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บทคัดย่อ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ขอ้ มูลงบการเงิน
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หมุน เวียน ประสิท ธิภ าพในการบริห ารสิน ทรัพ ย์ซ่งึ วัดโดยอัต ราการหมุน ของสินทรัพ ย์ รวม
ความเสี่ยงในการก่อหนี้ ซึ่งวัดโดยอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปร
ตามวัดโดยอัตราส่วนความสามารถในการทา
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ธุรกิจซึ่งวัดโดย อัตราทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทากาไรในทิศทาง
ตรงกันข้าม ความเสี่ยงในการก่อหนี้ ซึ่งวัดโดยอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้นมีความสัมพันธ์
กับอัต ราก าไรสุท ธิ อัต รากาไรจากการดาเนินงานและอัต ราผลตอบแทนต่ อ สินทรัพย์รวมใน
ทิศทางตรงกันข้าม ส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ซง่ึ วัดโดยการหมุนของสินทรัพย์ม ี
ความสัมพัน ธ์ก ับ มีค วามสัม พัน ธ์กับ ความสามารถในการท าก าไรในทิศ ทางเดีย วกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ขนาดของธุรกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถในการทา
กาไรอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ อัต ราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่
ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นเงิน
บาทต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริก ากับ อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ม ีค วามสัม พัน ธ์กัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุ บ ั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology : ICT) มีความสาคัญ กับชีวติ ประจาวัน เป็ นอย่างมากที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กัน รวมทัง้ การใช้อินเตอร์เน็ ต ค้นหาข้อ มูล ต่ างๆ (ศศิจนั ทร์ ปั ญ จทวี, 2560) รวมไปถึงเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆรวมถึงช่วย
อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาท
ต่อประชาชน ในการใช้เป็ นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อสื่อสารได้อย่างทัวถึ
่ ง สะดวก
รวดเร็ว และหลายช่ อ งทางการสื่อ สาร รวมไปถึง การประสานในในด้ า นต่ า งๆ ซึ่ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในสังคม
โลกาภิวฒ
ั น์ เป็ นเครื่องมือในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งความก้าวหน้ าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กรด้วยการเก็บข้อมูล
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วนาผลลัพธ์มาช่ว ยในการวางแผนและตัดสินใจ การนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้องค์กรและหน่ วยงานภายในทางาน
กันได้อ ย่างเป็ นเครือ ข่าย ดังจะเห็นได้ว่าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเป็ น สิ่ง
สาคัญที่จะช่วยให้ประเทศ สามารถดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาวะ
ปั จจุบนั ผู้บริหารและนักวางแผนต้อง เผชิญความซับซ้อนของงานที่เพิม่ ขึน้ ระดับการแข่งขันที่
สูงขึน้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็ นเครื่องช่วยชี้แนะทิศทางสาหรับผู้บริหารใน
การตัดสินใจเลือกดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร โดยรูจ้ กั เลือกนามาใช้
ให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อ การบริห ารและต้ อ งมีก ารวางแผนระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และมี
คุ ณ ภาพทัน สมัย ทัน เหตุ ก ารณ์ เพื่อ ส่ งผลให้ก ารตัด สิน ใจในการบริห ารงานของผู้บ ริห ารมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ ขึน้ (อรอุษา ปุณยบุรณะ,2558)
ในปั จจุบนั ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่นัก
ลงทุ น ให้ ค วามสนใจเป็ นอย่ า งมาก ดัง นั ้น สิ่ง ส าคัญ ที่ ท าให้ นั ก ลงทุ น จ าเป็ นต้ อ งศึก ษาคือ
ปั จจัยพื้นฐานต่างๆเพื่อ มาวิเคราะห์ส นับสนุ น ก่ อนการตัดสินในในการลงทุนทาธุรกิจ ซึ่งการ
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ตัด สิน ใจของนัก ลงทุ น ขึ้น อยู่ก ับ หลายปั จจัย รวมไปถึงความสามารถในการท าก าไรซึ่งเป็ น
ตัวกาหนดความสามารถของธุรกิจทีส่ ร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและโอกาสในการลงทุน
เพื่อสร้างความสร้างความมันคงและความมั
่
งคั
่ งให้
่ กบั ผู้ถอื หุ้นทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การ
ได้ม าของก าไรหรือ ผลตอบแทนที่มากหรือ น้ อ ยขึ้นอยู่กับการดาเนินงานของธุรกิจนัน้ ๆว่ามี
ความสามารถในการบริหารงานมากน้ อยเพียงใด การที่ธุรกิจมีการบริหารงานที่ไม่ดสี ่งผลให้
ธุรกิจนัน้ ได้รบั กาไรหรือผลตอบแทนที่ลดลง อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจต่างๆจะสามารถดาเนิน
ธุรกิจหรือบริหารงานต่อไปได้ดเี พื่อให้รบั ผลตอบแทนหรือกาไรตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจต้อง
ประกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆทีส่ ามารถส่งผลต่อการทากาไรของธุรกิจ ซึง่ ปั จจัยต่างๆมีหน้าทีแ่ ละ
บทบาททีแ่ ตกต่างกันออกไป บางปั จจัยอาจเป็ นปั จจัยทีท่ าให้กาไรของธุรกิจลดลง ดังนัน้ การที่
ให้ ค วามสามารถการท าก าไรเพิ่ ม มากขึ้น ธุ ร กิ จ ต้ อ งศึ ก ษาปั จจัย ต่ า งๆว่ า มี ห น้ า ที่ แ ละ
ความสัมพันธ์ทจ่ี ะสามารถส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรได้อ ย่างไร ซึง่ ความสามารถใน
การทากาไรสามารถวัดได้จาก 5 อัตราส่วน ได้แก่ อัตรากาไรขัน้ ต้น อัตรากาไรสุทธิ อัตราจาก
การดาเนินงาน อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ แสดงให้
เห็นว่าความสามารถในการทากาไรของธุรกิจเป็ นดัชนีตวั ชีว้ ดั ทีส่ าคัญทีแ่ สดงให้เห็นว่าธุรกิจ
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษานี้จงึ มุ่งเน้ นที่จะศึกษาความสามารถในการทากาไรของ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทราบถึงปั จจัยปั จจัยภายใน
บริษทั ทีจ่ ะส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร ดังนัน้ การศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสามารถ
ในการทากาไร เพื่อนาผลศึกษาไปใช้ในการดาเนินธุรกิจและเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ
ให้บริษทั มีกาไรเพิม่ มากขึน้ ตลอดจนเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือผู้
ทีส่ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาปั จจัยภายในบริษทั ที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการทากาไร ซึง่ กาหนด
ขอบเขตเฉพาะธุ รกิจที่อ ยู่ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ที่จ ด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย การศึก ษากาหนดช่วงเวลาเป็ นข้อมูลรายปี
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562 รวมระยะ เวลา 5 ปี
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คานิ ยามศัพท์
บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด หมายถึ ง บริษั ท ที่จ ดทะเบีย นในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึง่ เป็ นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะ
เป็ นสินค้าขัน้ ต้น ขัน้ กลางหรือขัน้ สุดท้าย และรวมถึงผูใ้ ห้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประกอบด้วย
1. ผู้ใ ห้ บ ริก ารเทคโนโลยีท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การข้อ มู ล และการสื่อ สาร เช่ น ผู้
ให้บ ริก ารเครือ ข่ายโทรคมนาคม ดาวเทีย ม เคเบิล ผู้ว างระบบ IT ผู้ให้บ ริก าร
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดทาหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต
2. ผูผ้ ลิต หรือให้บริการติดตัง้ ระบบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม Server
3. ผู้ผลิตหรือจาหน่ ายอุปกรณ์สาหรับเทคโนโลยีน้ี เช่น อุปกรณ์ ส่อื สารโทรคมนาคม
ต่างๆ ฮาร์ดแวร์ และชิน้ ส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้นักลงทุนสามารถนาข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพคือมีความรูใ้ นการ
ตัดสินใจในการลงทุน
2. เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้บริหารได้นาข้อมูลปั จจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความสามารถ
ในการทากาไรไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์และใช้วางแผนในการดาเนินงานเป็ นแนวทางใน
การบริหารธุรกิจและใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของ
บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผูศ้ กึ ษาได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตามลาดับต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับอัตราส่วนทางการเงิน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการทากาไร
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงิ น
อรพิน เหล่าประเสริฐ (2560) อัตราส่วนทางการเงิน คือ การนารายการทีม่ คี วามสัมพันธ์
กันมาเปรียบเทียบเพื่อให้มคี วามหมายมากขึน้ โดยรายการทีน่ ามาเปรียบเทียบเป็ นรายการทีอ่ ยู่
ในงบเดียวกันหรือต่างงบกันก็ได้
1. อัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิ จ
อัต ราส่ วนสภาพคล่ อ ง (Liquidity Ratio) คือ อัต ราส่ ว นที่ใช้ว ดั ว่าธุ รกิจมีส ิน ทรัพ ย์ท่ี
สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้มากน้อยเพียงใด อัตราส่วนนี้มคี วามสาคัญกับธุรกิจเป็ นอย่างมาก
อัต ราทุ น หมุน เวี ย น (Current Ratio) คือ เป็ น อัต ราส่ ว นที่ใช้ว ัดว่ าธุ รกิจมีส ิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนทีม่ าสามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดได้มากน้อยแค่ไหนภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อนามาจ่าย
ชาระหนี้สนิ หมุนเวียนทีถ่ งึ กาหนดชาระได้ ซึง่ หากอัตราส่วนสูงแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนัน้ มีสภาพ
คล่อง แต่ถ้าอัตรานี้ต่ าว่า 1 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้ขาดสภาพคล่อง มีเงินสดไม่เพียงพอในการ
ชาระหนี้ สามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราทุนหมุนเวียน

=

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน

2. อัตราส่วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio) คือ อัตราส่วนที่ใช้วดั
ว่า ธุ ร กิจ มีป ระสิท ธิภ าพในการใช้ส ิน ทรัพ ย์เพื่อ สร้างรายได้ม ากน้ อ ยเพีย งใด เพื่อ ทราบถึง
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คุณภาพของสินทรัพย์และทราบถึงความสามารถของการดาเนินงานเพื่อสะท้อนความสามารถ
ของผูบ้ ริหาร อัตราส่วนนี้ทช่ี ่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของธุรกิจ
อัต ราการหมุ น เวี ย นของสิ นทรัพ ย์ ร วม (Total Asset Turnover Ratio) คื อ เป็ น
อัตราส่วนที่ใช้วดั ว่าธุรกิจมีประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์รวม เพื่อสร้างยอดขายได้เป็ นกี่เท่า
อัตราส่วนนี้ยงิ่ สูงยิง่ ดี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้า
อัต ราส่ ว นนี้ ต่ า แสดงให้เห็นว่าธุ รกิจมีก ารใช้ส ิ น ทรัพ ย์ไม่เต็ม ที่ไม่ส ามารถสร้างยอดขายได้
สามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม =

ยอดขายสุทธิ

สินทรัพย์รวมเฉลีย่
3. อัตราส่วนความเสี่ยงในการก่อหนี้ ของธุรกิ จ
ความเสี่ ยงในการก่ อหนี้ (Leverage Ratios) คือ อัตราส่วนที่ใช้วดั ว่าธุรกิจได้เงินทุน
มาใช้ในการด าเนิ น งานและการลงทุ น จากแต่ ล ะแหล่ งมากน้ อ ยเพีย งใด โดยท าให้ท ราบถึง
สัด ส่ ว นแหล่ ง เงิน ทุ น จะได้ ม าจากการกู้ ย ืม และจากเจ้า ของธุ ร กิจ รวมทัง้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการจ่ายค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการกู้ยมื เงิน
อัต ราหนี้ สิ น รวมต่ อ ส่ วนของผู้ถื อ หุ้น (Total Debt to Total Equity Ratio) คือ เป็ น
อัตราส่วนทีใ่ ช้วดั ว่าธุรกิจได้สนิ ทรัพย์มากจากการก่อหนี้มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับส่วนของ
เจ้าของ หากอัตราส่วนนี้ต่ ากว่า 1 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีหนี้ส ินน้ อยเงินทุนส่วนใหญ่ มาจาก
เจ้าของทาได้โดยการขายหุน้ ทุน ได้แก่ หุน้ สามัญและหุน้ บุรมิ สิทธิซง่ึ ต้องจ่ายเงินตอบแทนในรูป
เงินปั นผล หากอัตราส่วนนี้มคี ่าสูงกว่า 2 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีหนี้สนิ มากกว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้
สามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ =

หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

4.อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratios) คือ อัตราส่วนที่ใช้วดั
ว่ าธุ รกิจ มีค วามสามารถในการท าก าไรได้ม ากน้ อ ยเพีย งใด อัต ราส่ ว นนี้ จ ะท าให้ท ราบถึง
ความสามารถในการทากาไรของผูบ้ ริหารเมือ่ เปรียบเทียบกับรายการต่างๆ
ความสามารถในการทากาไร เป็ นการวัดความสามารถของกิจการในการทากาไร อัน
หมายถึงความสาเร็จของกิจการในการดาเนินงานธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยการทีก่ จิ การมี
กาไรหรือขาดทุนนัน้ ก็จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชาระหนี้สนิ รวมทัง้ การ
จัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ (ศศิวมิ ล มีอาพล, 2546)
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การวิเคราะห์อตั ราส่วนความสามารถในการทากาไร คือการทาให้ธุรกิจมีกาไรแสดงให้
เห็นถึงความสามารถของผู้บริหาร ซึ่งผลกาไรจะทาให้ความเสี่ยงในการดาเนินงานลดลง สร้าง
ผลตอบแทนให้กบั เจ้าของกิจการและช่วยให้ธุรกิจมีความมังคั
่ ง่ กาไรสุทธิเป็ นผลลัพธ์ในงบกาไร
ขาดทุน ดังนัน้ การวิเคราะห์จงึ ควรพิจารณารายการต่ างๆที่อ ยู่ในงบกาไรขาดทุ น เพราะทุ ก
รายการล้วนมีผลกระทบต่อกาไรสุทธิทงั ้ สิ้น ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรของ
กิจการควรเปรียบเทียบยอดกาไรกับรายการทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
นั ก ลงทุ น มัก จะให้ ค วามส าคัญ กับ อัต ราส่ ว นวิเคราะห์ ค วามสามารถในการท าก าไร
มากกว่าอัต ราส่ ว นอื่น ๆ ประกอบกับการที่นักลงทุ นตัด สิน ใจลงทุน ณ วันนี้นัน้ เป็ นการมอง
อนาคตของกิจการทีท่ าการลงทุนว่ากิจการนัน้ จะให้ผลตอบแทนกลับมาในอนาคต ทัง้ ในรูปของ
เงินปั นผลและกาไรจากการขายหลักทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ความสามารถใน
การท าก าไรในอนาคตของกิจ การ ถ้ากิจการมีค วามสามารถในการท าก าไรในอนาคตย่อ ม
หมายความว่านักลงทุนย่อมได้รบั ผลตอบแทนดังกล่าวกลับมาอย่างแน่ นอน แต่ในทางตรงกัน
ข้ามหากกิจการไม่มคี วามสามารถในการทากาไรในอนาคตก็จะแสดงถึงผลขาดทุนที่ จะเกิดกับ
นักลงทุน
เพชรี ขุ ม ทรัพ ย์ (2546) การวิเคราะห์ อ ัต ราส่ ว นความสามารถในการท าก าไร หรือ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร (Profitability Ratios) เป็ นอัตราส่วน
วัดประสิทธิภาพในการบริห ารงานของฝ่ ายบริหาร ซึ่งอัตราส่วนประเภทนี้จะแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม ได้แก่ ซึง่ ในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยอัตราส่วนทีส่ าคัญ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มกาไรสัมพันธ์กบั ยอดขาย
คือ อัตราส่วนนี้ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ ายบริหารอัตราส่วน
นี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จา่ ย การทากาไรจากยอดขาย แต่จะไม่ก้าว
ไกลไปถึงวัดการเปลีย่ นแปลงของราคาหรือการเปลีย่ นแปลงของปริมาณขาย
1. อัตรากาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Rate) ผูว้ เิ คราะห์จะต้องคานึงถึงอัตรากาไรขัน้ ต้นของ
ปี ก่อน อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทที่เป็ นคู่แข่ง ทัง้ นี้การจะมีอตั รากาไรขัน้ ต้นเท่าไรนัน้ ขึน้ อยู่
กับประเภทของสินค้าที่ขายถ้าเป็ นสินค้าทีข่ ายได้เร็วและขายตลอดเวลา จะมีอตั รากาไรขึน้ ต้น
ต่ า ส่วนสินค้าที่เป็ นผลิตภัณ ฑ์ใหม่ ๆ กาลังอยู่ในความนิยมจะมี อัตรากาไรขัน้ ต้นสูง ภายใต้
สถานการณ์ ปกติอตั ราก าไรขัน้ ต้นในแต่ล ะปี ค่อ นข้างจะยืนระดับเดิม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
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อย่างรุนแรงจนมีนัยสาคัญจะเป็ นเครื่องมือใช้ให้นักลงทุนทราบว่ ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ใน
ความต้องการของผูบ้ ริโภคสินค้า สามารถคานวณได้ดงั นี้
กาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
=
*100
ยอดขายสุทธิ
2. อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน (Operating Profit Margin) อัตราส่วนนี้ใช้วดั
ความสามารถจากการดาเนินงานโดยตรง สะท้อนให้เห็นถึงผลจาก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และต้นทุนขาย เป็ นการคานวณจากผลต่างของกาไรขัน้ ต้นกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน กาไร
จากการดาเนินงานนี้เป็ นตัววัดความสามารถในการทากาไรของกิจการอย่างแท้จริง สามารถ
คานวณได้ดงั นี้
กาไรจากการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)=
*100
ยอดขายสุทธิ
3. อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราส่วนนี้เป็ นการวัดผล
ผลตอบแทนโดยสรุปจากการประกอบธุรกิจว่าได้มากน้อยเพียงใด เมือ่ เทียบกับยอดขายจะเป็ น
เครือ่ งชีค้ วามสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายและยังบอกถึงความเหมาะสมของสัดส่วนกาไรกับ
ยอดขาย สามารถคานวณได้ดงั นี้
อัตราผลตอบแทนจากกาไรสุทธิ (ร้อยละ) =

กาไรสุทธิ
ยอดขายสุทธิ

*100

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกาไรสัมพันธ์กบั เงินลงทุน
คือ เป้ าหมายของอัตราส่วนกลุ่มนี้กเ็ พื่อวัดความสามารถในการหากาไรจากเงินลงทุนใน
รูป แบบต่ าง ๆ เช่ น เงิน ลงทุ น ในสิน ทรัพ ย์รวม เงิน ลงทุ น ในสิน ทรัพ ย์ม ีต ัว ตน เงิน ลงทุ น ใน
สินทรัพย์ ใช้ดาเนินงาน และเงินลงทุนจากทุนส่วนของเจ้าของ เป็ นต้น
4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Total Asset: ROA) อัตราส่วนนี้ใช้ประเมิน
การบริหารสินทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการว่าได้ ผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล
หรือ ไม่ ผลตอบแทนที่น ามาค านวณจะเป็ น ก าไรจากการด าเนิ น งาน ซึ่ง เป็ น ก าไรก่ อ นหัก
ดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้เพราะลักษณะการเกิดของรายการทัง้ สองรายการนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สนิ ทรัพย์ สามารถคานวณได้ดงั นี้
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อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) =

กาไรจากการดาเนินงาน

สินทรัพย์ถวั เฉลีย่
สินทรัพย์ถวั เฉลีย่ = (สินทรัพย์รวมต้นปี +สินทรัพย์รวมปลายปี )/2

*100

5. อั ต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (Return on Total Equity: ROE) อั ต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็ นอัตราทีป่ ระเมินความสามารถในการบริหารงานของกิจการ
เป็ นอัตราที่บอกถึงผลประโยชน์ท่ผี ู้ถอื หุ้นจะได้รบั ในปั จจุบนั และอนาคตที่คาดหวังได้ สามารถ
คานวณได้ดงั นี้
กาไรสุทธิ
อัตราผลแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ) =
*100
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถัวเฉลีย่
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถัวเฉลีย่ = (ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต้นปี +ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปลายปี )/2

แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ยวกับปั จจัยภายนอกที่ ส่งผลต่ อความสามารถในการทา
กาไร
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วจิ ยั พบว่ามีปัจจัยภายนอกทีอ่ าจส่งผลต่อความสามารถใน
การทากาไร ดังนี้
1.ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ผลิต ภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product :GDP) คือ มูลค่ าของสิน ค้า
และบริก ารขัน้ สุดท้ายที่ผลิต ขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง ตามแต่ ต้อ งการจะวัด เช่น
ภายใน 1 ไตรมาส ครึง่ ปี หรือ 1 ปี เป็ นต้น ในการวัดมูลค่าจะไม่มกี ารแยกว่าทรัพยากรที่ใช้ใน
การ ผลิต สินค้าและบริก ารเป็ นทรัพยากรที่ครอบครองโดยประชากรในประเทศหรือโดยชาว
ต่างประเทศ โดยจะคิดเพียงแค่ว่าหากเกิดขึน้ ภายในประเทศ ก็จะนับรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มวล
รวม ในประเทศ (สถาบันพัฒนาความรูต้ ลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550)
2.อัตราแลกเปลี่ยน
อัต ราแลกเปลี่ย น (Exchange Rate) คือ อัต ราที่เทีย บระหว่ างค่ า เงิน สกุ ล หนึ่ งกับ หนึ่ ง
หน่ วยของเงินสกุลหลัก เช่น อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทเทียบกับเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาต่าง ๆ
ซึ่งคาดว่าจะมีผ ลต่ อ รายได้เมื่อ บริษัท รับ ชาระค่ า บริก ารเป็ น เงิน สกุ ล ดอลลาร์ส หรัฐ และต้อ ง
เปลี่ย นกลับ มาเป็ นเงิน บาท และอาจจะมีผ ลต่ อ ต้ น ทุ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการน าเข้ า จาก
ต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนโดยรวมแล้วมี 2 ระบบ คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed
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Exchange Rate) กับ ระบบอัต ราแลกเปลี่ย นลอยตัว (Floating Exchange Rate)ซึ่ง ทัง้ หมด
รวบรวมและจัดทาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (โอปอ คาเกษม,2552)

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
โอปอ คาเกษม (2552) ศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มผี ลตอผลประกอบการของบริษทั ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยโดยใช้
สมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั อัตราการเติบโตของรายได้ของบริษทั ในกลุ่ มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติรอ้ ยละ 95 คือ อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน และอัตรา แลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ โดยทัง้ หมดมีทศิ ทางความสัมพันธ์เป็ นบวก ส่วนปั จจัยทางเศรษฐกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
อัตรากาไรสุทธิท่รี ะดับนัยสาคัญทางสถิติรอ้ ยละ 95 คือ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ มวล
รวมในประเทศและอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชื่อฯ โดยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม ใน
ประเทศมีทศิ ทางความสัม พันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวอัตรากาไรสุทธิ ในขณะที่อตั ราดอกเบี้ย
เงินให้สนิ เชื่อฯมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตรากาไรสุทธิ
สรียา อัชฌาสัย (2553) ศึกษาความสามารถในการทากาไรในอุตสาหกรรมการแพทย์
เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยนาข้อมูลจากงบการเงินประจาปี ตัง้ แต่
พ.ศ.2549-2553 ของอุตสาหกรรมการแพทย์ทงั ้ หมดจานวน 13 บริษทั โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้อตั ราส่วนความสามารถในการทากาไร 2 ส่วน ผลการศึกษาพบว่า1.กลุ่มกาไรสัมพันธ์กับ
ยอดขายบริษัท ที่ส ามารถรัก ษาระดับ ค่ าเฉลี่ยได้ใกล้เคีย งกัน ในแค่ ล ะปี แ ละสูงกว่ าค่ าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม เนื่องมาจากบริษทั มีรายได้จากจากการรักษาพยาบาลเพิม่ สูงขึน้ กว่าต้นทุนในการ
รักษาพยาบาลสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
บริษทั ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ากว่าอุตสาหกรรมมีผลมาจากบริษทั มีตน้ ทุนในการรักษาพยาบาลสูง 2.กลุ่ม
กาไรสัมพันธ์กบั เงินลงทุน บริษทั ทีส่ ามารถรักษาระดับค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกันในแต่ละปี และสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม เป็ นผลมาจากบริษทั มีความสามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดความคุม้ ค่าใน
การลงทุน และสามารถบริหาร จัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารับบริษทั ทีม่ คี ่าเฉลีย่
ปรับตัวดีขน้ึ แต่ต่ากว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม เป็ นผลมาจากบริษทั ไม่สามารถบริหารสินทรัพย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและมีภาระค่าใช้จา่ ยสูง
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จุฑามาส จรุงกลิน่ (2554) ศึกษาปั จจัยที่กาหนดความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ขอ้ มูลทางสถิตมิ า
วิเคราะห์ โดยการใช้ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดมาวิเคราะห์ ผล
การศึก ษาพบว่าความสามารถในการทากาไรของธุ รกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยมีร ะดับ ไม่ สูงมากนัก แต่ ม ีแ นวโน้ ม เพิ่ม มากขึ้น จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ขนาดของกิจการมีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความสามารถใน
การทากาไรของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และยังพบว่าบริษทั ที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีความสามารถในการทากาไรต่ากว่าบริษทั ทีผ่ ลิต
วัตถุดบิ พบว่าต้นทุนของวัตถุดบิ สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการการดาเนินงานและความ
เข้มแข็งของเงินทุนไม่มผี ลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนึ่ ง นุ ช แสงสีนิ ล (2557) ได้ท าการศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างอัต ราส่ ว นเงิน ทุ น
หมุนเวียนกับความสามารถในการทากาไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ประกอบด้ว ย อัต ราส่ วนเงินทุ น หมุนเวีย น อัต ราส่ ว นหนี้ ส ินต่ อ สินทรัพ ย์รวม ขนาดของ
กิจการ ยอดขาย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ กับความสามารถในการทา
กาไร ซึ่งวัดด้วยอัตรากาไรสุทธิและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รวมทัง้ สิ้น 40 บริษัท ทุก
กลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นอุตสาหกรรมการเงิน ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2553 – 2557 ผลการศึกษาพบว่า
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่มคี วามสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตกิ บั ความสามารถในการ
ทากาไร ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์รวมและขนาดของกิจการ โดยมีทศิ ทางตรงกันข้าม
และยอดขายโดยมีทศิ ทางเดียวกันกับความสามารถในการทากาไร ระยะเวลาเก็บหนี้มที ศิ ทาง
ความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับอัตรากาไรสุทธิ
ภาวิณี งามขา (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไร
ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของอัตราส่วนทางการเงินกับความสามารถในการทากาไร ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลแบบทุตยิ ภูมจิ าก
งบการเงินในระหว่างปี 2548-2557 จานวนทัง้ 10 บริษทั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาและทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์แ บบเพียร์ส นั (Pearson’s Correlation) และการวิเคราะห์สามการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน
การทากาไร คือ ราคาน้ ามันโดยมีสมั พันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตรากาไรขัน้ ต้น อัตรากาไร
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สุทธิ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่
ขนาดของธุ รกิจมีค วามสัมพันธ์ในทิศ ทางตรงข้ามกับอัต รากาไรจากการด าเนิน งาน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตรากาไรจากการดาเนิน
อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับอัตรากาไรขัน้ ต้น และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์
จตุพร บุญ ค้าพงศ์ (2558) ได้ศกึ ษาการประเมินน้ าหนักความสัมพันธ์ของปั จจัยระดับ
บริษัทที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไร กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมา
ก่อสร้าง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยระดับบริษทั ทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของ
บริษัทในช่วงก่อนเกิด ระหว่างเกิดและหลังเกิดวิกฤตซับไพร์มของบริษัทในกลุ่มบริษัทพัฒนา
อสังหาริม ทรัพ ย์แ ละรับ เหมาก่ อ สร้างในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย โดยใช้ข้อ มูล งบ
การเงินรายไตรมาสของ บริษัทที่จดทะเบียนจานวน 49 บริษัทตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549-2554 ผล
การศึกษาพบว่า ในช่วงหลังเกิดวิกฤตบริษัทมีการระดมทุนจากการก่อหนี้มากขึน้ ส่งผลให้อตั รา
ผลตอบแทนส่วนของผูถ้ อื หุ้นและอัตราส่วนกาไรต่อหุ้นสูงขึน้ และปั จจัยระดับบริษทั ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการทากาไรทัง้ 3 ปั จจัย ได้แก่ การเติบโตและขนาดของบริษทั มีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการทากาไรในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตแิ ละอัตราส่วนของ
ผลต่ า งระหว่ า งสิน ทรัพ ย์ ร วมกับ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ต่ อ สิน ทรัพ ย์ ร วมมีค วามสัม พั น ธ์ กั บ
ความสามารถในการทากาไรในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคัญ ส่วนอัตราส่วนของหนี้สนิ
ระยะสัน้ ต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนของหนี้สนิ ระยะยาวต่อผลรวมของหนี้สนิ ระยะยาวและ
สินทรัพย์รวมไม่มผี ลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริษทั
โสภณ บุญถนอมวงศ์ (2561) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไร
และประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ ทา
กาไรและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งรวบรวมจาก ฐานข้อมูล BOL ในปี พ.ศ. 25532557 ทัง้ หมด 278 กิจการ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินทีแ่ สดงความสามารถในการทากาไรของ อุตสาหกรรมการ
ผลิตสบู่ เครื่องหอม เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ า ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 4 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และอัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร 3 อัตราส่วนคือ อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน และอัตรากาไรสุทธิ
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สมมติ ฐานในงานวิ จยั
จากการทบทวนวรรณ กรรมในอดี ต ท าให้ ผู้ ว ิ จ ัย พบว่ า มี ห ลายปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการท าก าไร ตัว อย่ า งเช่ น งานวิจ ัย ของ หนึ่ ง นุ ช แสงสีนิ ล (2558) จาก
การศึกษา พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีทศิ ทางตรงกันข้ามกับความสามารถในการทา
กาไร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เถกิงศักดิ ์ ชัยชาญและสรียา วิจติ รเสถียร(2562) พบว่า การ
จัด หาเงิน ทุ น หมุน เวีย นได้พ บผลกระทบเชิงลบต่ อ อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์รวม
กล่าวคือเมื่อนโยบายการจัดหาเงินทุน หมุนเวียนมีการเปลีย่ นแปลงไป 1 หน่วยมาตรฐาน จะทา
ให้อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในอุตสาหกรรมสินค้า อุตสาหกรรมเปลีย่ นแปลงไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงตัง้ สมมติฐานที่ 1 ดังนี้
𝐻1 : อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
งานวิจยั ของ โสภณ บุญ ถนอมวงศ์ (2561) พบว่า อัต ราหมุนของสินทรัพย์รวม(Total
Asset Turnover) มีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับอัตรากาไร
ขัน้ ต้น อัต ราก าไรจากการด าเนิ น งาน และอัต ราก าไรสุ ท ธิ กล่ าวคือ เมื่อ บริษัท มีก ารใช้งาน
เครื่องจักรหรือทรัพย์สนิ อื่นๆ มาผลิตสินค้านาไปจาหน่ ายได้เร็ว ทาให้เกิดยอดขายหรือรายได้
เพิม่ ขึน้ ก็ทาให้บริษทั มีโอกาสได้รบั ผล กาไรเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงตัง้ สมมติฐานที่ 2 ดังนี้
𝐻2 : อัตราหมุนของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงบวก
งานวิจยั ของภาวินี งามขา (2561) พบว่าโครงสร้างเงินทุนที่วดั ด้วยหนี้สนิ รวมต่อ ส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ มีทศิ ทางตรงกันข้ามต่อความสามารถในการทากาไร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐติ
พร กมลกิจเจริญ (2552) พบว่า โคร้างสร้างเงินทุนทุกตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ
ความสามารถในการทากาไร กล่าวคือบริษทั ที่มกี ารก่อหนี้สูง ไม่ว่าจะเป็ นหนี้สนิ ระยะสัน้ หรือ
หนี้ ส ิน ระยะยาว มีผ ลท าให้ค วามสามารถในการท าก าไรของบริษัท ลดลง ดังนัน้ ผู้ศึก ษาจึง
ตัง้ สมมติฐานที่ 3 ดังนี้
𝐻3 : อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรใน
เชิงลบ

บทที่ 3
ระเบียบวิ ธีการศึกษา
การค้นคว้าอิสระนี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูล
ทุติยภูม ิ (Secondary Data) จากงบการเงิน ประจาปี ของบริษัท กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
ความสามารถในการทากาไร ผูว้ จิ ยั จึงดาเนินการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
1. ประชากรแลกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ บริษัท ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทัง้ สิ้น 24 บริษทั ระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี
ทัง้ หมด 120ตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้านี้ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีรอบบัญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม
2. มีผลการดาเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558-2562
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้เลือกบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวนทัง้ หมด 24 บริษัท
ระยะเวลาด าเนิ น งานทัง้ หมด 5 ปี ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2558-2562 ดังนัน้ จะมีก ลุ่ ม ตัว อย่างที่ใช้ใ น
การศึกษาครัง้ นี้ทงั ้ หมดจานวน 120 ตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจาปี งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน และงานวิจ ัย ที่
เกีย่ วข้องจาก www.set.or.th (แสดงในตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 รายชื่อ บริษัทและชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบริ ษทั
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั สามารถเทลคอม จากัด (มหาชน)

11
บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
12
บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบวิ ชัน่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
13
บริษทั สามารถ ดิจติ อล จากัด (มหาชน)
14
บริษทั อินเตอร์ลง้ิ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
15
บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
16
บริษทั เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน)
17
บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
18
บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)
19
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
20
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
21
บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
22
บริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)
23
บริษทั ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
24
บริษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
ทีม่ า : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2562: 21)

ชื่อหลักทรัพย์
ADVANC
INTUCH
TRUE
DTAC
JAS
JMART
SAMART
SYNEX
FORTH
SAMTEL
THCOM
SIS
SDC
ILINK
MSC
ALT
MFEC
SYMC
PT
INET
SVOA
JTS
TWZ
BLISS
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
การศึก ษาในครัง้ นี้ผู้ศึก ษาได้กาหนดตัว แปรตาม ตัว แปรอิส ระและตัว แปรควบคุ ม ของ
การศึกษาดังต่อไปนี้
1.ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คือ อัตราส่วนทางการเงินทีใ่ ช้ความสามารถในการทากาไรทัง้ หมด 5 อัตราส่วน ประกอบ
ไปด้วย อัตราส่วนก าไรขัน้ ต้น (Gross profit margin) อัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net profit margin)
อัต ราส่ ว นก าไรจากการด าเนิ น งาน (Operating profit margin) อัต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น (ROE) โดยมีลายละเอียดและวิธ ีการคานวณ
ดังนี้
1. อัต ราก าไรขัน้ ต้ น (Gross profit margin) คือ อัต ราส่ ว นที่แ สดงเปรีย บเทีย บก าไร
ขัน้ ต้นต่อยอดขาย ใช้พจิ ารณาถึงความสามารถของผู้บริหารในการหารายได้ และการ
ควบคุมต้นทุนการผลิตทีด่ ไี ด้มากน้อยเพียงใด
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ) = กาไรขัน้ ต้น/ยอดขายสุทธิ*100
2. อัต ราก าไรจากการด าเนิ นงาน (Operating profit margin) คือ อัต ราส่ ว นที่แ สดง
เปรียบเทียบกาไรจากการดาเนินงานต่อยอดขาย ใช้พิจารณาถึงความสามารถในการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยในการผลิต การตลาดและการจัดการทีด่ ขี องบริษทั
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ) = กาไรจากการดาเนินงาน/ยอดขายสุทธิ*100
3. อัตรากาไรสุท ธิ (Net profit margin) คือ อัต ราส่ว นที่แสดงเปรียบเทียบกาไรสุ ทธิต่ อ
ยอดขายสุทธิ ใช้พจิ ารณาถึงความสามารถในการทากาไรสุทธิของบริษทั
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ) = กาไรสุทธิ/ยอดขายสุทธิ*100
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4. อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรัพ ย์ (Return on Assets: ROA) คือ อัต ราส่ ว นที่แ สดง
เปรียบเทียบกาไรจากการดาเนินงานต่อสินทรัพย์รวม ใช้พจิ ารณาถึงความสามารถใน
การบริหารสินทรัพย์ให้มปี ระสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดทีจ่ ะก่อให้เกิดกาไรให้กจิ การ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) = กาไรจากการดาเนินงาน/สินทรัพย์ถวั เฉลีย่ *100
สินทรัพย์ถวั เฉลีย่ = (สินทรัพย์รวมต้นปี +สินทรัพย์รวมปลายปี )/2
5. อัต ราผลตอบแทนต่ อ ผู้ถื อ หุ้ น (Return on Equity: ROE) คือ อัต ราส่ ว นที่แ สดง
เปรียบเทียบกาไรสุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ สามัญ ใช้พจิ ารณาถึง ความสามารถในการทา
กาไรของบริษทั จากเงินของผูถ้ อื หุน้
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ) = กาไรสุทธิ/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ สามัญถัวเฉลีย่ *100
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถัวเฉลีย่ = (ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต้นปี +ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปลายปี )/2
2.ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable)
คือปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถการทากาไรมีทงั ้ หมด 5 ตัว ประกอบไปด้วย อัตราส่วน
เงิน ทุ น หมุ น เวีย น (Current ratio) อัต ราส่ ว นการหมุ น เวีย นของสิน ทรัพ ย์ร วม (Total asset
turnover) อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio)
1. อัตราเงิ นทุนหมุนเวียน (Current ratio) คืออัตราส่วนที่แสดงเปรียบเทียบสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียน ใช้พจิ ารณาถึงความสามารถในการชาระหนี้ระยะสัน้ ด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนทีแ่ ปลงเป็ นเงินสดของบริษทั
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) = สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สนิ
หมุนเวียน
2. อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total asset turnover) คืออัตราส่วนทีแ่ สดง
เปรียบเทียบยอดขายต่อสินทรัพย์รวม ใช้พจิ ารณาถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ทม่ี อี ยูก่ ่อให้เกิดรายได้มากน้อยแค่ไหน
อัตราการทุนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) = ยอดขาย/สินทรัพย์รวม
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3. อัตราหนี้ สินรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) คืออัตราส่วนที่แสดง
เปรียบเทียบหนี้รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนนี้ใช้พจิ ารณาสินทรัพย์ของกิจการว่า
มาจากการกูย้ มื หรือมาจากส่วนของเจ้าของ
อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) = หนี้สนิ รวม/ส่วนของผูถ้ อื หุน้
3.ตัวแปรควบคุม (Control Variable)
คือ ขนาดของกิจการ (size) วัดโดยใช้ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติของจานวนสินทรัพย์รวม
ของบริษทั เนื่องจากบริษทั แต่ละบริษทั มีขนาดทีแ่ ตกต่างกัน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (GDP) วัดจากอัตราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ โดยวัดจาก GDP ปี t-GDP ปี t-1/ GDP ปี t-1*100
อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ วันสิน้ งวด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ มูลที่นามาใช้ในการศึก ษาเป็ นข้อมูล ทุติยภูม ิ (Secondary Data) ของปั จจัยที่ส่ งต่ อ
ความสามารถในการทาก าไร ซึ่งเป็ น ข้อ มูล ด้านการเงินของบริษัทบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทัง้ หมด 24 บริษัท เป็ นระยะเวลาทัง้ หมด 5 ปี ในช่วงปี
พ.ศ.2558-2562 ดังนัน้ จะมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ทงั ้ หมดจานวน 120 ตัวอย่าง
โดยเก็บรวบรวมข้อ มูล จากรายงานประจาปี งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจาก www.set.or.th
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กรอบแนวคิ ดในการศึกษา
จากทฤษฎีและวรรณกรรมข้างต้น ทาให้สามารถกาหนดกรอบแนวคิดต่อปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
ความสามารถในการทากาไรของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัวแปรอิ สระ (x)
1. อัตราเงินทุนหมุนเวียน
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
3. อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

ตัวแปรควบคุม
ขนาดของธุรกิจ (size)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

-

ตัวแปรตาม (Y)
ความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้
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วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ (Secondary data) ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล จากสื่ อ
อิเลคทรอนิค ส์ ซึ่งเป็ นข้อมูลได้มาจากฐานข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ข้อมูลทุตยิ ภูมทิ จ่ี าเป็ นต้องใช้ในการศึกษา คืองบการเงินประจาปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ.
2562 ซึง่ ประกอบไปด้วยแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้ทาการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะนาข้อมูลเข้าสู่กระบวนการประมวลผล
เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร สาหรับวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานสาหรับงานวิจยั
เรือ่ งนี้แบ่งกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่วนได้แก่
1.การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
2.การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Coefficient Correlation)
3.การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
1. การวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis)
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกมาในรูปค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ของบริษทั ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจานวน 24 บริษัท
ในระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการนาเสนอข้อมูล ในการศึกษาครัง้ นี้
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean Value) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสูงสุด
(Maximum Value)และค่าต่าสุด (Minimum Value)
- อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น
- อัตราส่วนกาไรสุทธิ
- อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต่อผูถ้ อื หุน้
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์
- อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
- ขนาดของกิจการ วัดโดยใช้ลอการิทมึ ฐานธรรมชาติของจานวนสินทรัพย์รวม
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- อัตราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
- อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
2.การวิ เคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Coefficient Correlation)
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติมาทาการทดสอบ โดยใช้การคานวณค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ก่ อ นการเลือ กใช้ Pearson Correlation หรือ Spearman's correlation ต้อ งท าการ
ทดสอบสมมติฐาน Pearson ก่อนโดยมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้น ดังนี้
1. ตัวแปรหรือข้อมูลทัง้ 2 ชุด อยู่ในมาตราอันตรภาค หรือมาตราอัตราส่วน
2. ข้อมูลกระจายปกติหรือไม่ โดยใช้ KS Test
หากข้อมูลไม่ผ่านสมมติฐานของ Pearson Correlation จะใช้ Spearman's correlation แทน
เพื่อ ดูค วามสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรอิส ระแต่ ล ะคู่ ซึ่งค่ าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์น้ี มคี ่ า
ระหว่าง -1 ถึง 1
- หากมีค่าเข้าใกล้ -1 หมายความว่าตัวแปรคู่นนั ้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
- หากมีค่าเข้าใกล้ 1 หมายความว่าตัวแปรคู่นนั ้ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
- หากมีค่าเข้าใกล้ 0 หมายความว่าตัวแปรคู่นนั ้ มีความสัมพันธ์กนั น้อย
เพื่อ ที่จะหาค่ าความสัมพันธ์และทิศ ทางระหว่างตัวแปรอิสระและตัว แปรตาม เมื่อ พบ
ความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม จึงทาการวิเคราะห์ทศิ ทางความสัมพันธ์จาก
เครือ่ งหมายค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์
3.การวิ เคราะห์ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการท าก าไรของอุต สาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยใช้สมการถดถอยเชิ งพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ก่อนทาการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ตอ้ งทา
การทดสอบเงือ่ นไขกลุ่มตัวอย่าง โดยต้องผ่านสมมติฐาน 4 ข้อ
1. ทดสอบค่าเฉลีย่ ของความคลาดเคลื่อน (Error term) = 0
2. ทดสอบการกระจายตัวค่าความคลาดเคลื่อนของ (Error term) แจกแจงปกติหรือไม่
3. ทดสอบค่าความแปรปรวนของ (Error term) เป็ นค่าคงทีห่ รือไม่
4. ทดสอบความอิสระค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) เป็ นอิสระต่อกันหรือไม่
จากนัน้ ทาการตรวจสอบปั ญหา Multicollinearity โดยประเมินจากค่า Variance Inflated
Factor (VIF) และค่า Tolerance โดยหากค่า VIF มากกว่า 10 หรือค่า Tolerance ต่ ากว่า 0.10
จะเกิดปั ญหา Multicollinearity
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ในส่วนของการวิเคราะห์ตวั แปรต้นและตัวแปรตาม ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
โดยการ วิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ตัว แปรตาม ได้ แ ก่
ความสามารถในการทากาไรทัง้ 5 อัตราส่วนและตัวแปรอิสระไดแก่ สภาพคล่อง ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน ความเสี่ยงในการก่อหนี้ ขนาดของธุรกิจ อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสมการถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Equation)
การวิเคราะห์ต ัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ดังนี้
𝐘𝐢𝐭 = 𝐛𝟎 +𝐛𝟏 𝐗 𝟏 + 𝐛𝟐 𝐗 𝟐+ 𝐛𝟑 𝐗 𝟑 +𝐛𝟒 𝐗 𝟒 +𝐛𝟓 𝐗 𝟓 +𝐛𝟔 𝐗 𝟔 + 𝒆𝒊𝒕

กาหนดให้
𝒀𝒊𝒕

= ความสามารถในการทากาไรของบริษ วัดโดยอัตราส่วนความสามรถในการ

ทากาไรทัง้ 5 อัตราส่วน
- อัตรากาไรขัน้ ต้น (Gross profit margin)
- อัตรากาไรสุทธิ (Net profit margin)
- อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (Operating profit margin)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA)
- อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity: ROE)
= สภาพคล่อง วัดโดยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียน ใช้วดั
ฐานะทางการเงินระยะสัน้ ของกิจการ โดยดูว่ากิจการมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเป็ นกี่เท่าของหนี้สนิ
หมุนเวียน
X1

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
X2

=

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียน

= ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน วัดโดยอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์

รวม (Total asset turnover)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)

=

ยอดขายสุทธิ
สินทรัพย์รวม
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= ความเสีย่ งในการก่อหนี้ของธุรกิจ วัดโดยอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ (Debt to Equity Ratio)
X3

อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
X4

=

หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

= ขนาดของกิจ การ (size) วัด โดยใช้ ล อการิทึม ฐานธรรมชาติข องจ านวน

สินทรัพย์รวม
= ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการ
ขัน้ สุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยใช้อตั ราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ คานวณจาก GDP ปี t -GDP ปี t-1/GDP ปี t-1 *100
X6
= อัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่ อดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที 31
ธันวาคมของทุกปี
b
= ค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอย (Regression Coefficient) แสดงการเปลีย่ น
X5

ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตาม

e

= ค่าความคลาดเคลื่อน

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการท าก าไร ที่จ ดทะเบีย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร โดยใช้
ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ซึง่ ผลในการวิจยั มีดงั นี้
1. การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Coefficient Correlation)
3. การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา
การวิเคราะห์ ค่ า สถิติเบื้อ งต้ น ของตัว แปรที่ใช้ท ัง้ หมด โดยการวิเคราะห์ บ ริษัท ที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศและการ
สื่อ สาร โดยใช้ว ิธ ีวเิ คราะห์ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้ว ย ค่ าเฉลี่ย
(Mean) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่ า ต่ า สุ ด (Minimum) และค่ า สู ง สุ ด
(Maximum) ของข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญของบริษทั ซึง่ มีสรุปผลได้ดงั ตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
ตัวแปร

อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
ขนาด (สินทรัพย์รวม:บาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)
อัตราแลกเปลีย่ น (บาท:ดอลลาร์สหรัฐ)

ค่าเฉลี่ย

22.52
10.10
12.16
6.73
13.25
1.83
0.92
1.80
43,458,834,907
3.19
33.57

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
12.06
29.14
34.46
7.78
17.57
2.57
0.91
1.22
97,073,678,958
0.76
1.98

ค่า
สัมประสิ ทธิ์
ความแปรผัน
0.54
2.88
2.83
1.16
1.33
1.41
0.99
0.68
2.23
0.24
0.06

Minimum

2.38
-48.25
-154.52
-18.66
-25.01
0.29
0.06
0.10
1,240,060,000
2.00
31.00

Maximum

51.74
182.36
183.69
33.18
82.12
20.25
3.92
5.88
495,568,690,000
4.00
36.00
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จากตารางที่ 3 พบว่าอัตรากาไรขัน้ ต้น (GPM) มีค่าเฉลีย่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 22.52 ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐานอยู่ท่ีร้อ ยละ 12.06 และค่ าสัมประสิท ธิ ์ความแปรผัน อยู่ท่ี 0.54 โดยบริษัทที่มกี าไร
ขัน้ ต้นมากทีส่ ุด คือบริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน) ในปี 2560 มีค่าอยูร่ อ้ ยละ
51.74 ซึง่ มีค่ายิง่ สูงยิง่ ดี แสดงให้เห็นว่าบริษทั ความสามารถในการขายหรือให้บริการหรือมีการ
ผลิตสินค้าโดยมีต้นทุนที่ต่ า บริษทั ที่มกี าไรขัน้ ต้นน้อยที่สุด คือบริษัท สามารถ ดิจติ อล จากัด
(มหาชน) ในปี 2561 มีค่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2.38
อัตรากาไรสุทธิ (NPM) มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่รี อ้ ยละ 10.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่รี อ้ ยละ
29.24 และค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยู่ท่รี อ้ ยละ 2.88 โดยบริษัทที่มกี าไรสุทธิมากที่สุด คือ
บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีค่าอยู่รอ้ ยละ 182.36 บริษทั ที่มกี าไรสุทธิ
น้อยทีส่ ุดคือบริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ในปี 2562 มีค่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ -48.25 แสดงให้เห็นว่า
บริษทั ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ทาให้กาไรสุทธิเหลือไม่มากเท่าทีค่ วร
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (OPM) มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 12.16 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 34.46 และค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2.83 โดยบริษทั ทีม่ กี าไรจากการ
ดาเนิ น งานมากที่สุ ด คือ บริษัท อิน ทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีค่ าอยู่ร้อ ยละ
183.69 บริษทั ทีม่ กี าไรจากการดาเนินงานน้อยทีส่ ุดคือ บริษทั สามารถ ดิจติ อล จากัด (มหาชน)
ในปี 2561 มีค่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ -154.52
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีค่าเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 6.73 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อยู่ ท่ี ร้อ ยละ 7.78 และค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามแปรผัน อยู่ ท่ีร้อ ยละ 1.16 โดยบริษั ท ที่ม ีอ ัต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มากทีส่ ุด คือบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) ในปี
2558 มีค่ า อยู่ร้อ ยละ 33.18 บริษัท ที่ม ีอ ัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ น้ อ ยที่สุ ด คือ บริษัท
สามารถ ดิจติ อล จากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีค่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ -18.66 แสดงให้เห็นว่าบริษทั ไม่ม ี
ประสิทธิภาพในการบริห ารสินทรัพย์สนิ ทรัพย์ บริษัทไม่มกี ารลงทุนในสินทรัพ ย์ท่ที าให้เกิด
รายได้ของบริษทั
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (ROE) มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่รี อ้ ยละ 13.25 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่รี อ้ ยละ 17.57 และค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยู่ท่รี อ้ ยละ 1.33 โดยบริษัทที่ม ี
อัตราผลตอบแทนต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นมากที่สุด คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด
(มหาชน) ในปี 2558 มีค่าอยู่รอ้ ยละ 82.12 แสดงให้เห็นว่าบริษทั สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้
ถือหุน้ ได้สงู บริษทั ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ น้อยทีส่ ุด คือบริษทั สามารถ ดิจติ อล
จากัด (มหาชน) ในปี 2562 มีค่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ - 25.01
อัตราทุนหมุนเวียน (CR) มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 1.83 เท่า ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.57 เท่า
และค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยู่ท่ี 1.41 เท่าโดยบริษัทที่ม อี ตั ราทุนหมุนเวียนมากที่สุด คือ
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ในปี 2559 มีค่าอยูท่ ่ี 20.25 เท่า บริษทั ที่
มีอ ัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น น้ อ ยที่สุ ด คือ บริษัท ซิม โฟนี่ คอมมูนิ เคชัน่ จากัด
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(มหาชน) ในปี 2558 มีค่ าอยู่ท่ี 0.29 เท่ า แสดงให้เห็น ว่าบริษัท มีห นี้ ส ินหมุน เวีย นมากกว่ า
สินทรัพย์หมุนเวียน ทาให้บริษทั ขาดสภาพคล่อง ทาให้เกิดปั ญหาในการชาระหนี้ระยะสัน้ ได้
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (AT) มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.92 เท่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูท่ ่ี 0.91 เท่า และค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยูท่ ่ี 0.99 เท่า โดยบริษทั ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นมากที่สุด คือ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในปี 2558 มี
ค่าอยู่ท่ี 3.92 เท่า ยิง่ สูงยิง่ ดีแสดงให้เห็นว่าบริษทั สามารถบริษทั สามารถใช้สนิ ทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการสร้างยอดขาย บริษัทที่มอี ตั ราผลตอบแทนต่อ ส่วนของผู้ถอื หุ้น น้ อยที่สุด
คือบริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน) ในปี 2560 มีค่าอยู่ท่ี 0.06 เท่า แสดงให้
เห็นว่าบริษทั อาจไม่มกี ารลงทุนในสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดรายได้ของบริษทั
อัต ราหนี้ ส ิน รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ ถือ หุ้ น (D/E) มีค่ า เฉลี่ย อยู่ท่ี 1.80 เท่ า ค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 1.22 เท่าและค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยู่ท่ี 0.68 เท่า โดยบริษัทที่ม ีอตั รา
หนี้ ส ิน รวมต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น มากที่สุ ด คือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็ค เซ็ส คอมมูนิ เคชัน่ จ ากัด
(มหาชน) ในปี 2561 มีค่าอยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.88 แสดงให้เห็นว่าบริษทั มีหนี้สนิ รวมมากกว่าส่วนของ
ผู้ถอื หุ้น ซึ่งอาจทาให้มคี วามเสี่ยงสูงในการจ่ายดอกเบี้ย ทุกงวด บริษทั ที่มอี ตั ราหนี้สนิ ต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นน้ อยที่สุด คือบริษัท บลิส -เทล จากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีค่าอยู่ท่ีร้อยละ 0.10
แสดงให้เห็นบริษัทอาจมีการกู้ยมื เงินมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าการกู้ยมื จากการก่อหนี้
การที่ กู้ ย ื ม เงิน มาจากส่ ว นของเจ้ า ของอาจท าให้ บ ริษั ท ไม่ ไ ด้ ร ับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ จาก
บุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถจะซื้อสินค้าเป็ นเงินเชื่อหรือกู้ยมื เงินจากได้ เนื่องจากบริษทั ไม่ม ี
เครดิต
ขนาด (Size) วัดโดยสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ท่ี 43,458,834,907 บาท มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ท่ี 97,073,678,958 บาท และค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยู่ท่ี 2.23 โดยบริษทั ที่ม ี
ขนาดใหญ่ ม ากที่ สุ ด คือ บริษั ท ทรู คอร์ป อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีค่ า อยู่ ท่ี
495,568,690,000 บาท บริษัทที่มขี นาดเล็ก ที่สุด คือ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด
(มหาชน) ในปี 2560 มีค่าอยูท่ ่ี 1,240,060,000 บาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่รี อ้ ยละ 3.19 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี
ร้อ ยละ 0.76 และค่ าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยู่ท่ีร้อยละ 0.24 โดยปี ท่ีมผี ลิตภัณ ฑ์มวลรวม
ภายในประเทศมากที่สุ ดคือ ปี 2560 มีค่ าอยู่ท่ีร้อ ยละ 4.00 และในปี ท่ีม ีผ ลิต ภัณ ฑ์มวลรวม
ภายในประเทศน้อยทีส่ ุด คือปี 2562 มีค่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2.00
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 33.57 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
อยู่ท่รี อ้ ยละ 1.98 และค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผันอยู่ท่รี อ้ ยละ 0.06 โดยปี ท่มี อี ตั ราแลกเปลี่ยน
เงิน บาทต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ สู ง ที่ สุ ด คือ ปี 2558 มีค่ า อยู่ ท่ีร้อ ยละ 36.00 และในปี ที่ ม ี อ ัต รา
แลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐต่าทีส่ ุด คือปี 2562 มีค่าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 31.00
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ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยก่อนการเลือกใช้ Pearson Correlation หรือ Spearman's correlation ต้องทา
การทดสอบสมมติ ฐ าน Pearson ก่ อ น เพื่อ หาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรอิส ระ ได้ แ ก่
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อ
สินทรัพ ย์รวม อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวแปรตาม ได้แก่ อัต รากาไรขัน้ ต้น
อัต ราก าไรสุ ท ธิ อัต ราก าไรจากการด าเนิ น งาน อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์แ ละอัต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ว่ามีความสัมพันธ์มากน้องเพียงใด
ตารางที่ 3 การทดสอบการกระจายปกติของข้อมูล โดยใช้ KS Test

GPM
NPM
OPM
ROA
ROE
CR
ATR
D/E
log
GDP
USD

Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
0.066
108
.200*
0.276
108
0
0.272
108
0
0.117
108
0.001
0.111
108
0.002
0.318
108
0
0.244
108
0
0.089
108
0.034
0.165
108
0
0.255
108
0
0.295
108
0

จากตารางที่ 3 การทดสอบการแจกแจงของข้อมูล ไม่ปกติ ทาให้ไม่ผ่านสมมติฐานของ
Pearson correlations ดังนัน้ ต้องเลือกใช้ Spearman’s correlations

ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับอัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
Variable

GPM

GPM

1
0.617**
0.737**
0.306**
0.226*
-0.071
-0.503**
-0.035
0.208*
0.021
0.083

NPM
OPM
ROA
ROE
CR
AT

NPM

OPM

ROA

ROE

CR

AT

D/E

SIZE

GDP

USD

1
0.902**
1
0.643** 0.607**
1
0.686** 0.528** 0.909**
1
-0.210* -0.195* -0.172 -0.299**
1
1
-0.308** -0.378** 0.330** 0.294**
0.01
-0.087 -0.085 0.038 0.206* -0.565** 0.187
0.109 0.191* 0.094
0.185 -0.239* -0.232*
0.02
0.02 -0.011 -0.028 0.085 -0.059
0.063
0.103 0.178
0.078 0.001 0.126

D/E
1
SIZE
0.526**
1
GDP
0.034 0.068
1
1
USD
-0.038 -0.021 0.118
หมายเหตุ : * อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 (1tailed)
** อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 (1tailed)
: GPM คือ อัตรากาไรขัน้ ต้น, NPM คือ อัตรากาไรสุทธิ, OPM คือ อัตรากาไรจากการดาเนินงาน, ROA คือ ผลตอบแทนสินทรัพย์รวม
ROE คือ ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ , CR คือ อัตราทุนหมุนเวียน, AT คือ อัตราการหมุนสินทรัพย์รวม, D/E คือ อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ,
SIZE คือ ขนาดของธุรกิจ, GDP คือ อัตราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ, USD คือ อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

28

29
ตารางที่ 4 พบว่ า อั ต ราส่ ว นก าไรขัน้ ต้ น กั บ อั ต ราส่ ว นการหมุ น สิ น ทรัพ ย์ ร วมมี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศ ทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 และมีค่า r เท่ากับ -0.503 ซึ่ง
หมายความว่าเมื่ออัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ลดลง อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นก็จะเพิม่ ขึน้ โดย
มีความสัมพันธ์กนั ที่ 0.503 อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า P-Value มากกว่า
0.05
อัตราส่วนกาไรสุทธิกบั อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และมีค่า r เท่ากับ -0.210 หมายความว่าเมื่ออัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ลดลงอัตรากาไรสุทธิกจ็ ะเพิม่ ขึน้ โดยมีความสาคัญกันที่ 0.210 อัตรากาไรสุทธิกบั อัตราส่วนการ
หมุนสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และมีค่า r
เท่ากับ -0.308 ซึง่ หมายความว่าเมื่ออัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ลดลง อัตราส่วนกาไรสุทธิ
ก็จะเพิม่ ขึน้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ที่ 0.308 อัตราส่วนกาไรสุทธิไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตโิ ดยมีค่า P-Value มากกว่า 0.05
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 และมีค่า r เท่ากับ -0.195 ซึง่ หมายความว่าเมื่ออัตราส่วน
ทุนหมุน เวียนลดลง อัต ราก าไรจากการดาเนินงานจะเพิ่มขึ้น โดยมีค วามสาคัญ กัน ที่ 0.195
อัต ราส่วนการหมุนสินทรัพ ย์รวมมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญ ที่
0.01 และมีค่ า r เท่ ากับ -0.378 ซึ่งหมายความว่าเมื่ออัต ราส่ว นการหมุนของสินทรัพ ย์ลดลง
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก็จะเพิม่ ขึน้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ที่ 0.378 อัตรากาไรจาก
การดาเนินงานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถอื หุน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่า P-Value มากกว่า 0.05
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์กบั อัตราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์
กัน ในทิศ ทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ ที่ 0.01 และมีค่ า r เท่ ากับ 0.330 หมายความว่าเมื่อ
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ก็จะเพิม่ ขึ้น
ตามไปด้ ว ย โดยมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น ที่ 0.330 ทั ้ง นี้ อ ัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรัพ ย์ ไ ม่ ม ี
ความสัม พัน ธ์อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ กับ ตัว แปรอิส ระทัง้ 2 ตัว คือ อัต ราส่ ว นทุ น หมุ น เวีย น และ
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยมีค่า P-Value > 0.05
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กนั ใน
ทิศ ทางตรงกัน ข้าม อย่า งมีนั ย ส าคัญ ที่ 0.01 และมีค่ า r เท่ ากับ -0.299 หมายความว่า เมื่อ
อัต ราส่ ว นเงิน ทุน หมุน เวียนลดลง อัต ราผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น ก็จะเพิ่มขึ้น โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ที่ 0.299 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับอัตราส่วนการหมุนเวียน
สินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 และมีค่า r เท่ากับ
0.294 หมายความว่าเมื่ออัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ อัตราผลตอบแทน
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ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ก็จะเพิม่ ขึน้ โดยมีความสัมพันธ์กนั ที่ 0.294 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นกับอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และมีค่า r เท่ากับ 0.206 หมายความว่าเมื่ออัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อ
ส่วนของผู้ถอื หุ้นเพิม่ ขึน้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ที่ 0.206
นอกจากปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการทากาไรข้างต้น ผูศ้ กึ ษาพบว่ามีตวั แปรอื่นๆ
ที่ส่งผลต่ อความสามารถในการทากาไรนัน้ ก็ค ือ ขนาดของธุรกิจ (size) และอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศมีความสัมพันธ์ ดังนี้
ขนาดของธุรกิจ ส่ งผลต่ อ ความสามารถในการทากาไรทัง้ 2 อัต ราคือ อัต ราส่ ว นกาไร
ขัน้ ต้นและอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน โดยขนาดกับอัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นมีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 มีค่า r เท่ากับ 0.208 แสดงให้เห็นว่าหากขนาดของ
ธุรกิจเพิม่ ขึน้ อัตราส่วนกาไรขัน้ ก็จะเพิม่ ขึน้ โดยมีความสัมพันธ์กนั 0.208 ขนาดกับอัตราส่วน
กาไรจากการดาเนินงานมีความสัมพันธ์ทศิ ทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 มีค่า r เท่ากับ
0.191 แสดงให้เห็น ว่ าหากขนาดของธุ รกิจ เพิ่ม ขึ้น อัต ราส่ ว นก าไรจากการด าเนิ น งานก็จ ะ
เพิม่ ขึน้ โดยมีความสัมพันธ์กนั 0.191 และผู้วจิ ยั ยังพบว่าขนาดของธุรกิจไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
อัตราส่วนกาไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าโดยมีค่า P-Value > 0.05
อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปร
ตามทัง้ 5 ตัว ซึ่งได้แ ก่ อัต ราส่ ว นกาไรขัน้ ต้น อัต ราส่ วนกาไรสุ ท ธิ อัต ราส่ ว นก าไรจากการ
ดาเนินงาน ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่า P-Value > 0.05
อัตราการเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามทัง้ 5 ตัว ซึ่ง
ได้ แ ก่ อั ต ราส่ ว นก าไรขัน้ ต้ น อัต ราส่ ว นก าไรสุ ท ธิ อั ต ราส่ ว นก าไรจากการด าเนิ น งาน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
โดยมีค่า P-Value > 0.05
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ก่ อ นท าการวิ เคราะห์ส มการถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผูว้ ิ จยั ต้องทดสอบข้อสมมติ ฐานของสมการถดถอยซึ่งมีทงั ้ หมด 4 ข้อ ดังนี้
1. ทดสอบค่าเฉลีย่ ของความคลาดเคลื่อน (Error term) ด้วยสถิติ (One Sample Test)
2. ทดสอบการกระจายตัวค่าความคลาดเคลื่อนของ (Error term) แจกแจงปกติหรือไม่ โดย
ตรวจสอบด้วยวิธ ี Kolmogorov-Smirnov Test
3. ทดสอบค่ าความแปรปรวนของ (Error term) เป็ น ค่ าคงที่ห รือ ไม่ โดยพิจารณาจาก
แผนภาพ Scatter Plot
4. ทดสอบความอิสระค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) เป็ นอิสระต่อกันหรือไม่ โดยใช้ค่า
ทางสถิติ Durbin Watson
ผลการทดสอบข้ อ สมมติ ของสมการถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)
โดยที่
สมการที่ 1 อัตรากาไรขัน้ ต้น
สมการที่ 2 อัตรากาไรสุทธิ
สมการที่ 3 อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
สมการที่ 4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
สมการที่ 5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบค่าเฉลีย่ ของความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าสถิติ
(One-Sample Test)
H0 = Mean error term = 0
Ha = Mean error term ≠ 0
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลื่อน (Error term)
One-Sample Test
Test Value = 0
กลุ่มตัวอย่าง
t
สมการที่ 1
.000
สมการที่ 2
.000
สมการที่ 3
.000
สมการที่ 4
.000
สมการที่ 5
.000
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

df

107
107
107
107
107

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

.00000000
.00000000
.00000000
.00000000
.00000000

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบค่ าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อ นของกลุ่ มตัวอย่าง ด้ว ยสถิติ
(One-Sample Test) ของสมการที่1- สมการที่5 พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 1.00 มีค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อน (Error term) เท่ากับศูนย์ หรือมีค่า Sig > 0.05 ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 = Mean error
term = 0 ทาให้ผ่านสมมติฐานในข้อนี้
สมมติฐานที่ 2 ทดสอบการกระจายตัวค่าความคลาดเคลื่อนของ (Error term) แจกแจง
ปกติหรือไม่ โดยตรวจสอบด้วยวิธ ี Kolmogorov-Smirnov
H0 = Error term กระจายปกติ
Ha = Error term กระจายไม่ปกติ
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการกระจายตัวค่าความคลาดเคลื่อน (Error term)
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
สมการ
Statistic
df
สมการที1่
.084
108
สมการที2่
.217
108
สมการที3่
.168
108
สมการที4่
.091
108
สมการที5่
.107
108
a. Lilliefors Significance Correction

Sig.
.056
.000
.000
.029
.004
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบการแจกแจงปกติของ (Error term) ของสมการที่ 1 ทีม่ ี
อัตรากาไรขัน้ ต้นเป็ นตัวแปรตาม พบว่ามีค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.056 ซึง่ ค่า Sig > 0.05 ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่า (Error term) มีการกระจายตัวปกติ ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 = Error term กระจายปกติ
ทาให้ผ่านสมมติฐานในข้อนี้
ผลการทดสอบการแจกแจงปกติของ (Error term) ของสมการที่ 2 – สมการที่ 5 ที่ พบว่า
มีค่ า Sig มีค่าอยู่ในช่ว ง 0.000-0.029 ซึ่งมีค่ า Sig < 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า (Error term) มี
การกระจายตัวไม่ปกติ ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 = Error term กระจายปกติ ทาให้ไม่ผ่านสมมติฐาน
ในข้อนี้
จากการทดสอบการแจกแจงปกติของ (Error term) เห็นได้ว่ามีสมการที่ไม่ผ่านสมมติฐาน
ในข้อนี้เนื่องอาจจะเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มตัวอย่างของการเก็บข้อมูลซึง่ ผูว้ จิ ยั มีการ
เก็บข้อมูลเพิม่ และมีการตัดตัวแปรทีม่ คี ่าสูงสุด-ต่าสุดออกแล้วก็ยงั ไม่ผ่านการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 3 ทดสอบค่าความแปรปรวนของ (Error term) เป็ นค่าคงทีห่ รือไม่ โดย
พิจารณาจากแผนภาพ Scatter Plot

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของ (Error term)
จากภาพที่ 2 ผลการทดสอบความแปรปรวนของ (Error term) ของสมการที่ 1
อัตรากาไรขัน้ ต้น พบว่าการกระจายตัวแบบมี pattern ทาให้ไม่ผ่านสมมติฐานในข้อนี้
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ภาพที่ 3 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของ (Error term)
จากภาพที่ 3 ผลการทดสอบความแปรปรวนของ (Error term) ของสมการที่ 2 อัตรากาไร
สุทธิ พบว่าการกระจายแบบมี pattern ทาให้ไม่ผ่านสมมติฐานในข้อนี้

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของ (Error term)
จากภาพที่ 4 ผลการทดสอบความแปรปรวนของ (Error term) ของสมการที่ 3 อัตรา
กาไรจากการดาเนินงาน พบว่ามีการกระจายแบบมี pattern ทาให้ไม่ผ่านสมมติฐานในข้อนี้
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ภาพที่ 5 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของ (Error term)
จากภาพที่ 5 ผลการทดสอบความแปรปรวนของ (Error term) ของสมการที่ 4 อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนสินทรัพย์รวม พบว่ามีกระจายแบบมี pattern ทาให้ไม่ผ่านสมมติฐานในข้อ
นี้

ภาพที่ 6 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของ (Error term)
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จากภาพที่ 6 ผลการทดสอบความแปรปรวนของ (Error term) ของสมการที่ 5 อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ พบว่ามีค่าคงที่ กระจายแบบไม่ม ี pattern ทาให้ผ่านสมมติฐาน
ในข้อนี้
สมมติฐานข้อที่ 4 ทดสอบความอิสระค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) เป็ นอิสระต่อกัน
หรือไม่ โดยใช้ค่าทางสถิติ Durbin Watson
โดยถ้าค่า Durbin-Watson มีค่าเข้าใกล้ 2 กล่าวคือ มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 จะสามารถ
สรุปได้ว่าค่าความ คลาดเคลื่อนมีความเป็ นอิสระกัน
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความอิสระค่าความคลาดเคลื่อน (Error term)

สมการ
สมการที1่
สมการที2่
สมการที3่
สมการที4่
สมการที5่

Model Summaryb
Change Statistics
Sig. F Change
Durbin-Watson
.000
1.774
.001
1.716
.000
1.698
.000
.981
.000
.443

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบความอิสระค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) ทดสอบโดย
ใช้ค่ าทางสถิติ Durbin-Watson ของสมการที่ 1 - สมการที่ 3 พบว่า มีค่ า Durbin-Watson อยู่
ในช่วง 1.698 - 1.774 ซึง่ อยูใ่ นช่วง 1.5 ถึง 2.5 สรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน
ผลการทดสอบความอิสระค่าความคลาดเคลื่อน (Error term) ทดสอบโดยใช้ค่าทางสถิติ
Durbin-Watson ของสมการที่ 4และสมการที่ 5 พบว่า มีค่า Durbin-Watson อยูใ่ นช่วง 0.4430.981 ซึง่ ไม่อยูใ่ นช่วง 1.5 ถึง 2.5 ทาให้ไม่ผ่านสมมุตฐิ านในข้อนี้ แสดงให้เห็นว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนไม่เป็ นอิสระต่อกัน
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ตารางที่ 8 ตรวจสอบปั ญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม
Dependent Variable

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

CR

.979

1.022

ATR

.910

1.098

D/E

.681

1.468

SIZE

.640

1.564

GDP

.986

1.014

USD

.981

1.019

หมายเหตุ : จากสมการทัง้ หมดผูศ้ กึ ษาเปลีย่ นข้อมูลเฉพาะตัวแปร Y ไม่ได้มกี ารเปลีย่ นตัว
แปร X ดังนัน้ ค่าของ Tolerance และค่า VIF จะมีค่าเท่ากันในทุกสมการ
จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบปั ญหา Multicollinearity โดยประเมินจากค่า Variance
Inflated Factor (VIF) และค่า Tolerance โดยหากค่า VIF มากกว่า 10 หรือค่า Tolerance ต่า
กว่า 0.10 จะเกิดปั ญหา Multicollinearity ซึง่ เมือ่ พิจารณาค่า VIF และ Tolerance ตามตารางที่
8 พบว่าตัวแปรอิสระของทัง้ 6 แบบจาลองไม่พบปั ญหา Multicollinearity
ส่วนที่ 3 ผลทดสอบการวิ เคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ระหว่างตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการทากาไรทัง้ 5 อัตราส่วน
ได้แก่ อัตรากาไรขัน้ ต้น,อัตรากาไรสุทธิ,อัตรากาไรจากการดาเนินงาน,ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม,ผลตอบแทนต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น และตัว แปรอิส ระ ได้แก่ อัต ราส่ ว นเงิน ทุ น หมุน เวีย น,
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม, อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และตัวแปร
ควบคุ ม ได้แ ก่ ขนาดของธุ รกิจ ที่ว ัด โดยลอการิทึม ของสิน ทรัพ ย์รวม ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ โดยมีทงั ้ หมด 5 สมการ ดังตารางที่ 10-14 ดังนี้
โดยที่
𝐆𝐏𝐌𝐢𝐭
𝐍𝐏𝐌𝐢𝐭
𝐎𝐏𝐌𝐢𝐭

= อัตรากาไรขัน้ ต้นบริษทั ที่ i ปี ท่ี t
= อัตรากาไรสุทธิบริษทั ที่ i ปี ท่ี t
= อัตรากาไรจากการดาเนินงานบริษทั ที่ i ปี ท่ี t
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𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭
𝐑𝐎𝐄𝐢𝐭
𝐂𝐀𝐢𝐭
𝐀𝐓𝐑 𝐢𝐭
𝐃/𝐄𝐢𝐭
𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭

=
=
=
=
=
=

𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭

=

𝐔𝐒𝐃𝐢𝐭

=

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ปี ท่ี t
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ที่ i ปี ท่ี t
อัตราทุนหมุนเวียนบริษทั ที่ i ปี ท่ี t
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมบริษทั ที่ i ปี ท่ี t
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ที่ I ปี ท่ี t
ขนาดของธุรกิจบริษทั ที่ i ปี ท่ี t วัดโดยใช้ลอการิทมึ
ฐานธรรมชาติของจานวนสินทรัพย์รวม
อัตราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศบริษทั ที่ i
ปี ท่ี t คานวณจาก GDP ปี t -GDP ปี t-1/GDP ปี t-1 *100
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตราประเทศบริษทั ที่ i ปี ท่ี t
(บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที 31ธันวาคมของทุกปี
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของอัตรากาไรขัน้ ต้นกับตัว
แปรอิสระทัง้ 6 ตัว
𝐆𝐏𝐌𝐢𝐭 = 𝐛𝟎 +𝐛𝟏 𝐂𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟐 𝐀𝐓𝐑 𝐢𝐭+ 𝐛𝟑 𝐃/𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟓 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟔 𝐑𝐎𝐄𝐢𝐭 + 𝐞𝐢𝐭

ตัวแปร
ค่าคงที่
อัตราทุนหมุนเวียน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขนาดของธุรกิจ
GDP
อัตราแลกเปลีย่ น (USD)
R = 0.584

Unstandardized
Coefficients
B
SE
-38.041
-0.089
-6.157
-1.071
5.219
-0.127
0.488
2
R = 0.342
F = 8.731

23.713
0.383
1.123
0.969
1.870
1.299
0.495

อัตรากาไรขัน้ ต้น
standardized
Coefficients
β

t

Sig.

-1.604

0.112

-0.019

-0.232

0.817

-0.464

-5.482

0.000***

-0.108

-1.105

0.272

0.282

2.790

-0.008

-0.098

0.080

0.985

0.006***
0.922
0.327

Adjusted R = 302
Sig. = 0.000***
2

หมายเหตุ : * มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.10
** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
*** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 9 ผลการวิ เคราะห์ พบว่า
ค่า Sig F เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.01 และมีค่า F-Statiatistic เท่ากับ 8.731 แสดงให้เห็น
ว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กบั อัตรากาไรขัน้ ต้น
ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.302 แสดงว่าตัวแบบนี้สามารถอธิบายถึงการเปลีย่ นแปลง
ของตัวแปรตาม คืออัตรากาไรขัน้ ต้น ได้รอ้ ยละ 30.2 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 69.8 เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงทีม่ าจากปั จจัยอื่น
ผลจากการศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่า งตัว แปรอิส ระแต่ ล ะตัว กับ อัต ราก าไรขัน้ ต้น ที่ม ี
นัยสาคัญ พบว่าอัตราการหมุนของสินทรัพย์ ส่งผลต่ออัตรากาไรขัน้ ต้น ในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และมีค่า B = -6.157 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่ออัตราการ
หมุนของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จะส่งผลทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้น ลดลง 6.157 หน่ วย เนื่องจากการ
ตัง้ สมมติฐานเป็ นการตัง้ แบบมีทศิ ทาง จึงต้องใช้การทดสอบแบบทางเดียว(one tailed test) จึง
ต้องนาค่า Sig t ไปหารสองก่อน ซึง่ จะได้เท่ากับ 0.000 แล้วนาไปเทียบกับ 0.01 แสดงว่าอัตรา
การหมุนของสินทรัพย์ มีความสัมพันธ์เป็ นลบกับอัตรากาไรขัน้ ต้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ขนาดของธุรกิจ ส่งผลต่ออัตรากาไรขัน้ ต้นอย่างในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตริ ะดับ 0.01 และมีค่า B = 5.219 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อขนาดของธุรกิจเพิม่ ขึ้น จะส่งผล
ทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้น เพิม่ ขึน้ 5.219 หน่วย
อัตราทุนหมุนเวียน อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มผี ลต่ออัตรากาไร
ขัน้ ต้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.10 โดยมีค่า P-Value > 0.10
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบการวิเคราะห์สมาการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของอัตรากาไรสุทธิกบั ตัว
แปรอิสระทัง้ 6 ตัว
𝐍𝐏𝐌𝐢𝐭 = 𝐛𝟎 +𝐛𝟏 𝐂𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟐 𝐀𝐓𝐑 𝐢𝐭+ 𝐛𝟑 𝐃/𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟓 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟔 𝐑𝐎𝐄𝐢𝐭 + 𝐞𝐢𝐭

ตัวแปร

Unstandardized
Coefficients
B
SE

ค่าคงที่
-202.992
อัตราทุนหมุนเวียน
-1.193
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
-2.665
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
-9.298
ขนาดของธุรกิจ
19.368
GDP
3.538
อัตราแลกเปลีย่ น (USD)
0.861
2
R = 0.454
R = 0.206
F = 4.372

62.932
1.015
2.980
2.572
4.964
3.449
1.314

อัตรากาไรสุทธิ
standardized
Coefficients
β
-0.105
-0.083
-0.388
0.433
0.092
0.059

t

Sig.

-3.226
0.002***
-1.175
0.243
-0.894
0.373
-3.615
0.000***
3.902
0.000***
1.026
0.307
0.655
0.514
2
Adjusted R = 0.159
Sig. = 0.001***

หมายเหตุ : * มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.10
** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
*** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 10 ผลการวิ เคราะห์ พบว่า
ค่า Sig F เท่ากับ 0.001 น้อยกว่า 0.05 และมีค่า F-Statiatistic เท่ากับ 4.372 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กบั อัตรากาไรสุทธิ
ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.159 แสดงว่าตัวแบบนี้สามารถอธิบายถึงการเปลีย่ นแปลงของ
ตัว แปรตาม คือ อัต ราก าไรสุ ท ธิ ได้ เ พีย งร้อ ยละ 15.9 ส่ ว นที่เ หลือ ร้อ ยละ 84.1 เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงทีม่ าจากปั จจัยอื่น
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ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรอิสระแต่ละตัว กับกาไรสุทธิท่มี นี ัยสาคัญ
พบว่าอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น ส่งผลต่ออัตรากาไรสุทธิในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และมีค่า B = -9.298 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ อัตราหนี้สนิ ต่อ
ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น เพิ่มขึ้น จะส่ งผลท าให้ อ ัต ราก าไรสุ ท ธิ ลดลง 9.298 หน่ ว ย เนื่ อ งจากการ
ตัง้ สมมติฐานเป็ นการตัง้ แบบมีทศิ ทาง จึงต้องใช้การทดสอบแบบทางเดียว(one tailed test) จึง
ต้องนาค่า Sig t ไปหารสองก่อน ซึง่ จะได้เท่ากับ 0.000 แล้วนาไปเทียบกับ 0.01 แสดงว่าอัตรา
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์เป็ นลบกับอัตรากาไรสุทธิอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ขนาดของธุรกิจ ส่งผลต่ออัตรากาไรสุทธิอย่างในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิตริ ะดับ 0.01 และมีค่า B = 19.368 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อขนาดของธุรกิจเพิม่ ขึน้ จะส่งผล
ทาให้อตั รากาไรสุทธิ เพิม่ ขึน้ 19.368 หน่วย
อัตราทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนของสินทรัพย์ อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มผี ลต่ออัตรากาไรสุทธิ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.10
ตารางที่ 11 การทดสอบการวิเคราะห์สมาการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของอัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานกับตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัว
𝐎𝐏𝐌𝐢𝐭 = 𝐛𝟎 +𝐛𝟏 𝐂𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟐 𝐀𝐓𝐑 𝐢𝐭 + 𝐛𝟑 𝐃/𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟓 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟔 𝐑𝐎𝐄𝐢𝐭+ 𝐞𝐢𝐭

ตัวแปร

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
Unstandardized
standardized
Coefficients
Coefficients
B
SE
t
β

ค่าคงที่
-277.458
อัตราทุนหมุนเวียน
-1.025
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
-0.877
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
-15.703
ขนาดของธุรกิจ
30.094
GDP
-0.839
อัตราแลกเปลีย่ น (USD)
0.638
R = 0.551
R2 = 0.304
F = 7.353

69.678
1.124
3.300
2.848
5.496
3.818
1.455

-0.077
-0.023
-0.555
0.568
-0.018
0.037

หมายเหตุ : * มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.10
** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
*** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01

Sig.

-3.982
0.000***
-0.912
0.364
-0.266
0.791
-5.514
0.000***
5.475
0.000***
-0.220
0.826
0.438
0.662
Adjusted R2 = 0.263
Sig. = 0.000***
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จากตารางที่ 11 ผลการวิ เคราะห์ พบว่า
ค่าSig F เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 และมีค่า F-Statiatistic เท่ากับ 7.353 แสดงให้เห็น
ว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กบั อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.263 แสดงว่าตัวแบบนี้ สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตาม คือ อัต รากาไรจากการดาเนินงาน ได้เพียงร้อยละ 26.5 ส่ว นที่เหลือร้อ ยละ
73.5 เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีม่ าจากปั จจัยอื่น
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับกาไรจากการดาเนินงานที่
มีนัยสาคัญ พบว่าอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลต่ออัตรากาไรจากการดาเนินงานใน
ทิศ ทางตรงกัน ข้าม อย่างมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีค่ า B = -15.703 สามารถ
อธิบ ายได้ว่าเมื่อ อัต ราหนี้ ส ิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น เพิ่ม ขึ้น จะส่ งผลท าให้ อ ัต ราก าไรจากการ
ดาเนิ น งาน ลดลง 15.703 หน่ ว ย หน่ ว ย จากการตัง้ สมมติฐานเป็ น การตัง้ สมมติฐานแบบมี
ทิศ ทางซึ่งใช้ต าราง1tailed ดังนัน้ ต้อ งนาค่ า Sig t จากตารางซึ่งเป็ น 2tailed มาทาการหาร 2
เท่ากับ 0.000 < 0.01 แสดงว่าอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั อัตรากาไรจาก
การดาเนินงาน เนื่องจากการตัง้ สมมติฐานเป็ นการตัง้ แบบมีทศิ ทาง จึงต้องใช้การทดสอบแบบ
ทางเดียว(one tailed test) จึงต้องนาค่า Sig t ไปหารสองก่อน ซึง่ จะได้เท่ากับ 0.000 แล้วนาไป
เทียบกับ 0.01 แสดงว่าอัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์เป็ นลบกับอัตราจากการ
ดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ขนาดของธุรกิจ ส่งผลต่ออัตรากาไรจากการดาเนินงานอย่างในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.01 และมีค่า B = 30.094 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อขนาดของธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ จะส่งผลทาให้อตั รากาไรจากการดาเนินงาน เพิม่ ขึน้ 30.094 หน่วย
อัตราทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนของสินทรัพย์ อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มผี ลต่ออัตรากาไรจาก
การดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.10
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์สมาการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์กบั ตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัว
𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 = 𝐛𝟎 +𝐛𝟏 𝐂𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟐 𝐀𝐓𝐑 𝐢𝐭+ 𝐛𝟑 𝐃/𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟓 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟔 𝐑𝐎𝐄𝐢𝐭 + 𝐞𝐢𝐭

ตัวแปร
ค่าคงที่
อัตราทุนหมุนเวียน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขนาดของธุรกิจ
GDP
อัตราแลกเปลีย่ น (USD)
R = 0.495

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
Unstandardized
standardized
Coefficients
Coefficients
B
SE
t
β
-68.406
-0.602
2.094
-2.045
5.980
-0.560
0.590
2
R = 0.245
F = 5.463

16.393
0.264
0.776
0.670
1.293
0.898
0.342

-0.199
0.244
-0.320
0.500
-0.054
0.150

Sig.

-4.173
0.000***
-2.278
0.025**
2.697
0.008***
-3.053
0.003***
4.625
0.000***
-0.623
0.534
1.723
0.088*
2
Adjusted R = 0.200
Sig. = 0.000***

หมายเหตุ : * มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.10
** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
*** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 12 จากผลการวิ เคราะห์ พบว่า
ค่า Sig F เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 และมีค่า F-Statiatistic เท่ากับ 5.463 แสดงให้เห็น
ว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.200 แสดงว่าตัวแบบนี้ สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ได้เพียงร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือร้อยละ
80 เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีม่ าจากปั จจัยอื่น
ผลจากการศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปรอิส ระแต่ ละตัว กับ อัต ราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์รวมทีม่ นี ัยสาคัญ พบว่าอัตราทุนหมุนเวียน ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีค่า B = -0.602 สามารถอธิบาย
ได้ว่าเมื่ออัตราการทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จะส่งผลทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ลดลง
0.602 หน่วย
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อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีค่า B = 2.094 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่ออัตราการ
หมุนของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จะส่งผลทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ 2.094 หน่วย
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีค่า B = -2.045
สามารถอธิบ ายได้ ว่ า เมื่อ อัต ราหนี้ ส ิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เพิ่ ม ขึ้น จะส่ ง ผลท าให้ อ ัต รา
ผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ลดลง 2.045 หน่ ว ย เนื่ อ งจากการตัง้ สมมติฐานเป็ นการตัง้ แบบมี
ทิศทาง จึงต้อ งใช้การทดสอบแบบทางเดียว(one tailed test) จึงต้องนาค่ า Sig t ไปหารสอง
ก่อน ซึ่งจะได้เท่ากับ 0.125 และ 0.015 ตามลาดับ แล้วนาไปเทียบกับ 0.01 แสดงว่าอัตราทุน
หมุนเวียน อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์เป็ นลบกับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ มีค่าเท่ากับ 0.04 เมื่อนาไปเทียบกับ 0.01 มีความสัมพันธ์เป็ น
บวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ขนาดของธุ รกิจ ส่ งผลต่ อ อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์ ใ นทิศ ทางเดีย วกัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติระดับ 0.01 และมีค่ า B = 5.980 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อขนาดของธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ จะส่งผลทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ 5.980 หน่วย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะดับ 0.10 และมีค่า B = 0.590 สามารถอธิบายได้ว่า
เมื่อ อัต ราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่ อ ดอลลาร์ส หรัฐ เพิ่ม ขึ้น จะส่ งผลท าให้ อ ัต ราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ 0.590 หน่วย
อัตราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไม่มผี ลต่ออัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.10
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์สมาการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ กับตัวแปรอิสระทัง้ 6 ตัว
𝐑𝐎𝐄𝐢𝐭 = 𝐛𝟎 +𝐛𝟏 𝐂𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟐 𝐀𝐓𝐑 𝐢𝐭 + 𝐛𝟑 𝐃/𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟒 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +𝐛𝟓 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝐛𝟔 𝐑𝐎𝐄𝐢𝐭+ 𝐞𝐢𝐭

ตัวแปร
ค่าคงที่
อัตราทุนหมุนเวียน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขนาดของธุรกิจ
GDP
อัตราแลกเปลีย่ น (USD)
R = 0.501

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
Unstandardized
standardized
Coefficients
Coefficients
B
SE
t
β
-131.256
-1.945
4.046
0.513
10.538
-0.304
1.152
2
R = 251
F = 5.649

36.851
0.595
1.745
1.506
2.907
2.019
0.770

-0.285
0.209
0.036
0.390
-0.013
0.130

Sig.

-3.562
0.001***
-3.271
0.001***
2.318
0.022**
0.341
0.734
3.625
0.000***
-0.150
0.881
1.497
0.138
2
Adjusted R = 0.207
Sig. = 0.000***

หมายเหตุ : * มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.10
** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.05
*** มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยสาคัญที่ 0.01
จากตารางที่ 13 ผลการวิ เคราะห์ พบว่า
ค่า Sig F เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 และมีค่า F-Statiatistic เท่ากับ 5.649 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.207 แสดงว่าตัวแบบอธิบายถึงการเปลีย่ นแปลงของตัวแปร
ตาม คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ได้เพียงร้อยละ 20.7 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 79.3
เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีม่ าจากปั จจัยอื่น
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั สาคัญ พบว่าอัตราทุนหมุนเวียน ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และมีค่า B = -1.945 สามารถ
อธิบายได้ว่าเมื่ออัตราทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จะส่งผลทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ลดลง 1.945 หน่วย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และมีค่า B = 4.046 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อ
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อัตราการหมุนของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จะส่งผลทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้
4.046
ขนาดของธุรกิจ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น อย่างในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะดับ 0.01 โดยมีค่า P-Value < 0.01 และมีค่า B = 10.538 สามารถ
อธิบายได้ว่า เมื่อขนาดของธุรกิจเพิ่มขึ้น จะส่งผลทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิม่ ขึน้ 10.538 หน่วย
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
และอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ไม่มผี ลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.10
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน 1
H1 : อัตราทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบ
ั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า อัต ราทุนหมุนเวียน ไม่มผี ลต่ ออัต รา
ก าไรขัน้ ต้น อัต ราก าไรสุ ท ธิ อัต ราก าไรจากการด าเนิ น งานอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ผล
การศึกษาข้างต้นจึงปฏิเสธ H1 อัตราทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทา
กาไรในเชิงลบ
ผู้ศึกษาพบว่า อัตราทุนหมุนเวียน ส่งผลต่ อ อัตราผลตอบแทนต่อสอนทรัพย์และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
และ 0.01 ตามลาดับ ดังนัน้ จึงยอมรับ H1 อัตราทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ในการทากาไรในเชิงลบ อธิบายได้ว่าถ้าอัตราส่วนความสามารถในการทากาไรเพิม่ ขึน้ อัตราทุน
หมุนเวียนก็จะลดลง
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน 2
H2 : อัตราการหมุนของสินทรัพย์มค
ี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงบวก
ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ส่งผลต่อ
อัตรากาไรขัน้ ต้นในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 และอัตราการ
หมุ น เวีย นของสิน ทรัพ ย์ ไ ม่ ม ีผ ลต่ อ อัต ราก าไรสุ ท ธิ อัต ราก าไรจากการด าเนิ น งานอย่ างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น จึง ปฏิ เ สธ H2 อั ต ราการหมุ น ของสิ น ทรัพ ย์ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงบวก
อย่างไรก็ตามผู้ศกึ ษาพบว่า อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ดัง นั ้น จึง ยอมรับ H2 อัต ราการหมุ น ของสิน ทรัพ ย์ ม ี
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ความสัม พั น ธ์ ก ั บ ความสามารถในการท าก าไรในเชิ ง บวก อธิบ ายได้ ว่ า ถ้ า อั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการทากาไรเพิม่ ขึน้ อัตราการหมุนของสินทรัพย์กจ็ ะเพิม่ ขึน้
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน 3
H3 : อัตราหนี้สน
ิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่
ส่งผลต่ออัตรากาไรขัน้ ต้นและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น จึง ปฏิเ สธ H3 อัต ราหนี้ ส ิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น มีค วามสัม พั น ธ์ กั บ
ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาพบว่า อัตราหนี้สนิ ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลต่อ อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรจากการดาเนินงานและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ 0.01 ดัง นั ้น จึง ยอมรับ H3 อัต ราหนี้ ส ิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถือ หุ้ น มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ อธิบายได้ว่า หากบริษทั มีหนี้สอนเป็ น
จานวนมากอาจจะส่งผลให้ความสามารถในการทากาไรต่า

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษทั ทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน 24 บริษัท โดยเก็บข้อมูลเป็ นรายปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558-2662 สามารถสรุปผล
วิเคราะห์ได้ดงั นี้
เมื่อ พิจารณาจากความสามารถในการท ากาไรของแต่ ล ะบริษัท ในช่ว งปี 2558-2562
พบว่า บริษัท ที่มกี าไรขัน้ ต้นมากที่สุด คือบริษัท คือ บริษัท จัส มิน เทเลคอม ซิส เต็มส์ จากัด
(มหาชน) มีค่าอยู่รอ้ ยละ 51.74 บริษทั ทีม่ กี าไรสุทธิมากทีส่ ุด คือ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด
(มหาชน) มีค่าอยู่รอ้ ยละ 182.36 บริษทั ทีม่ กี าไรสุทธิมากทีส่ ุด คือ บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) ในปี 2561 มีค่าอยู่รอ้ ยละ 182.36 บริษัทที่มกี าไรจากการดาเนินงานมากที่สุ ด คือ
บริษัท อิน ทัช โฮลดิ้ง ส์ จ ากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีค่ าอยู่ร้อ ยละ183.69 บริษัท ที่ม ีอ ัต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มากที่สุด คือบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) มีค่า
อยู่รอ้ ยละ 33.18 และบริษทั ทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มากทีส่ ุด คือ บริษทั แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) มีค่าอยูร่ อ้ ยละ 82.12
และจากการทดสอบสมมติฐาน Pearson correlation ผลคือไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อ
ข้อ ตกลงเบื้อ งต้ น ได้ จึง เลือ กใช้ Spearman's correlation ในการวิเ คราะห์ ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์
นอกจากนี้ ใ นจากการวิเ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis)ซึง่ ทาขึน้ เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆทีม่ ผี ลต่ออัตราส่วนความสามารถในการทากาไร ได้แก่
อัตราทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น ขนาด
ของธุรกิจ อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ สรุปได้เป็ นภาพรวม ดังนี้
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ตารางที่ 14 สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทากาไรกับตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม
ตัวแปร
อัตราทุนหมุนเวียน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขนาดของธุรกิจ
GDP
อัตราแลกเปลีย่ น (USD)
หมายเหตุ

GPM
x
x
+
x
x

NPM
x
x
+
x
x

OPM
x
x
+
x
x

ROA
+
+
x
+

ROE
+
x
+
x
x

: + มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
- มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม
X ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ

เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่ อ ส่วนของผู้ถือ หุ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วนกาไร
ขัน้ ต้น อัตราส่วนกาไรสุทธิและอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (ART) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื
หุ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ แต่ อ ัต ราการหมุนของสิน ทรัพ ย์รวมมีค วามสัมพันธ์ในทิศ ทาง
ตรงกันข้ามกับอัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วนกาไรสุทธิและอัตราส่วน
กาไรขากการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่อ พิจารณาจะเห็น ว่าอัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน ต่ อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น (D/E) มีค วามสัม พัน ธ์ใ น
ทิศ ทางตรงกัน ข้า มกับ อัต ราส่ ว นก าไรสุ ท ธิ อัต ราส่ ว นก าไรจากการด าเนิ น งานและ อัต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ มีมคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้นกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื
หุน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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จากการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า ขนาดของธุ ร กิ จ (SIZE)มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการทากาไรทัง้ 5 อัต ราส่ วน นัน้ ก็คอื อัต ราส่ วนกาไรขัน้ ต้น อัต รากาไรสุ ทธิ
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการทากาไรทัง้ 5 อัตราส่วนซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ โอปอ คาเกษม
(2552) พบว่ าปั จจัย ทางเศรษฐกิจ คือ ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศมีค วามสัม พัน ธ์ใ น
ทิศทางตรงกันข้ามกับความสามารถในการทากาไร
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (USD) มีความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
เพียงตัวเดียวนัน้ ก็คอื อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และอัตราแลกเปลี่ยนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั อัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น อัตราส่วนกาไรสุทธิ
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
อภิ ปรายผล
ในการศึกษาหาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทากาไรของบริษัทที่จดทะเบียนใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่ อความสามารถในการทากาไร
ของธุรกิจ

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปร
สมมติฐาน
อัตราทุนหมุนเวียน

GPM
H1
x

H2

NPM
H3

H1
x

H2

OPM
H3

H1
x

H2

ROA
H3

H1


H2

ROE
H3

H1

H2

H3





อัตราการหมุนเวียนของ
x
x
x
สินทรัพย์


อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื
x
x
หุน้
หมายเหตุ
: 1. GPM คือ อัต ราก าไรขัน้ ต้น , NPM คือ อัต ราก าไรสุท ธิ, OPM คือ อัต ราก าไรจากการดาเนิ น งาน, ROA คือ ผลตอบแทนสิน ทรัพ ย์รวม ROE คือ
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ , CR คือ อัตราทุนหมุนเวียน, AT คือ อัตราการหมุนสินทรัพย์รวม, D/E คือ อัตราหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
2. ข้อสมมติฐานในการทาวิจยั
H1 : อัตราทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
H2 : อัตราการหมุนของสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงบวก
H3 : อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
3. เครื่องหมายแสดงความสัมพันธ์กบั อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรทัง้ 5 อัตรา
 : ยอมรับสมมติฐาน
X : ปฎิเสธสมมติฐาน
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ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
H1 : อัตราทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบ
ั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
ผู้ศึก ษาพบว่า อัต ราทุ น หมุน เวีย นส่ งผลต่ อ อัต ราผลตอบแทนต่ อ สิน ทรัพ ย์แ ละอัต รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
และ 0.01 ตามลาดับ ดังนัน้ จึงยอมรับ H1 อัตราทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ในการท าก าไรในเชิงลบ ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ หนึ่ งนุ ช แสงสีนิล (2558) ที่กล่ าวว่า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับความสามารถในการทากาไร
H2 : อัตราการหมุนของสินทรัพย์มค
ี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงบวก
ผู้ศึกษาพบว่า อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
และ 0.05 ตามล าดับ ดังนั น้ จึงยอมรับ H2 อัต ราการหมุ น ของสิน ทรัพ ย์ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ
ความสามารถในการทากาไรในเชิงบวก อธิบายได้ว่า ถ้าอัตราส่วนความสามารถในการทากาไร
เพิม่ ขึน้ อัตราการหมุนของสินทรัพย์กจ็ ะเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของงานวิจยั ของ โสภณ
บุ ญ ถนอมวงศ์ (2561) พบว่ า อั ต ราหมุ น ของสิ น ทรัพ ย์ ร วม(Total Asset Turnover) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกหรือมีการเปลีย่ นแปลงในทิศทางเดียวกับอัตรากาไรขัน้ ต้น อัตรากาไรจาก
การดาเนินงาน และอัตรากาไรสุทธิ กล่าวคือเมือ่ บริษทั มีการใช้งานเครือ่ งจักรหรือทรัพย์สนิ อื่นๆ
มาผลิตสินค้านาไปจาหน่ ายได้เร็ว ทาให้เกิดยอดขายหรือรายได้เพิม่ ขึน้ ก็ทาให้บริษั ทมีโอกาส
ได้รบั ผล กาไรเพิม่ ขึน้
H3 : อัตราหนี้สน
ิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทากาไรในเชิงลบ
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น ส่งผลต่ออัตรากาไรสุทธิ อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ดังนัน้ จึงยอมรับ H3 อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทา
กาไรในเชิงลบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวินี งามขา (2561) พบว่า โครงสร้างเงินทุนที่วดั
ด้วยหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีทศิ ทางตรงกันข้ามต่อความสามารถในการทากาไร
ข้อจากัด
การทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคนู พบว่า ไม่ผ่านการทดสอบ
สมมติฐานในข้อที่ 2 แสดงให้เห็นว่า Error term กระจายไม่ปกติ และข้อที่ 4 แสดงให้ Error
term ไม่เป็ นอิสระต่อกัน จากปั ญหาผู้วจิ ยั ได้ทาการตัดข้อมูลที่มคี ่ามากสุด -ต่ าสุดออกหรือเก็บ
ข้อมูลเพิม่ ก็ยงั ไม่ผ่านสมมติฐานข้างต้น
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ นี้
การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั สามารถแสดงให้เห็น ถึงความสัม พัน ธ์ข องอัต ราส่ ว นที่ส่ ง ผลถึง
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ในผลการวิจยั อัตราส่วนทีส่ ่งผลต่อ
ความสามารถในการทากาไรได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์
รวมและอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ผลในการศึกษาครัง้ นี้ผบู้ ริหารสามารถนาข้อมูล
ไปใช้ในการบริห ารและวางแผนสภาพคล่ อง ประสิทธิภาพในการใช้ส ินทรัพย์และการจัดหา
เงินทุนของบริษทั ได้เป็ นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.งานวิจยั ในอนาคตควรศึกษาความสามารถในการทากาไรในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมใดมีความสามารถในการทากาไรได้ดกี ว่า
2.การศึกษาในอนาคตควรเพิม่ ปั จจัยอื่นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้ อ อัตราดอกเบีย้ เพื่อให้
งานวิจยั ออกมาครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
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