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ศลิญญา เรืองรองสรไกร1 
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์2 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินดา้น

ความสามารถในการท าก าไรและสัดส่วนเงินทุน กับราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. เป็นแนวทางให้กับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่งคือหุ้นกลุ่ม SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2563 โดยใช้ขอ้มูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี 2562 รวม 5 ปี โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงิน เพื่อน ามาทดสอบสมมติฐานดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการ
วิ เคราะห์ คือการวิ เคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ถึง
ความสัมพนัธ์ของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องว่ามีความสัมพนัธ์กันหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กันใน
ลักษณะใด ซ่ึงจะเป็นไปตามสมมติฐานเม่ือระดับนัยส าคญัท่ีได้มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ี
ก าหนด คือ 0.05 และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
ดว้ยวิธี ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) เป็นการประมาณค่าใน
การวเิคราะห์การถดถอย  

ผลการศึกษาพบว่าอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพยร์ะหว่างปี พ.ศ. 
2558 ถึง ปี 2562 มีเพียง 1 อตัราส่วน คือ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั (Return on 
Common Stockholders’ Equity : ROE) ส่วนอตัราส่วนท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย ์
ได้แก่ อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(Return of Total Assets Ratio : ROA) อตัราส่วนหน้ีสินรวมกบัส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity 
Ratio) และ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โดยทัว่ไปประชาชนท่ีมีรายได้เกิดข้ึนนั้น ส่วนหน่ึงจะถูกน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั 

เพื่อการอุปโภคบริโภค และส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่ายน้ีจะถูกเก็บสะสมไว ้หรือท่ีเรียกว่า “เงิน
ออม” เช่นเดียวกบัภาคธุรกิจก็มีเงินออมเกิดข้ึนเช่นกนัจากผลก าไรท่ีท าได ้ดงันั้นกลุ่มธุรกิจท่ีมีเงิน
เหลือเหล่าน้ีจึงมองหาช่องทางในการลงทุน โดยการลงทุนเป็นการน าเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเจา้ของเงินพอใจ ทั้งน้ีข้ึนกบัความเส่ียงท่ีไดรั้บ โดยการลงทุนเองมีความหลากหลาย
ทั้งท่ีเป็นทางตรงและการลงทุนทางออ้ม  

ในปัจจุบนัน้ีอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยน์ั้นอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก โดยใน
เดือนสิงหาคม 2563 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจ า 12 เดือนของธนาคารพาณิชยอ์ยูใ่นช่วงประมาณ
ร้อยละ 0.1 – 1.25 (ท่ีมา : Website ธนาคารแห่งประเทศไทย 2563) และดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์
อยูท่ี่อตัราไม่เกินร้อยละ 2 และอตัราดอกเบ้ีย เงินฝากประจ า 2  เดือน อยูท่ี่อตัราไม่เกินร้อยละ 1.3 
ซ่ึงส่วนใหญ่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากนั้นถือวา่ไม่ เพียงพอกบัมูลค่าของเงินท่ีลดลงอนัเกิดจากอตัราเงิน
เฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี กล่าวคืออตัราเงินเฟ้อนั้นเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี ถึงแมจ้ะเพิ่มข้ึนในปริมาณไม่มาก
นกั โดยใน พ.ศ. 2563 น้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 256  จะอยู่
ท่ีประมาณร้อยละ 0.9 (ท่ีมา : Website ธนาคารแห่งประเทศไทย 2563 สืบคน้ออนไลน์วนัท่ี 16 
สิงหาคม 2563) จะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเม่ือหกัเงินเฟ้อออกไปแลว้ต ่ามาก หรือติดลบ
ดงันั้นการลงทุนในทางเลือกต่างๆ นอกเหนือจากเงินฝากจึงไดรั้บความสนใจมากยิง่ข้ึน 

การลงทุนในหุ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็
ตามการลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียงมากกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ เน่ืองจาก
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ความเส่ียงก็สูงตามไปดว้ย ตามหลกัของ High risk ,High return ดงันั้นผูล้งทุน
ควรศึกษาขอ้มูลให้ดีก่อนการตดัสินใจลงทุนซ้ือหุ้น แต่ในขณะเดียวกันผูล้งทุนบางกลุ่มก็ไม่มี
ความรู้และความสามารถเพียงพอในการวิเคราะห์ คาดคะเนราคาหุน้ จึงอาศยักลยทุธ์ซ้ือและขายหุ้น
ตามค าแนะน าของผูท่ี้ประสบสบความส าเร็จในการซ้ือขายหุ้น (เซียนหุ้น) รวมไปถึงค าแนะน าตาม
ส่ือสังคม (Social media) ต่างๆ แต่งานวิจยัของ Brown and Schwarz (2010) พบวา่กลยทุธ์ดงักล่าว
นั้นไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดไดใ้นระยะยาว 

การใช้ข้อมูลในงบการเงินของกิจการเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผู ้ลงทุนวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกิจการและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นได้ดียิ่งข้ึน 
หรือท่ีรู้จกักนัว่า “การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน” โดยการคน้ควา้อิสระน้ีจะให้ความสนใจเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินดา้นความสามารถในการท าก าไรและสัดส่วนเงินทุน 
กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงประจกัษ์ ท่ีจะ



แสดงให้เห็นวา่อตัราส่วนทางการเงินใดบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหุ้น และมากนอ้ย
แตกต่างกนัอยา่งไร โดยเป็นการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้กบัลงทุนและผูท่ี้สนใจน าไปประยุกตใ์ช้
ในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนท่ีดีข้ึน รวมทั้งตดัสินใจลงทุนในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีการประกาศงบ
การเงินของบริษทัจดทะเบียน และใชใ้นการปรับเปล่ียนพอร์ตการลงทุนใหเ้หมาะสมอีกดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินดา้นความสามารถในการท าก าไรและ

สัดส่วนเงินทุน กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. เป็นแนวทางใหก้บันกัลงทุนในการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3. สมมติฐานการวจิัย 
1. อตัราก าไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4. อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
5. อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เป็นข้อมูลและแนวทางให้นักลงทุนน ามาพิจารณาในการตัดสินใจ ท่ีจะลงทุนใน

หลกัทรัพยข์องกลุ่ม SET100 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากข้ึน 
2. เป็นขอ้มูลให้บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยน าไปใช้ในการ

วางแผนการใชท้รัพยากร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาราคาหลกัทรัพย ์
3. นักวิเคราะห์สามารถใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนทิศทางการเปล่ียนแปลงราคา

หลกัทรัพยข์องแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม 



4. เป็นประโยชน์ของเจา้ของกิจการหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงขอ้มูลทางการเงินนั้นน ามาใชใ้นการ
ประกอบการวางแผนเพื่อให้การด าเนินงานไดผ้ลตามความคาดหมายและท าใหห้ลกัทรัพยน่์าดึงดูด
และน่าลงทุนมากข้ึน 
 

5. ขอบเขตการวจิัย 
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินดา้นความสามารถในการท าก าไร

และสัดส่วนเงินทุน กบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีอยูใ่น SET100 ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2563 โดยใชข้อ้มูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี 2562 รวม 5 ปี 
 
6. ระเบียบวธิีวจิัย 
 1. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรในการคน้ควา้อิสระน้ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะน ามาใชใ้นการคน้ควา้อิสระน้ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 100 อนัดบัแรก (SET100) เน่ืองจากเป็นหลกัทรัพย์ท่ีมี
ขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง 

ตัวแปรอสิระ 

อตัราส่วนทางการเงนิด้านความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตัวแปรอสิระ 

อตัราส่วนทางการเงนิด้านสัดส่วนเงนิทุน 

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย 

ตัวแปรตาม 

ราคาหลกัทรัพยถ์วัเฉล่ียในแต่ละปี 



 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากงบการเงินและขอ้มูลจากแบบ

แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56 – 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562 รวม 5 ปี จากเวบ็ไซด์ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
3.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

แจกแจงหรืออธิบายลักษณะทัว่ไปของข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาทัว่ไป สถิติท่ีใช้ได้แก่
ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่ามธัยฐานของขอ้มูล (Median) ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) 
ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 

3.2สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) คือ การ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด ซ่ึงจะ
เป็นไปตามสมมติฐานเม่ือระดบันยัส าคญัท่ีไดมี้ค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด คือ 
0.05 และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) ดว้ย
วิธี ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) เป็นการประมาณ
ค่าในการวเิคราะห์การถดถอย 

 

7. ผลการศึกษา 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในดา้นสถิติเชิงพรรณนา พบวา่ 

อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 13.0204 มีค่ามธัยฐาน
อยู่ท่ี  11.19 มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 6.345 มีค่าต ่ าสุดอยู่ท่ี  -174.16 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี  
15.41619 
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return of Total Assets Ratio : ROA) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
7.0027 มีค่ามธัยฐานอยู่ท่ี 11.19 มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 42.59 มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี -30.9 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 5.80055 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Common Stockholders' Equity : ROE) 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 16.6629 มีค่ามธัยฐานอยูท่ี่ 15.3 มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 113.16 มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -17.08 และมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 12.94139 



 อัตราหน้ีสินรวมกับส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.6289 มี
ค่ามธัยฐานอยูท่ี่ 1.275 มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 7.85 มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.14 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 
1.3438 
 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 13436.7209 
มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 7.43 มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 1698142.76 มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี -130 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูท่ี่ 124333.6516 
 2. ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ประกอบด้วยการ

ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และ
ตามดว้ยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ไดผ้ล
การวเิคราะห์ ดงัน้ี 

2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation Coefficient) 
พบวา่ ไม่มีตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์กนัเกิน 0.8 จึงถือวา่ไม่มีตวัแปรซ ้ าซอ้นท่ีตอ้งตดัออก 

2.2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression 
analysis) พบว่า  มีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวท่ีมีนัยส าคัญต่อตัวแปรตาม คืออัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ( Return on Common Stockholders' Equity :ROE) โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย หรืออ านาจพยากรณ์เท่ากบั 0.02  ท่ีค่า R Square 0.027 

ส่วนตัวแปรอิสระอีก   ตัว คือ อัตราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net Profit 
Margin) ,  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return of Total Assets Ratio : ROA) , 
อัตราส่วนหน้ีสินรวมกับส่วนของผู ้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และ อัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage) ถูกตดัออกจากสมการ เน่ืองจาก
ทดสอบความแตกต่างแลว้พบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

จึงสรุปได้ว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (Return on Common 
Stockholders' Equity : ROE) มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีนยัส าคญัระดบั 0.05 โดยจากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ 

VIF และ Tolerance ของตวัแปร Return on Common Stockholders' Equity พบวา่ค่า VIF มี
ค่านอ้ยกวา่ 10 และ ค่า Tolerance ไม่มีค่าใกล ้0 จึงไม่พบปัญหา Multicollinearity 

 3. การวเิคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 อตัราส่วนก าไรสุทธิ มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



สมมติฐานที่ 2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานที ่3 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานที่   อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 5  อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียมีความสัมพันธ์ต่อราคา
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในหวัขอ้ 2.2 พบวา่ สมมติฐานท่ี 1 สมมติฐาน
ท่ี 2 สมมติฐานท่ี   และสมมติฐานท่ี 5 ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการวเิคราะห์ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 
สมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานท่ี   และสมมติฐานท่ี 5 โดย ผลการวิเคราะห์ยอมรับ สมมติฐานท่ี 3 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสถิตินยัส าคญันอ้ยกวา่ 0.05 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 หมายความ
วา่อตัราส่วนทางการเงินดา้นความสามารถในการท าก าไรท่ีวดัดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้น มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งมี
นยัส าคญั อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพิ่มข้ึน มีผลให้ราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
 

8. การอภิปรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินดา้นความสามารถในการท าก าไรและสัดส่วนเงินทุนมี

ความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในคร้ังน้ี 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงขดักบั
สมมติฐาน โดยท่ีอตัราส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทัในการท าก าไร 
หลงัจากหกัตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งภาษีเงินไดห้มดแลว้ แสดงความสามารถในการท าก าไรสุทธิของ
กิจการว่าเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ของค่าขาย (ยิ่งสูงยิ่งดี) ควรจะมีความสัมพนัธ์ไปในเชิงบวกกบัราคา
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงแสดงวา่นกัลงทุนไม่ไดพ้ิจารณาท่ี
ก าไรสุทธิเพียงอยา่งเดียว แต่น าปัจจยัอ่ืนมาพิจารณาประกอบดว้ย ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัชาลินี 
แสงสร้อย (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ท่ี



กล่าววา่อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แต่ผลการวิจยัขดัแยง้
กบัศรีสุดา นามรักษา (2560) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคา
ตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , อาภากร วนเศรษฐ 
(2559) ได้ศึกษาเร่ืองผลกระทบอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์, สินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , นันทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ (Net 
Profit Margin) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return of Total Assets Ratio : ROA) พบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ระดับ
นัยส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงขดักบัสมมติฐาน โดยท่ีอตัราส่วนน้ีแสดงให้เห็นผลตอบแทนท่ีได้จากการ
ลงทุนทั้ งส้ินหรือการใช้สินทรัพย์ว่าได้ผลตอบแทนเพียงพอหรือไม่ เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วดั
ความสามารถของฝ่ายบริหารในการใช้สินทรัพยข์องกิจการในวนัท่ีก่อให้เกิดก าไรกลบัคืนมาสู่
กิจการ ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัอาภากร วนเศรษฐ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบอตัราส่วน
ทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์: กรณีประเทศไทยและอินโดนีเซีย 
ท่ีก ล่ าวว่ าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  (Return of Total Assets Ratio : ROA)  ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ระดับ
นัยส าคญัท่ี 0.05 แต่ผลการวิจยัขดัแยง้กบัชาลินี แสงสร้อย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ , นนัทนา ศรีสุริยาภรณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกล่าววา่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return 
of Total Assets Ratio : ROA) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั (Return on Common Stockholders’ Equity : 
ROE) พบว่ามีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์



แห่งประเทศไทย ในเชิงบวก ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงอตัราส่วนน้ีเป็น
อตัราส่วนท่ีใช้วิเคราะห์เพื่อวดัผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสะทอ้นถึงความสามารถในการ
บริหารงานเพื่อใหเ้กิดผลต่อแทนต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงแสดงวา่นกัลงทุนมองถึงผลตอบแทนท่ีมีถึงผูถื้อหุ้น
สามญัเป็นส าคญั ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัวรัญญา ณ ราชสีมา ,ณัฐวิภา กิติวุฒิชูศิลป์ ,ชลิตา เสน
สิทธ์ิ ,พิจิตรา มิตรสันเทียะ ,อรสา จนัทร์อ่อน ,พงษสุ์ทธิ พื้นเสน ,นงคนิ์ตย ์จนัทร์จรัส (2561) ได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค , สินี ภาคยอุ์ฬาร (2558) 
ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ท่ีกล่าวว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญ (Return on Common 
Stockholders’ Equity : ROE) มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แต่ผลการวิจยัขดัแยง้กบัศรีสุดา นามรักษา (2560) ได้
ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , อาภากร วนเศรษฐ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบ
อตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ : กรณีประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย , ชาลินี แสงสร้อย (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ท่ีกล่าววา่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั (Return on Common 
Stockholders’ Equity : ROE)  ไม่ มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมกบัส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึง
ขดักบัสมมติฐาน โดยท่ีอตัราส่วนน้ีเป็นการวดัความสัมพนัธ์ของเงินทุนของกิจการท่ีจดัหามาในรูป
ของหน้ีพิจารณาว่าเจา้หน้ีมีเกราะคุม้กนัความปลอดภยัส าหรับผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
จากส่วนของผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นจ านวนมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัศรีสุดา นามรักษา 
(2560) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , อาภากร วนเศรษฐ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง
ผลกระทบอตัราส่วนทางการเงินต่อราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์, ชาลินี แสง
สร้อย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ท่ี



กล่าวว่า อตัราส่วนหน้ีสินรวมกบัส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage) พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 ซ่ึงขดักบั
สมมติฐาน โดยท่ีเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีวดัระหวา่งก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีกบัดอกเบ้ียจ่าย 
ซ่ึงเป็นอตัราส่วนท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเงินกูข้องกิจการ และสภาพคล่อง
ในการจ่ายดอกเบ้ียของกิจการดว้ย 
 

9. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
1. การวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่อตัราส่วนทางการเงินดา้นความสามารถท าก าไรท่ีมีความสัมพนัธ์

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัราคาตลาดหลกัทรัยพคื์อ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญั (Return on Common Stockholders’ Equity : ROE) ดงันั้นผูล้งทุนจึงควรให้ความส าคญักบั
อตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว มากกวา่อตัราส่วนทางการเงินตวัอ่ืน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในหลายปัจจยัท่ีผูล้งทุนจะตอ้งพิจารณาในการเลือก
ลงทุน ดงันั้น ในการเลือกลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลกะทบต่อราคา
ตลาดหลกัทรัพยอี์กหลายๆ ปัจจยั ยกตวัอยา่งเช่น สภาพคล่องของกิจการท่ีถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผล
ต่อราคาตลาดหลกัทรัพย ์โดยถา้กิจการมีสภาพคล่องท่ีดี คือมีการขยายการผลิด หรือน าเงินไปลงทุน
ในทรัพยสิ์นอ่ืน กิจการก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้สถียรภาพของก าไร โดยถา้กิจการมีก าไรอยา่ง
สม ่าเสมอก็จะสามารถพยากรณ์ก าไรในอนาคตไดอ้ยา่งแม่นย  ามากข้ึน และส่งผลใหกิ้จการสามารถ
มีอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีสูงได้ เป็นผลให้ราคาตลาดหลกัทรัพยข์องกิจการนั้นสูงตามไปด้วย 
ความจ าเป็นในการจ าระหน้ีในบางกิจการท่ีตอ้งมีการน าเงินในส่วนก าไรไปใช้ ส่วนน้ีก็มีผลต่อ
ราคาตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นกนั ขอ้ก าหนดทางกฎหมายในส่วนการก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล
ของกิจการ อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของกิจการ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา และแนวโน้มในอนาคตท่ีจะมีผลต่อการด าเนินงานของกิจการท่ีจะเลือกลงทุน รวมไปถึง
สถานการณ์ดา้นการเมืองดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อราคาตลาดหลกัทรัพยท์ั้งทางตรง และทางออ้ม 
ดงันั้นในการเลือกลงทุน ผูล้งทุนควรพิจารณาขอ้มูลจากหลายๆ ดา้น เพื่อให้การตดัสินใจลงทุนใน
กลุ่มธุรกิจเป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากท่ีสุด 

3. อตัราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง ท่ีช่วยให้ประเมินสถานะทางการเงินของ
บริษทัไดดี้กวา่ขอ้มูลดิบท่ีไดแ้สดงไวใ้นงบการเงิน แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ขอ้มูลหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ก็ถือเป็นข้อมูลท่ีช่วยให้สามารถประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทได้ 



เน่ืองจากแต่ละบริษทัมีขอ้มูลท่ีส่งผลต่อฐานะทางการเงินของกิจการ โดยท่ีขอ้มูลนั้นไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
เป็นตวัเลข ได้แก่ ประมาณการหน้ีสินต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต การถูกฟ้องร้องคดีความ
ต่างๆ ซ่ึงไม่มีความแน่นอนวา่จะชนะคดีความ หรือแมแ้ต่การฟ้องรองกบักรมสรรพากรในการเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยอ้นหลงั มีผลท าให้บริษทัสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเหล่าน้ีไปในอนาคต 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการบญัชีท่ีอาจจะท าให้มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ
กิจการได ้และกระทบต่อการจ่ายปันผล 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินด้านความสามารถในการท า

ก าไรและสัดส่วนเงินทุน กบัราคาหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย” 
ส าเร็จลุล่วงดว้ยความเมตตาอยา่งสูงจาก รศ.ดร.ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์ ท่ีกรุณาสละเวลาใหค้วามรู้และ
ค าปรึกษา ตลอดจนช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อรายงานการวิจยัช้ินน้ี จนท าให้รายงานวิจยัน้ี
สมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี รวมทั้งขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อดิลล่า พงศย์ี่หลา้ กรรมการสอบสารนิพนธ์ ท่ีได้
กรุณาใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง เสนอความคิดเห็นอนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาคร้ังน้ี 
และท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว อาจารย์ทุกท่าน บุคคลใกล้ชิด เพื่อน
นกัศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาการเงินดิจิทลั และเจา้หนา้ท่ีประจ าภาควิชาทุกท่าน ท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือตลอดช่วงเวลาของการศึกษา ประสานงานต่างๆ สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา 
จนกระทั้งการจดัท าสารนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ลุล่วง 
 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดรั้บจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา 
คณาจารย ์ตลอดจนผูมี้อุปการะทุกท่าน ท่ีได้ให้ความรู้แก่ผูว้ิจยั และมีส่วนท าให้การจดัท าสาร
นิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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