่วนได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื อตัราส่วนการหมุนเวยีนของ
สินทรัพย์รวมอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้มีความสมัพันธ์กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 3 
อตัราส่วน ซึง่ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น อตัราส่วนก าไรสุทธ ิและอตัราส่วนผลตอบแทนจาก จากตารางที ่4 พบว่า 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ที่มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท าก าไร ได้แก่  อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
สนิทรพัยม์คีวามสมัพนัธก์บัอตัราส่วนก าไรขัน้ต้นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 
.236*** อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราส่วนก าไรสุทธอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
โดยมีค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง .160** อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ยมคีวามสมัพนัธ์กบั
อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัยอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง .323***  

นอกจากนี้ยงัพบว่าอตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการท าก าไร 
ได้แก่ อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี้มคีวามสมัพนัธ์กบัว่าอตัราส่วนก าไรสุทธอิย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ โดยมีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง -.577*** อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราสว่นก าไร
สุทธิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง -.215*** อัตราส่วนการหมุนเวียนของ
สนิทรพัยม์คีวามสมัพนัธก์บัอตัราสว่นก าไรขัน้ตน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิโดยมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหวา่ง -
.147** อตัราสว่นการหมุนเวยีนของสนิทรพัยม์คีวามสมัพนัธก์บัอตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัยโ์ดยมค่ีาสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง .180***  

อภิปรายผล 

  ผลการทดสอบพบว่าอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 2 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนหนี้สนิ และ 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ มคีวามสมัพนัธ์และมอีทิธพิลต่ออตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
ทัง้สิน้ 3 อตัราสว่น ไดแ้ก่ อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ อตัราสว่นก าไรสทุธ ิและ อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์กล่าวคอื 
หากกิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินของกิจการได้ดี มีการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มี
ประสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการช าระหนี้ได้สงูจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรของกจิการสงูขึน้ซึง่ กฤตกิา 
กถนานนท ์(2555) ไดก้ล่าวไวว้่า การทีก่จิการใชเ้งนิทุนสงูจะส่งผลใหก้จิการมตีน้ทุนในการก่อหนี้ทีส่งูขึน้ซึง่อาจท าให้
ก าไรลดลง และการที่กิจการมีหนี้สนิน้อยลงจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรสูงขึ้น  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
Almazari (2013) ทีก่ล่าวว่า เมื่อบรษิทัมหีนี้สนิต ่าจะท าใหค้วามสามารถในการก าไรเพิม่ขึน้ 
  อตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงาน 3 อตัราส่วน คือ อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี้ อตัราส่วนการ
หมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื และอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม มคีวามสมัพนัธ์และมอีทิธพิลต่ออตัราสว่น
ความสามารถในการท าก าไร ทัง้สิน้ 3 อตัราส่วน ได้แก่ อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น อตัราส่วนก าไรสุทธ ิและ อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์กล่าวคอื หากกจิการมปีระสทิธภิาพในการบรหิารการด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างด ีมกีาร
บรหิารสนิทรพัย์อย่างเกดิประโยชน์ มกีารบรหิารจดัการสนิค้าคงเหลอืได้ด ีจะส่งผลให้มกี าไรมากขึน้ ในงานวจิยันี้
พบว่าหากอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมมากขึน้จะส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้และก าไรสุทธลิดลง อาจเป็นเพราะ
เงนิไปจมอยู่กบัสนิทรพัย์ท าให้ก าไรต ่าลง ซึ่งผลวจิยันี้มคีวามสอดคล้องกบั ดารณี เอื้อชนะจติ  (2562) กล่าวว่า เมื่อ
กจิการมกีารลงทุนในสนิทรพัยร์วมจะสง่ผลใหก้ าไรสุทธลิดลง และ ภควรรธก ์คบูุญญอารกัษ์ (2555) ทีไ่ดผ้ลการวจิยัที่
สองคลอ้งกนั ซึง่พบว่าถ้าหากมกีารลงทุนในหลกัทรพัยเ์พิม่มากขึน้จะท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของธนาคาร
ลดลง แต่มบีางงานวจิยัที่ได้ผลที่แตกต่างกนั ได้แก่งานวจิยัของ โสภณ บุญถนอมวงศ์ (2558) ที่กล่าวว่าเมื่ออตัรา
หมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วมเพิม่มากขึน้สง่ผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรสทุธเิพิม่ขึน้  
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เพราะเมื่อบรษิทัมกีารใชเ้ครื่องจกัรเพื่อผลติสนิคา้มากขึน้และน าไปจ าหน่ายไดม้ากขึน้กท็ าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ซึง่สง่ผล
ให้บรษิัทได้ก าไรมากขึน้ด้วย และกฤติกา กถนานนท์ (2555) ที่กล่าวว่าหากมกีารลงทุนในสนิทรพัย์เพิม่มากขึน้จะ
ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรเพิม่ตามไปดว้ยและเมื่ออตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงานเพิม่ขึน้
อตัราก าไรขัน้ต้น อตัราก าไรสุทธจิะเพิม่ขึ้นเช่นเดยีวกนั และในงานวจิยันี้ยงัพบว่าหากอตัราส่วนการหมุนเวยีนของ
สนิคา้คงเหลอืมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราส่วนก าไรสุทธ ิกล่าวคอื หากอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืต ่าลงจะ
ส่งผลใหก้ าไรสุทธเิพิม่ขึน้ ซึง่มหีลายงานวจิยัทีม่คีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยันี้ ไดแ้ก่ นพวรรณ สมิมา (2557) ไดก้ล่าว
ว่า การบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความสามารถในการท าก าไรได้ ซึ่งผลการศึกษานี้มี
สอดคลอ้งกบั Okwo and Other (2012) ทีก่ล่าวว่า หากกจิการมอีตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงคลงัต ่าลง จะสง่ผลให้
กจิการมคีวามสามารถในการท าก าไรสงูขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้รบัจากผลการวิจยั       

จากผลการวิจยัพบว่าอตัราส่วนทางการเงินที่วดัประสทิธภิาพการด าเนินงานนัน้มคีวามสมัพนัธ์และยงัมี
อทิธพิลต่ตอความสามารถในการท าก าไรทีเ่ป็นผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึง่จากการวจิยัในครัง้นี้ท าใหเ้หน็ว่าการ
บริหารงานให้มปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารในด้านการเงนิ การเก็บเงนิจากลูกหนี้ การจ่ายช าระหนี้ การ
บรหิารคลงัสนิคา้ การบรหิารสนิทรพัยใ์หม้ปีระสทิธภิาพสามารถท าใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัดขีึน้ได ้ดงันัน้ผูบ้รหิาร
ควรมกีารจดัการในกระบวนการภายในของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนดอายุลูกหนี้  การบรหิารสนิคา้คงเหลอืให้
อยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม มกีารใชส้นิทรพัยใ์หเ้กดิประโยชน์หรอืมกีารเพิม่นวฒักรรมใหม่ๆ ทีจ่ะช่วยใหส้นิคา้หรอืบรกิารมี
คุณภาพมากขึน้  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัในอนาคต 

ควรศกึษาถงึตวัชีว้ดัอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราส่วนทางการเงนิในดา้นอื่น เช่น การใชต้วัวดัผลทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 
โครงสรา้งองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร สภาพแวดลอ้ม หรอืสภาพเศรษฐกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 
 

 

บรรณานุกรม 

 

กฤตกิา กถนานนท.์ (2555). ผลกระทบของการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนต่อความสามารถในการท าก าไรและมลูค่าของ
กจิการ : กรณีบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การค้นคว้าอสิระปรญิญาบญัชมีหาบณัฑติ 
สาขาบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   

ซยันุบดนิ จนิตรา. (2560). ความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการท าก าไรกบัอตัราผลคอบแทนจากสว่นต่างราคาหุน้
ของบรษิทัหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  การค้นคว้าอสิระ
ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาลยัราชภฏัยะลา. 

ดารณี เอื้อชนะจิต. (2562). อตัราส่วนหนี้สนิและอตัราส่วนประสทิธภิาพในการบรหิารสนิทรพัย์มคีวามสมัพนัธ์กบั
ผลตอบแทนของบรษิทั. Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society. การประชุมวชิาการ
ระดบัชาตคิรัง้ที ่14 ประจ าปี 2562.   

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2558) .  คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน.  สืบค้น  20 ตุลาคม 2561,  จาก 
https://www.set.or.th/dat/setbooks/e-book/13.pdf  

ธ น า ค า ร แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย .  ( 2 5 6 1 ) .  ด อ ก เ บี้ ย เ งิ น ฝ า ก .  สื บ ค้ น  2 0  ตุ ล า ค ม  2 5 6 1 ,  จ า ก 
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/in_rate.a
spx 

นพวรรณ สมิมา. (2557). การวดัผลการด าเนินงานทางการเงนิและการวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของ
อุตสาหกรรมอาหาร วิทยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรพัยากร บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

นิธิชัย ปึงตระกูล. (2558). กลยุทธ์ในการลงทุนโดยใช้อตัราส่วนส าคัญทางการเงินเพือ่แบ่งแยกบริษัททีใ่ห้อตัรา
ผลตอบแทนมากกว่าตลาด และ บรษิทัทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทนน้อยกว่าตลาด การคน้ควา้อสิระ ปรญิญาบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

เพชร ีขมุทรพัย.์ (2559). วเิคราะหง์บการเงนิ : หลกัการและการประยุกต.์ พมิพค์รัง้ที ่1. กรุงเทพมหานคร : ส านกัพมิพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   

ภควรรธก ์คูบุญญอารกัษ์. (2555). การบรหิารสนิทรพัยก์บัความสามารถในการท าก าไรของธนาคารไทย การคน้ควา้
อสิระปรญิญาบญัชมีหาบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ศริลิกัษณ์ มกรพนธ.์ (2551). ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราสว่นทางการเงนิกบัความเสีย่งในการพจิารณาใหส้นิเชือ่ทางการ
ค้า กรณีศึกษาบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ 
โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร.์ 

โสภน บุญถนอมวงศ.์ (2558). ความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการท าก าไรและประสทิธภิาพ การบรหิารสนิทรพัย์ 
การคน้ควา้อสิระ ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการเชงิกลยุทธ ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

https://www.set.or.th/dat/setbooks/e-book/13.pdf
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/in_rate.aspx
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/interestrate/_layouts/application/interest_rate/in_rate.aspx


11 

 

 
 

Almazari, A. ( 2 0 1 3 ) . The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from 
Saudi Cement Companies.  Master Thesis in Administrative Sciences, Finance Section, King Saud 
University.  

Khalid, C. (2012). The relationship between working capital efficiency and Profitability. Journal of Accounting and 
Management, 2012(2), 21-45. 

Okwo, Enekwe & Okelue, U.D. (2012). Financial Management as a Determinant of Profitability: a Study of 
Selected Pharmaceutical Firms in Nigeria. European Journal of Business and Management, 2012(20), 28-
36.    

 

 


