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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของอตัราส่วนทางการเงินดา้นประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และ
อตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรท่ีวดัโดยอตัราส่วนก าไร
ขั้นตน้ อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 โดยวิเคราะห์จากงบการเงิน
ยอ้นหลงั 3 ปีคือ ปี 2558 ถึงปี 2560 ไดข้อ้มูลทั้งส้ิน 246รายปีบริษทั (Firm years) สถิติท่ีใช้คือการทดสอบ
วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลจากการวิจยัพบวา่อตัราส่วนทางการเงินท่ีมีอิทธิพลและมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถใน
การท าก าไร คือ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีและอตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงาน โดย
พบว่า อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์อิทธิพลและมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรขั้นต้น อตัราส่วน
ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีอิทธิพลและมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรสุทธิและอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไร
สุทธิ อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลและมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรขั้นตน้และ
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  
ค าส าคัญ:   อตัราทางการเงินความสามารถในการท 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 
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบญัชี วทิยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์   
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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  
 
บทน า 

ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบนัยงัคงไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเป็นอยา่งมากเน่ืองจากมีนกัลงทุน
ในอตัราสูงมากข้ึนจากในอดีต ซ่ึงในปัจจุบนันกัลงทุนมองว่าการลงทุนในหุ้นนั้นสามารถสร้างรายได้จาก
การลงทุนไดม้ากกวา่การน าเงินไปฝากออมทรัพยห์รือฝากประจ ากบัธนาคาร ซ่ึงดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์
อยูท่ี่ร้อยละ 0.2 - 0.5 และเงินฝากประจ าอยูท่ี่ร้อยละ 0.5-1.5 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) แต่การลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยน์ั้นสามารถให้อตัราเงินปันผลเฉล่ียไดถึ้งร้อยละ 3 และมีอตัราก าไรต่อหุ้น (P/E Ratio) 
อยูท่ี่ประมาณ 15 เท่า (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561) ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุให้มีผูท่ี้สนใจลงทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยม์ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ีการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนท่ีสูงก็ยอ่มมีความเส่ียงท่ีสูงตามไป
ด้วย จึงท าให้ผูท่ี้มีความรู้ด้านการเงินพยายามหาวิธีหรือกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้นักลงทุนสามารถน าไปเป็น
เคร่ืองมือเพื่อท่ีจะใชพ้ิจารณาและตดัสินใจเลือกหุ้นท่ีจะลงทุน เพื่อสร้างก าไรและความมัง่คัง่ หรือสามารถ
อยูร่อดในตลาดไดอ้ยา่งระยะยาวและมัน่คง (นิธิชยั ปึงตระกูล, 2558)  

งบการเงินคือรายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงขอ้มูลทางการเงิน ณ ส้ินวนัใดวนัหน่ึง ไม่วา่จะเป็น
การรายงานโดย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจา้ของ 
หรืองบกระแสเงินสด ซ่ึงแต่ละประเภทสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัแต่มีความสัมพนัธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (ศิริลกัษณ์ มกรพนัธ์, 2551) งบการเงินของบริษทัเป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารและผูใ้ช้งบ
การเงินน ามาใช้วิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของบริษทัได้ และยงัช่วยเปรียบเทียบฐานะทางการเงินและ
ประสิทธิภาพในการท างานระหวา่งบริษทัของตนเองกบับริษทัอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกนัไดด้ว้ย 

การวิเคราะห์งบการเงินเป็นกระบวนการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของกิจการพร้อมทั้งน าขอ้เท็จจริงมาใชใ้นการตดัสินใจต่อไป การวิเคราะห์งบการเงินถือไดว้า่
เป็นเคร่ืองมือการกลัน่กรองขอ้มูลเบ้ืองตน้ ส่วนการพยากรณ์ฐานะทางการเงินในอนาคตและผลท่ีจะเกิดข้ึน
คือการวินิจฉัยปัญหาในการด าเนินการและการบริหารงานรวมถึงปัญหาอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงประโยชน์ท่ี
ผูใ้ช้งบการเงินไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร นักลงทุน ผูใ้ห้สินเช่ือ ผูส้อบบญัชี จะได้รับขอ้มูลการวิเคราะห์งบ
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การเงินเก่ียวกบัปัญหาทางด้านการเงิน ภาระหน้ีสิน ความเส่ียงของเจา้หน้ี ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย ์เป็นตน้ (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2549) 

 อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเคร่ืองมือวเิคราะห์งบการเงินวธีิหน่ึงเพื่อช่วยในการ
ประเมินฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร ช่วยให้ผูใ้ชง้บ
การเงินเห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน และความเส่ียงทางการเงินของบริษทั โดยแบ่งอตัราส่วนทางการเงินออกเป็น 
4 ประเภท คือ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนสมรรถภาพในการ
ด าเนินงาน อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี นอกจากน้ีอตัราส่วนทางการเงินยงัสามารถอธิบายถึง
ฐานะความมัน่คงทางการเงิน ผลการด าเนินงานของกิจการ โดยการน าตวัเลขจากงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนัมา
หาอตัราส่วนต่างๆ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้อตัราส่วนไดต้ามวตัถุประสงค์และการใช้
ประโยชน์ชองผูว้ิเคราะห์เพื่อช่วยให้เขา้ใจสุขภาพทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการไดดี้ยิ่งข้ึน   
(ศิริลกัษณ์ มกรพนัธ์, 2551) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และอิทธิพลของอตัราส่วนทางการเงินดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ซ่ึงประกอบดว้ย อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และอตัราส่วน
สมรรถภาพในการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร ประกอบดว้ย อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้  
 
กรอบแนวคิดการวจัิย  
                          ตัวแปรอสิระ                                                                                          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio) 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (Operating Cash 
Flow)                                             
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(Debt to Asset Ratio) 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage 
Ratio)                                              
อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Average Collection Period)   
อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Inventory 
Turnover)                                       
อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 
Turnover) 
 
 
 
 
 

 

 

อตัราส่วนส่วนก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) 

อตัราส่วนส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
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สมมติฐานของการวจัิย 
H1a : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
H1b : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ 
H1c : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
H1d : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 
H2a : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็วมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
H2b : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็วมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ 
H2c : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็วมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
H2d : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็วมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 
H3a : กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
H3b : กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ 
H3c : กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
H3d : กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้  
H4a : อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์อิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
H4b : อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์อิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ 
H4c : อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์อิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
H4d : อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์อิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 
H5a : อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
H5b : อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ 
H5c : อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
H5d : อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 
H6a : อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้  
H6b : อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ  
H6c : อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
H6d : อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 
H7a : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
H7b : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ 
H7c : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
H7d : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 
H8a : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรขั้นตน้  
H8b : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนก าไรสุทธิ  
H8c : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
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H8d : อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น  
 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  การวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานทางด้านบญัชี (Financial Accounting) ในปัจจุบนันิยมใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้วดัประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนทางการเงินเป็นวิธีท่ี
สะดวกและรวดเร็ว การวิเคราะห์ฐานะของกิจการดว้ยวิธีน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวิเคราะห์และ
วางแผนงานบริหารต่างๆ นอกจากน้ียงัสามารถเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินของกิจการตนเองกับ
กิจการคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีใชง้บการเงิน เช่นนกัลงทุนท่ีจะสามารถ
ใชอ้ตัราส่วนทางการเงินประเมินฐานะทางการเงินและประสิทธิภาพการท างานของกิจการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ในการประเมินผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจนั้นจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือในการวดัท่ี
แน่นอน ในการหาความสัมพนัธ์ของข้อมูลตัวเลขทางการเงินในงบการเงิน และน ามาวิเคราะห์ แปล
ความหมายของอตัราส่วนต่างๆ โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลในอดีต และใชเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มูลของกิจการ
อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ณ เวลาเดียวกนั เพื่อให้การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินไดผ้ลครบถว้นและ
ครอบคลุมต่อความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ เช่น ผูบ้ริหาร นกัลงทุน เป็นตน้ (กฤติกา กถ
นานนท์, 2555) ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วน
ความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงานและอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหน้ี การน าอตัราส่วนทางการเงินมาใช้นั้นช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถใช้ก าหนดเป้าหมายของกิจการได ้
และการค านวณนั้นสามารถค านวณไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณสามารถเขา้ใจไดง่้าย
เน่ืองจากมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย (โสภณ บุญถนอมวงศ,์ 2558) และช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงิน มีความสะดวก
ในการวิเคราะห์งบเพื่อใช้ประกอบในการตดัสินใจลงทุน นอกจากน้ียงัช่วยให้ผูบ้ริหารยงัมองเห็นสาเหตุ
ของปัญหาท าใหส้ามารถแกไ้ขไดท้นัเวลา (ซยันุบดิน จินตรา, 2560)  
   
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลงบการเงินยอ้นหลงั 3 ปี ในการทดสอบความสัมพนัธ์และอิทธิพลของ
อตัราส่วนทางการเงินประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประชากรส าหรับงานวิจยัน้ีคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คดัเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเฉพาะบริษทั
ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ในการวิจยัครบถ้วนตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ได้บริษทั
ตวัอยา่งจ านวน 100 บริษทั โดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มทรัพยากร 
กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มการบริการ กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง ขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติและการวิจยั ใชข้อ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัท่ีบริษทัรายงานในงบ
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การเงินประจ าปี โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ไดแ้ก่ ปี 2558 - ปี 2560 จากฐานขอ้มูลบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้บริษทัตวัอย่าง 82 บริษทั ได้ขอ้มูลงบการเงิน 246 รายปีรายบริษทั 
(Firm Years) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย เพื่ออธิบายขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของบริษทัตวัอยา่ง  

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlations) ทดสอบ
อิทธิพลของอตัราส่วนทางการเงินดา้นประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัท โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) กระแสเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (Operating Cash Flow) อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(Debt to Asset Ratio) 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
(Average Collection Period) อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) อตัราส่วน
การหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) และตวัแปรตาม คือ อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (Gross 
Profit Margin) อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) และ 
อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) 
 
สรุปผลการวจัิย  
ตารางที ่1 กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทตัวอย่าง 

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวน ร้อยละ 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 8 9.76 
ธุรกิจการเงิน 2 2.44 
สินคา้อุตสาหกรรม 3 3.66 
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 23 28.05 
ทรัพยากร 17 20.73 
บริการ 22 26.83 
เทคโนโลย ี 7 8.54 

รวม 82 100 
 

จากตารางท่ี 1 บริษทัตวัอยา่งจ านวน 82 บริษทั ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
23 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 28.05 รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 22 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 26.83   
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ตารางที ่2 ข้อมูลทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ว (ล้านบาท) จ านวนบริษัท ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 10,000 64 78.05 
10,000 ข้ึนไป 18 21.95 

รวม 82 100 
จากตารางท่ี 2 ขนาดของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 10,000 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ78.05 
 

ตารางที ่4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร  
 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**   

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพบวา่ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 5 อตัราส่วนไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมอตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนแสดง
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ความสามารถในการท าก าไร 3 อตัราส่วน ซ่ึงได้แก่ อตัราส่วนก าไรขั้นต้น อตัราส่วนก าไรสุทธิ และ
อตัราส่วนผลตอบแทนจาก จากตารางท่ี 4 พบวา่ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไร
ขั้นตน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .236*** อตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรสุทธิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง .160** อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .323***  

นอกจากน้ียงัพบวา่อตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถใน
การท าก าไร ไดแ้ก่ อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัวา่อตัราส่วนก าไรสุทธิอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง -.577*** อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรสุทธิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 
-.215*** อตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรขั้นตน้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.147** อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .180***  
 
อภิปรายผล 

ผลการทดสอบพบวา่อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 2 อตัราส่วน คือ อตัราส่วนหน้ีสิน 
และ อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนความสามารถ
ในการท าก าไร ทั้งส้ิน 3 อตัราส่วน ได้แก่ อตัราส่วนก าไรขั้นต้น อตัราส่วนก าไรสุทธิ และ อตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์กล่าวคือ หากกิจการมีประสิทธิภาพในการบริหารหน้ีสินของกิจการไดดี้ มีการ
บริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการช าระหน้ีได้สูงจะท าให้
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการสูงข้ึนซ่ึง กฤติกา กถนานนท ์(2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ีกิจการใช้
เงินทุนสูงจะส่งผลใหกิ้จการมีตน้ทุนในการก่อหน้ีท่ีสูงข้ึนซ่ึงอาจท าใหก้ าไรลดลง และการท่ีกิจการมีหน้ีสิน
นอ้ยลงจะท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรสูงข้ึน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั Almazari (2013) ท่ีกล่าววา่ เม่ือ
บริษทัมีหน้ีสินต ่าจะท าใหค้วามสามารถในการก าไรเพิ่มข้ึน 

อตัราส่วนสมรรถภาพในการด าเนินงาน 3 อัตราส่วน คือ อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี 
อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และอตัราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม มีความสัมพนัธ์
และมีอิทธิพลต่ออตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร ทั้งส้ิน 3 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ และ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์กล่าวคือ หากกิจการมีประสิทธิภาพในการ
บริหารการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งดี มีการบริหารสินทรัพยอ์ย่างเกิดประโยชน์ มีการบริหารจดัการ
สินคา้คงเหลือไดดี้ จะส่งผลใหมี้ก าไรมากข้ึน ในงานวจิยัน้ีพบวา่หากอตัราส่วนการหมุนเวยีนของสินทรัพย์
รวมมากข้ึนจะส่งผลให้ก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิลดลง อาจเป็นเพราะเงินไปจมอยูก่บัสินทรัพยท์  าให้ก าไร

432



9 
 

 
 

ต ่าลง ซ่ึงผลวจิยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบั ดารณี เอ้ือชนะจิต (2562) กล่าววา่ เม่ือกิจการมีการลงทุนในสินทรัพย์
รวมจะส่งผลให้ก าไรสุทธิลดลง และ ภควรรธก์ คูบุญญอารักษ์ (2555) ท่ีไดผ้ลการวิจยัท่ีสองคลอ้งกนั ซ่ึง
พบวา่ถา้หากมีการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่มมากข้ึนจะท าให้ความสามารถในการท าก าไรของธนาคารลดลง 
แต่มีบางงานวิจยัท่ีไดผ้ลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่งานวิจยัของ โสภณ บุญถนอมวงศ ์(2558) ท่ีกล่าววา่เม่ืออตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วมเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน เพราะเม่ือ
บริษทัมีการใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อผลิตสินคา้มากข้ึนและน าไปจ าหน่ายไดม้ากข้ึนก็ท าใหย้อดขายเพิ่มข้ึนซ่ึงส่งผล
ใหบ้ริษทัไดก้ าไรมากข้ึนดว้ย และกฤติกา กถนานนท ์(2555) ท่ีกล่าววา่หากมีการลงทุนในสินทรัพยเ์พิ่มมาก
ข้ึนจะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรเพิ่มตามไปดว้ยและเม่ืออตัราส่วนแสดงความสามารถในการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึนอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิจะเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั และในงานวิจยัน้ียงัพบว่าหาก
อตัราส่วนการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือมีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไรสุทธิ กล่าวคือ หากอตัราส่วน
การหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือต ่าลงจะส่งผลให้ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีหลายงานวิจยัท่ีมีความสอดคล้อง
กบังานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ นพวรรณ สิมมา (2557) ไดก้ล่าววา่ การบริหารสินคา้คงเหลือใหมี้ประสิทธิภาพสามารถ
เพิ่มความสามารถในการท าก าไรได ้ซ่ึงผลการศึกษาน้ีมีสอดคล้องกบั Okwo and Other (2012) ท่ีกล่าวว่า 
หากกิจการมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัต ่าลง จะส่งผลให้กิจการมีความสามารถในการท าก าไร
สูงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจากผลการวจัิย     

จากผลการวิจยัพบวา่อตัราส่วนทางการเงินท่ีวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานนั้นมีความสัมพนัธ์
และยงัมีอิทธิพลต่ตอความสามารถในการท าก าไรท่ีเป็นผลการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงจากการวิจยัในคร้ัง
น้ีท าให้เห็นว่าการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารในด้านการเงิน การเก็บเงินจาก
ลูกหน้ี การจ่ายช าระหน้ี การบริหารคลงัสินคา้ การบริหารสินทรัพยใ์ห้มีประสิทธิภาพสามารถท าให้การ
ด าเนินงานของบริษทัดีข้ึนได ้ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการจดัการในกระบวนการภายในของบริษทั ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองการก าหนดอายุลูกหน้ี การบริหารสินคา้คงเหลือให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม มีการใช้สินทรัพยใ์ห้เกิด
ประโยชน์หรือมีการเพิ่มนวฒักรรมใหม่ๆท่ีจะช่วยใหสิ้นคา้หรือบริการมีคุณภาพมากข้ึน  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต 

ควรศึกษาถึงตวัช้ีวดัอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราส่วนทางการเงินในดา้นอ่ืน เช่น การใชต้วัวดัผลท่ี
ไม่เป็นตวัเงิน โครงสร้างองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร สภาพแวดลอ้ม หรือสภาพเศรษฐกิจ 
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