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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิ พลของอัตราส่ วนทางการเงิ นด้านประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย อัตราส่ วนสภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ และ
อัตราส่ วนสมรรถภาพในการดาเนิ นงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรที่ วดั โดยอัตราส่ วนก าไร
ขั้นต้น อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ และอัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม SET 100 โดยวิเคราะห์ จากงบการเงิ น
ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2558 ถึงปี 2560 ได้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 246รายปี บริ ษทั (Firm years) สถิติที่ใช้คือการทดสอบ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลจากการวิจยั พบว่าอัตราส่ วนทางการเงิ นที่มีอิทธิ พลและมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การทากาไร คือ อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ และอัตราส่ วนสมรรถภาพในการดาเนิ นงาน โดย
พบว่า อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรั พย์มี อิทธิ พลและมี ความสัมพันธ์ กบั อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น อัตราส่ วน
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยมี อิทธิ พลและมีความสัมพันธ์ กบั อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ และอัตราส่ วน
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลื อมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนกาไร
สุ ทธิ อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมมีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นและ
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
คาสาคัญ: อัตราทางการเงินความสามารถในการทากาไร
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
2
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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
บทนา
ตลาดหุ ้นไทยในปั จจุบนั ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็ นอย่างมากเนื่ องจากมีนกั ลงทุน
ในอัตราสู งมากขึ้นจากในอดี ต ซึ่ งในปั จจุบนั นักลงทุนมองว่าการลงทุนในหุ ้นนั้นสามารถสร้างรายได้จาก
การลงทุนได้มากกว่าการนาเงินไปฝากออมทรัพย์หรื อฝากประจากับธนาคาร ซึ่ งดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
อยูท่ ี่ร้อยละ 0.2 - 0.5 และเงินฝากประจาอยูท่ ี่ร้อยละ 0.5-1.5 (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2561) แต่การลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์น้ นั สามารถให้อตั ราเงิ นปั นผลเฉลี่ยได้ถึงร้ อยละ 3 และมีอตั รากาไรต่อหุ ้น (P/E Ratio)
อยูท่ ี่ประมาณ 15 เท่า (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2561) ดังนั้นจึงเป็ นสาเหตุให้มีผทู ้ ี่สนใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ท้ งั นี้ การลงทุนที่มีผลตอบแทนที่สูงก็ยอ่ มมีความเสี่ ยงที่สูงตามไป
ด้วย จึ งทาให้ผูท้ ี่ มีความรู ้ ด้านการเงิ นพยายามหาวิธีหรื อกลยุทธ์ ที่จะช่ วยให้นักลงทุ นสามารถนาไปเป็ น
เครื่ องมือเพื่อที่จะใช้พิจารณาและตัดสิ นใจเลือกหุ ้นที่จะลงทุน เพื่อสร้างกาไรและความมัง่ คัง่ หรื อสามารถ
อยูร่ อดในตลาดได้อย่างระยะยาวและมัน่ คง (นิธิชยั ปึ งตระกูล, 2558)
งบการเงินคือรายงานทางการเงินที่แสดงถึงข้อมูลทางการเงิน ณ สิ้ นวันใดวันหนึ่ ง ไม่วา่ จะเป็ น
การรายงานโดย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่ วนของเจ้าของ
หรื องบกระแสเงิ นสด ซึ่ งแต่ละประเภทสามารถสะท้อนให้เห็ นถึงข้อมูลที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์ที่
เกี่ ยวข้องกัน (ศิ ริลกั ษณ์ มกรพันธ์ , 2551) งบการเงิ นของบริ ษทั เป็ นข้อมู ลที่ ช่วยให้ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้ง บ
การเงิ นนามาใช้วิเคราะห์ ถึง จุ ดแข็ง จุ ดอ่ อนของบริ ษทั ได้ และยังช่ วยเปรี ยบเที ยบฐานะทางการเงิ น และ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานระหว่างบริ ษทั ของตนเองกับบริ ษทั อื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ดว้ ย
การวิเคราะห์งบการเงิ นเป็ นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนิ นงานของกิ จการพร้ อมทั้งนาข้อเท็จจริ งมาใช้ในการตัดสิ นใจต่อไป การวิเคราะห์งบการเงิ นถื อได้วา่
เป็ นเครื่ องมือการกลัน่ กรองข้อมูลเบื้องต้น ส่ วนการพยากรณ์ฐานะทางการเงินในอนาคตและผลที่จะเกิดขึ้น
คือการวินิจฉัยปั ญหาในการดาเนิ นการและการบริ หารงานรวมถึงปั ญหาอื่นๆที่อาจเกิ ดขึ้น ซึ่ งประโยชน์ที่
ผูใ้ ช้งบการเงิ นไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร นักลงทุ น ผูใ้ ห้สินเชื่ อ ผูส้ อบบัญชี จะได้รับข้อมูลการวิเคราะห์ งบ
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การเงิ นเกี่ ยวกับปั ญหาทางด้านการเงิ น ภาระหนี้ สิน ความเสี่ ยงของเจ้าหนี้ ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
สิ นทรัพย์ เป็ นต้น (เพชรี ขุมทรัพย์, 2549)
อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์งบการเงินวิธีหนึ่งเพื่อช่วยในการ
ประเมินฐานะทางการเงิน ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน และความสามารถในการทากาไร ช่วยให้ผใู ้ ช้งบ
การเงินเห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน และความเสี่ ยงทางการเงินของบริ ษทั โดยแบ่งอัตราส่ วนทางการเงินออกเป็ น
4 ประเภท คือ อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร อัตราส่ วนสมรรถภาพในการ
ดาเนิ นงาน อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ นอกจากนี้ อตั ราส่ วนทางการเงิ นยังสามารถอธิ บายถึ ง
ฐานะความมัน่ คงทางการเงิน ผลการดาเนินงานของกิจการ โดยการนาตัวเลขจากงบการเงินที่เกี่ยวข้องกันมา
หาอัตราส่ วนต่างๆ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และสามารถเลื อกใช้อตั ราส่ วนได้ตามวัตถุ ประสงค์และการใช้
ประโยชน์ชองผูว้ ิเคราะห์เพื่อช่ วยให้เข้าใจสุ ขภาพทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกิจการได้ดียิ่งขึ้น
(ศิริลกั ษณ์ มกรพันธ์, 2551)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิ พลของอัตราส่ วนทางการเงินด้านประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
ซึ่ งประกอบด้วย อัตราส่ วนสภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ และอัตราส่ วน
สมรรถภาพในการดาเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร ประกอบด้วย อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม และอัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ น้
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน (Operating Cash
Flow)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์ (Debt to Asset Ratio)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (Interest Coverage
Ratio)
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Average Collection Period)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (Inventory
Turnover)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total Assets
Turnover)
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อัตราส่วนส่วนกาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
อัตราส่วนส่วนกาไรสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA)
อัตราส่วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)

4

สมมติฐานของการวิจัย
H1a : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H1b : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H1c : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
H1d : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้น
H2a : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ วมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H2b : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ วมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H2c : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ วมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
H2d : อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ วมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ น้
H3a : กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงานมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H3b : กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงานมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H3c : กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงานมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
H3d : กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงานมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ น้
H4a : อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H4b : อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H4c : อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
H4d : อัตราส่ วนหนี้สินต่อสิ นทรัพย์มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ น้
H5a : อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H5b : อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H5c : อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
H5d : อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ น้
H6a : อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H6b : อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H6c : อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
H6d : อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้มีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้น
H7a : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H7b : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H7c : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
H7d : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้น
H8a : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
H8b : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ
H8c : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
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H8d : อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ ้น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวัดประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานทางด้านบัญชี (Financial Accounting) ในปั จจุบนั นิ ยมใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่ า อัต ราส่ ว นทางการเงิ น (Financial Ratio) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ห นึ่ งที่ ใ ช้ว ดั ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับสภาพคล่ องและความสามารถในการท ากาไร อัตราส่ วนทางการเงิ นเป็ นวิธี ที่
สะดวกและรวดเร็ ว การวิเคราะห์ฐานะของกิ จการด้วยวิธีน้ ี เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการวิเคราะห์และ
วางแผนงานบริ หารต่างๆ นอกจากนี้ ยงั สามารถเปรี ยบเที ยบอัตราส่ วนทางการเงิ นของกิ จการตนเองกับ
กิจการคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ใช้งบการเงิน เช่นนักลงทุนที่จะสามารถ
ใช้อตั ราส่ วนทางการเงิ นประเมินฐานะทางการเงินและประสิ ทธิ ภาพการทางานของกิ จการได้อย่างรวดเร็ ว
ในการประเมิ นผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของธุ รกิ จนั้นจาเป็ นต้องมี เครื่ องมื อในการวัดที่
แน่ นอน ในการหาความสั ม พันธ์ ข องข้อ มู ล ตัว เลขทางการเงิ นในงบการเงิ น และนามาวิเคราะห์ แปล
ความหมายของอัตราส่ วนต่างๆ โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลในอดีต และใช้เปรี ยบเทียบกับข้อมูลของกิจการ
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ณ เวลาเดียวกัน เพื่อให้การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินได้ผลครบถ้วนและ
ครอบคลุมต่อความต้องการของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น ผูบ้ ริ หาร นักลงทุน เป็ นต้น (กฤติกา กถ
นานนท์, 2555) ซึ่ งอัตราส่ วนทางการเงิ นแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คื อ อัตราส่ วนสภาพคล่ อง อัตราส่ วน
ความสามารถในการทากาไร อัตราส่ วนสมรรถภาพในการดาเนิ นงานและอัตราส่ วนความสามารถในการ
ชาระหนี้ การนาอัตราส่ วนทางการเงินมาใช้น้ นั ช่ วยให้ผูบ้ ริ หารสามารถใช้กาหนดเป้ าหมายของกิจการได้
และการคานวณนั้นสามารถคานวณได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน และผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณสามารถเข้าใจได้ง่าย
เนื่องจากมีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย (โสภณ บุญถนอมวงศ์, 2558) และช่วยให้ผใู ้ ช้งบการเงิน มีความสะดวก
ในการวิเคราะห์งบเพื่อใช้ประกอบในการตัดสิ นใจลงทุน นอกจากนี้ ยงั ช่ วยให้ผูบ้ ริ หารยังมองเห็ นสาเหตุ
ของปั ญหาทาให้สามารถแก้ไขได้ทนั เวลา (ซัยนุบดิน จินตรา, 2560)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ในการทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
อัตราส่ วนทางการเงิ นประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประชากรสาหรับงานวิจยั นี้ คือ บริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเฉพาะบริ ษทั
ที่ อยู่ในตลาดหลักทรั พย์และมี ขอ้ มู ลที่ ตอ้ งใช้ในการวิจยั ครบถ้วนตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้ได้บริ ษทั
ตัวอย่างจานวน 100 บริ ษทั โดยแบ่งเป็ นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร
กลุ่มธุ รกิจการเงิน กลุ่มการบริ การ กลุ่มสิ นค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง ข้อมูลที่
ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติและการวิจยั ใช้ขอ้ มูลทางการเงินที่สาคัญที่บริ ษทั รายงานในงบ
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การเงิ นประจาปี โดยเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ ปี 2558 - ปี 2560 จากฐานข้อมูลบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ได้บริ ษทั ตัวอย่าง 82 บริ ษทั ได้ขอ้ มูลงบการเงิ น 246 รายปี รายบริ ษทั
(Firm Years)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ วิเคราะห์ ข ้อมู ลโดยใช้ค่าสถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิ บายข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของบริ ษทั ตัวอย่าง
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlations) ทดสอบ
อิทธิ พลของอัตราส่ วนทางการเงินด้านประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร
ของบริ ษ ัท โดยการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis) ตัว แปรอิ ส ระ ได้แ ก่
อัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio) กระแสเงินสด
สุ ทธิ จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน (Operating Cash Flow) อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรั พย์ (Debt to Asset Ratio)
อัตราส่ วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย (Interest Coverage Ratio) อัตราการหมุ นเวีย นของลู ก หนี้
(Average Collection Period) อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลื อ (Inventory Turnover) อัตราส่ วน
การหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) และตัวแปรตาม คือ อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น (Gross
Profit Margin) อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ (Net Profit Margin) อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) และ
อัตราส่ วนผลตอบแทนของผูถ้ ือหุ น้ (ROE)
สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทตัวอย่ าง
กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ธุ รกิจการเงิน
สิ นค้าอุตสาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
ทรัพยากร
บริ การ
เทคโนโลยี
รวม

จานวน
8
2
3
23
17
22
7
82

ร้ อยละ
9.76
2.44
3.66
28.05
20.73
26.83
8.54
100

จากตารางที่ 1 บริ ษทั ตัวอย่างจานวน 82 บริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
23 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 28.05 รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ 22 บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 26.83
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้ ว (ล้ านบาท)
จานวนบริษัท
ร้ อยละ
น้อยกว่า 10,000
64
78.05
10,000 ขึ้นไป
18
21.95
รวม
82
100
จากตารางที่ 2 ขนาดของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วส่ วนใหญ่นอ้ ยกว่า 10,000 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ78.05
ตารางที่ 4 ค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร
Current
Ratio

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

Quick
Ratio

OCF

Debt
Asset
Ratio

Interest
Coverage
Ratio

Average
Collection
Period

Inventory
Turnover

Total
Assets
Turnover

Gross
Profit
Margin

Net
Profit
Margin

ROA

.765**
-.066 .006
-.192** -.169** -.016
.193** .141* -.060 -.117
-.111

-.035 -.062 .359**

-.090

-.058

-.033

.011

.010

-.018

.278***

-.087

-.156* .000

-.012

.246**

-.119

-.067

-.065

-.052 -.001 .236***

.051

.053

.030

-.147**

.101
.010
-.106

.071
-.036
-.093

.160**
.323***
.043

-.577***
-.085
-.050

-.215***
-.034
-.018

-.057
.180***
.029

.007
.007
.042

.019
.093
.079

.405***
.314** .447**
.275** .265** .750**

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั สาคัญ โดยอัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน 5 อัตราส่ วนได้แก่ อัตราส่ วนหนี้สิน
ต่อสิ นทรั พย์ อัตราส่ วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย อัตราส่ วนการหมุ นเวีย นของสิ นค้าคงเหลื อ
อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนแสดง
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ความสามารถในการท าก าไร 3 อัตราส่ วน ซึ่ ง ได้แก่ อัตราส่ วนก าไรขั้น ต้น อัตราส่ วนก าไรสุ ท ธิ และ
อัตราส่ วนผลตอบแทนจาก จากตารางที่ 4 พบว่า อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ที่มีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการทากาไร ได้แก่ อัตราส่ วนหนี้ สินต่อสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนกาไร
ขั้นต้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .236*** อัตราส่ วนความสามารถ
ในการชาระดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .160** อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์ กบั อัตราส่ วน
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .323***
นอกจากนี้ยงั พบว่าอัตราส่ วนสมรรถภาพในการดาเนินงานที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถใน
การทากาไร ได้แก่ อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ มีความสัมพันธ์กบั ว่าอัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง -.577*** อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือมี
ความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง
-.215*** อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง -.147 ** อัต ราส่ ว นการหมุ น เวี ย นของสิ น ทรั พ ย์มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .180***
อภิปรายผล
ผลการทดสอบพบว่าอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ 2 อัตราส่ วน คือ อัตราส่ วนหนี้ สิน
และ อัตราส่ วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนความสามารถ
ในการท าก าไร ทั้ง สิ้ น 3 อัตราส่ วน ได้แก่ อัตราส่ วนก าไรขั้นต้น อัตราส่ วนก าไรสุ ท ธิ และ อัตราส่ วน
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ กล่าวคือ หากกิจการมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารหนี้ สินของกิ จการได้ดี มีการ
บริ หารโครงสร้ า งเงิ นทุ นของบริ ษ ทั ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ค วามสามารถในการช าระหนี้ ไ ด้สู ง จะท าให้
ความสามารถในการทากาไรของกิจการสู งขึ้นซึ่ ง กฤติกา กถนานนท์ (2555) ได้กล่าวไว้วา่ การที่กิจการใช้
เงินทุนสู งจะส่ งผลให้กิจการมีตน้ ทุนในการก่อหนี้ที่สูงขึ้นซึ่ งอาจทาให้กาไรลดลง และการที่กิจการมีหนี้ สิน
น้อยลงจะทาให้ความสามารถในการทากาไรสู งขึ้น ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ Almazari (2013) ที่กล่าวว่า เมื่อ
บริ ษทั มีหนี้สินต่าจะทาให้ความสามารถในการกาไรเพิ่มขึ้น
อัต ราส่ ว นสมรรถภาพในการด าเนิ น งาน 3 อัต ราส่ ว น คื อ อัต ราการหมุ น เวี ย นของลู ก หนี้
อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ และอัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์
และมีอิทธิ พลต่ออัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร ทั้งสิ้ น 3 อัตราส่ วน ได้แก่ อัตราส่ วนกาไรขั้นต้น
อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ กล่าวคือ หากกิจการมีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้อย่างดี มีการบริ หารสิ นทรัพย์อย่างเกิดประโยชน์ มีการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงเหลือได้ดี จะส่ งผลให้มีกาไรมากขึ้น ในงานวิจยั นี้พบว่าหากอัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
รวมมากขึ้นจะส่ งผลให้กาไรขั้นต้นและกาไรสุ ทธิ ลดลง อาจเป็ นเพราะเงินไปจมอยูก่ บั สิ นทรัพย์ทาให้กาไร
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ต่าลง ซึ่ งผลวิจยั นี้มีความสอดคล้องกับ ดารณี เอื้อชนะจิต (2562) กล่าวว่า เมื่อกิจการมีการลงทุนในสิ นทรัพย์
รวมจะส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ ลดลง และ ภควรรธก์ คู บุญญอารักษ์ (2555) ที่ได้ผลการวิจยั ที่สองคล้องกัน ซึ่ ง
พบว่าถ้าหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้นจะทาให้ความสามารถในการทากาไรของธนาคารลดลง
แต่มีบางงานวิจยั ที่ได้ผลที่แตกต่างกัน ได้แก่งานวิจยั ของ โสภณ บุญถนอมวงศ์ (2558) ที่กล่าวว่าเมื่ออัตรา
หมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมเพิ่มมากขึ้นส่ งผลให้อตั รากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อ
บริ ษทั มีการใช้เครื่ องจักรเพื่อผลิตสิ นค้ามากขึ้นและนาไปจาหน่ายได้มากขึ้นก็ทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นซึ่ งส่ งผล
ให้บริ ษทั ได้กาไรมากขึ้นด้วย และกฤติกา กถนานนท์ (2555) ที่กล่าวว่าหากมีการลงทุนในสิ นทรัพย์เพิ่มมาก
ขึ้นจะส่ งผลให้ความสามารถในการทากาไรเพิ่มตามไปด้วยและเมื่ออัตราส่ วนแสดงความสามารถในการ
ดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นอัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ จะเพิ่มขึ้นเช่ นเดี ยวกัน และในงานวิจยั นี้ ยงั พบว่าหาก
อัตราส่ วนการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์กบั อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ กล่าวคือ หากอัตราส่ วน
การหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลื อต่าลงจะส่ งผลให้กาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น ซึ่ งมีหลายงานวิจยั ที่มีความสอดคล้อง
กับงานวิจยั นี้ ได้แก่ นพวรรณ สิ มมา (2557) ได้กล่าวว่า การบริ หารสิ นค้าคงเหลือให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถ
เพิ่มความสามารถในการทากาไรได้ ซึ่ งผลการศึกษานี้ มีสอดคล้องกับ Okwo and Other (2012) ที่กล่าวว่า
หากกิ จการมีอตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงคลังต่ าลง จะส่ งผลให้กิจการมีความสามารถในการทากาไร
สู งขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ รับจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่าอัตราส่ วนทางการเงินที่วดั ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานนั้นมีความสัมพันธ์
และยังมีอิทธิ พลต่ตอความสามารถในการทากาไรที่เป็ นผลการดาเนินงานของบริ ษทั ซึ่ งจากการวิจยั ในครั้ง
นี้ ทาให้เห็ นว่าการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการบริ หารในด้านการเงิ น การเก็บเงิ นจาก
ลู กหนี้ การจ่ายชาระหนี้ การบริ หารคลังสิ นค้า การบริ หารสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถทาให้ก าร
ดาเนินงานของบริ ษทั ดีข้ ึนได้ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรมีการจัดการในกระบวนการภายในของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องการกาหนดอายุลูกหนี้ การบริ หารสิ นค้าคงเหลื อให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีการใช้สินทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์หรื อมีการเพิ่มนวัฒกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้สินค้าหรื อบริ การมีคุณภาพมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ควรศึกษาถึงตัวชี้ วดั อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่ วนทางการเงินในด้านอื่น เช่น การใช้ตวั วัดผลที่
ไม่เป็ นตัวเงิน โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม หรื อสภาพเศรษฐกิจ
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