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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรพัย์และเพื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราสว่น
ทางการเงินและราคาหลกัทรพัย์ของกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สร้าง หมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลทตุยิภูมิจากงบการเงินปี 2555 – 2558 ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จํานวน          
63 บริษทั ซึ่งแบง่เป็นบริษทัจดทะเบยีนหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์จํานวน 46 บริษัท 
และบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง จํานวน 17 บริษทั กาํหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การศกึษาและทดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย การวิเคราะหส์ถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) การวิเคราะหส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงินก ับราคาหลกัทรัพย์ และทําการเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงินก ับราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 



จ 
 

 
 

ผลการศกึษาพบว่า บริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีอ ัตราส่วนวัด
ความสามารถในการทาํกาํไรสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
การที่บริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีหนี้สินสูง ทาํใหเ้กิดต้นทุนทาง
การเงินสูงขึน้ จึงทาํใหผ้ลการดาํเนินงานตํ่าลง ยกเว้นความสามารถในการทํากําไรข ัน้ต้นที่
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีสูงกว่า  

ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั พบว่าอตัราส่วนที่มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวก ันก ับราคาหลกัทรัพย์และมีนัยสําค ัญทางสถิติ ประกอบด้วย อัตรา
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 และ 
อตัราหมุนของสินทรพัย์ อ ัตรากําไรสุทธิ อ ัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ มีความสัมพนัธ์ ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 โดย
อตัราส่วนที่มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์และมีนัยสําคญัทางสถิต ิ
ไดแ้ก ่อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน มีความสมัพนัธ์ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 

ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู พบว่า อตัราส่วนทางการเงินที่สามารถ
นํามาวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ ประกอบดว้ยอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชําระหนี้และอัตราส่วนวัด
ความสามารถในการทาํกาํไร สําหรบัหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างไม่มีอตัราส่วนทางการเงินใดที่
สามารถนํามาวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ได ้ 

ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคา
หลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สรา้ง พบว่า 
ความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของทัง้ 2 หมวดธุรกิจไม่มีความ
แตกตา่งกนั แตน่ําปัจจยัที่เป็นตวัแปรควบคมุมาพจิารณา พบว่า อตัราส่วนความสามารถใน
การจ่ายชาํระหนี้ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์สูง
กว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.05 

จากผลการศึกษาดงักล่าวผู้ลงทุนสามารถนําผลการศึกษามาใช้เป็นเครื่ องมือ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัย์ของหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง โดยวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์เบือ้งตน้ ดว้ยอตัราส่วนทาง
การเงินที่มีความสมัพนัธ์และมีนยัสําคญักบัราคาหลกัทรพัย์ ถือเป็นเครื่องมือที่ชว่ยใหผู้้ลงทุน
ใชป้ระกอบการตดัสินใจได ้
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การศกึษาคน้คว้าอิสระในครัง้นี้สําเร็จสมบรูณ์ไดด้ว้ยความชว่ยเหลอื และความกรุณา
จาก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กติตมิา  อคัรนุพงศ ์อาจารย์ที่ปรึกษาในการศกึษาคน้คว้าอิสระที่
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ชว่ยเหลอืในดา้นตา่ง ๆ เป็นอย่างด ีอีกท ัง้ยงัคอยใหก้าํลงัใจในการศกึษาคน้คว้าอิสระในครัง้นี้
จนทาํใหก้ารศกึษาคน้คว้าอิสระครัง้นี้สําเร็จไปไดด้ว้ยด ีขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสูง 
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คน้คว้าอิสระ และอาจารย์ ดร.สุกญัญา  รกัพานิชมณี กรรมการสอบการศกึษาคน้คว้าอิสระ ที่
ไดก้รุณาใหค้าํแนะนําและขอ้เสนอแนะ ซึ่งมีส่วนชว่ยใหก้ารศกึษาคน้คว้าอิสระครัง้นี้ สมบูรณ์
มากยิ่งขึน้ 

ประการสุดทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคณุสมาชกิในครอบครวัทกุคนที่คอยสนบัสนุนและ
ใหก้าํลงัใจในการศกึษาคน้คว้าอิสระครัง้นี้แสมอมา ขอขอบพระคุณผู้บงัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงานที่วิทยาลยัอาชวีศกึษาดสุิตพณิชยการ ที่คอยให้กําลงัใจและสนับสนุนในการศึกษา
คน้คว้าอิสระในครัง้นี้ รวมทัง้พี่ ๆ และเพื่อน ๆ นกัศกึษาปริญญาโททกุท่านที่คอยช่วยเหลือ
และคอยใหก้าํลงัใจในการศกึษาคน้คว้าอิสระ ผู้ศกึษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้า
อิสระครัง้นี้จะเป็นประโยชน์แกผู่้สนใจตอ่ไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  

ในอดตีที่ผ่านมาจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ประชาชนผู้มีรายได้ม ักนําเงินได้ส่วนหนึ่ งที่
ตนเองไดร้บัจดัเกบ็ในรูปลกัษณะของเงินฝากธนาคาร เพื่อเพิม่มูลคา่เงินมากขึน้ ซึ่งการจดัเกบ็
เงินในลกัษณะดงักลา่ว จะไดร้บัผลตอบแทนกลบัมาในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
แตจ่ากสถานการณ์ในปัจจุบนัจะเหน็ว่าสภาพเศรษฐกจิ มีอตัราเงินเฟ้อที่มมีูลคา่สูงขึน้ประกอบ
กบัอตัราดอกเบีย้ที่ไดร้บัจากการนําเงินไปฝากธนาคารลดน้อยลงเมื่อเทยีบกบัอตัราเงินเฟ้อที่
มีการปรบัตวัสูงขึน้ ทาํใหว้ิธีการเพิม่มูลคา่ของเงินดว้ยวิธีการออมเป็นวิธีที่ไดร้บัผลตอบแทน
ไม่คุม้คา่ ดงันัน้ผู้ออมเงินจึงมองหาวิธีที่จะส ามารถลงทุนและได้ร ับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
มากกว่าวิธีการออมเงิน นัน่คือการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งถือเป็น
ทางเลอืกหนึ่งสําหรบันกัลงทนุ เพราะนอกจากจะไดร้บัผลตอบแทนกลบัมาในรูปของเงนิปันผล 
(Dividend Yield) แลว้ ผู้ลงทนุยงัมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหลกัทรัพย์ที่ตนเอง
ถือครองนัน่คอื กาํไรจากการจําหน่ายหลกัทรพัย์ (Capital Gain) ซึ่งเกดิจากส่วนตา่งระหว่าง
เวลาที่ซื้อและเวลาขายหลกัทรพัย์ 

จากการลงทนุดงักลา่วนี้ถือเป็นทางเลอืกหนึ่งขององคก์รธุรกจิในการระดมเงินทนุเพื่อ
ขยายความเจริญเตบิโตใหก้จิการ โดยผ่านตลาดทุน (Capital Market) ไม่ต้องจัดหาแหล่ง
เงินทนุผ่านตลาดเงิน (Money Market) ทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียดอกเบีย้จากการจัดหาเงินดงักล่าว 
ลดตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายที่อาจจะเกดิขึน้ใหต้ํ่าลงไดแ้ละชว่ยลดความเสี่ยงในการจ่ายดอกเบี้ยได้
อีกดว้ย  
 ผู้ลงทนุที่ลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ ตา่งมีความคาดหวังที่จะได้ร ับผลตอบแทน โดย
ราคาหลกัทรพัย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวขึน้ลงอยู่ตลอดเวลา และผลตอบแทนนัน้จะ
ไดร้บัมากหรือน้อย ผู้ลงทนุจึงควรพจิารณาขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบ ในการลงทนุ เพื่อพจิารณา
ปัจจยัที่อาจเกดิความเสี่ยงที่ผู้ลงทนุจะไดร้บัผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เพื่อให้
การลงทนุมีประสิทธิภาพและผู้ลงทนุไดร้บัผลตอบแทนอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และเกิดความ
เสี่ยงอยู่ในระดบัที่ตํ่าหรือยอมรบัได ้ผู้ลงทนุจําเป็นตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละประเมินขอ้มลูตา่ง ๆ  
เพื่อนํามาชว่ยในการตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์  โดยขอ้มูลที่นํามาชว่ยในการตดัสินใจ  



2 
 

 
 

แบง่ได ้2 รูปแบบ คอื (1) การวิเคราะหปั์จจยัพืน้ฐาน (Fundamental Analysis) เป็นการนํา
ขอ้มูลภายนอกและขอ้มลูภายในมาใชพ้จิารณา ไดแ้ก ่สภาพเศรษฐกจิและสภาพแวดลอ้มของ
ตลาด รวมทัง้วิเคราะหอ์ุตสาหกรรมเพื่อดทูศิทางของเศรษฐกิจและตลาดว่าไปในทิศทางใด 
และหลกัทรพัย์ของกลุม่อุตสาหกรรมใดที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  เป็นตน้ รวมถึง
ขอ้มูลที่แสดงเกี่ยวกบัผลการประกอบการของบริษทั นัน่คอื มูลคา่ทางบญัช ีซึ่งการวิเคราะห์
ดงักลา่วจะเป็นการวิเคราะหต์วัเลขในงบการเงิน โดยจะทาํการวิเคราะหใ์นลกัษณะอัตราส่วน
ทางการเงิน เพื่อนํามาพจิารณาเลอืกหลกัทรพัย์ที่จะลงทนุ โดยขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินจะ
เป็นขอ้มูลที่บริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์จะต้องแสดงให้สาธารณชนรับทราบตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (กลต.) และ (2) การวิเคราะห์
ปัจจยัทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะหเ์พื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคา
หลกัทรพัย์ที่เกดิขึ้นในอนาคต โดยใช้หลกัสถิติที่ผ่านมาในอดีตของราคาหลกัทรัพย์และ
ปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถหาขอ้มูลดงักลา่วไดจ้ากตลาดหลกัทรัพย์ เป็นวิธีที่นักลงทุน
นิยมใช ้เน่ืองจากเป็นวิธีที่สะดวกและใชเ้วลาน้อยที่สุด 

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยไดจ้ดัแบ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ออกเป็นกลุม่อุตสาหกรรมตา่ง ๆ จํานวน 8 กลุม่อุตสาหกรรม โดยภาพรวมมูลคา่ราคาตลาด
ของตลาดหลกัทรพัย์ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2558 สามารถแสดงตามตารางที่ 1 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1  มูลคา่ตลาดและร้อยละของหลกัทรพัย์จําแนกตามกลุม่อุตสาหกรรม 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
มลูค่าตลาดของ
หลกัทรพัย ์(บาท) 

ร้อย
ละ 

ล าดบั 

กลุม่อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  435,690,940.00 3.60 7 
กลุม่อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคและบริโภค  48,957,550.00 0.40 8 
กลุม่อุตสาหกรรมธุรกจิการเงิน 2,742,729,020.00 22.69 2 
กลุม่อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 815,565,580.00 6.75 6 
กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สร้าง  1,934,177,850.00 15.17 3 
กลุม่อุตสาหกรรมทรพัยากร 1,699,125,530.00 14.05 5 
กลุม่อุตสาหกรรมบริการ 2,779,881,570.00 22.99 1 
กลุม่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,733,041,570.00 14.34 4 

ที่มา : ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย.  (31  ธนัวาคม  2555).  ขอ้มูลเปรียบเทยีบหมวด
อุตสาหกรรมพ.ศ. 2558 (สื่ออิเลก็ทรอนิกส์).  ค้นเมื่ อ 7 กุมภาพนัธ์  2559,  จาก  

http://www.setsmart.com 
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แตล่ะกลุม่อุตสาหกรรมจะมีการซื้อขายหลกัทรพัย์ภายในตลาดหลกัทรพัย์ ผู้ลงทนุอาจ
ใชมู้ลคา่รวมจากการซื้อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการ

พจิารณาการลงทนุ ซึ่งภาพรวมมูลคา่การซื้อขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยระหว่างปี 2555-2558 มีมูลคา่การซื้อขายคดิเป็นร้อยละตามกลุม่อุตสาหกรรมตามตาราง
ที่ 2 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 2  ร้อยละของมูลค่าการซื้อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ระหว่างปี 2555-2558 แยกตามกลุม่อุตสาหกรรม 

 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
มลูค่าการซื้อขายรวม (ร้อยละ) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

7.50 4.04 5.74 5.66 

กลุม่อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคและบริโภค 0.61 0.37 1.82 2.02 
กลุม่อุตสาหกรรมธุรกจิการเงิน 20.29 19.23 18.12 16.34 
กลุม่อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 8.61 4.83 5.23 4.75 
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
กอ่สร้าง 

14.99 20.87 19.97 19.70 

กลุม่อุตสาหกรรมทรพัยากร 15.99 11.28 11..69 13.82 
กลุม่อุตสาหกรรมบริการ 15.37 17.26 15.61 15.17 
กลุม่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 14.22 18.50 17.24 17.04 

ที่มา :  ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย.  (31  ธนัวาคม  2555-2557).  ขอ้มูลเปรียบเทียบ
หมวดอุตสาหกรรมพ.ศ. 2555-2557 (สื่ ออิเล็กทรอนิกส์).  ค้นเมื่ อ 7 กุมภาพนัธ์  

2559,  จาก  http://www.setsmart.com  

 

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่ากลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และก่อสร้าง มีมูลค่า
ตลาดเป็นอนัดบัที่ 3 ของกลุม่อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัย์ท ัง้หมดและมีมูลคา่การซื้อขาย
ที่มีอตัราการซื้อขายมากที่สุดในปี 2556-2558 ซึ่งเป็นกลุม่อุตสาหกรรมที่น่าสนใจในการลงทนุ 
โดยมูลคา่การซื้อขายของกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สรา้งในปี 2556 คดิเป็น    
ร้อยละ 20.87 ปี 2557 คดิเป็นร้อยละ 19.97 และปี 2558 คดิเป็นร้อยละ 19.70 ไดแ้บง่หมวด
ธุรกจิออกเป็น 4 หมวดประกอบดว้ย หมวดธุรกจิวัสดุก่อสร้าง หมวดธุรกิจบริการรับเหมา
ก่อสร้าง  หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน
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อสงัหาริมทรพัย์ และหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งแตล่ะหมวดมีมูลคา่ราคาตลาด ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3  มูลคา่ตลาดและร้อยละของหลกัทรพัย์และจํานวนบริษทัจําแนกตามหมวดธุรกจิใน

กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สร้าง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2558 
 

หมวดธุรกิจ 
มูลค่าตลาดของ
หลกัทรพัย ์(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน
บริษัท 

หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 862,224,750.00 47.01 19 
หมวดธุรกจิบริการรบัเหมากอ่สร้าง 469,697,680.00 25.61 19 
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 434,044,730.00 23.66 56 
หมวดธุรกจิกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์และ
ก อ ง ทุ น ท รั ส ต์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสงัหาริมทรพัย์ 

68,210,680.00 3.72 60 

ที่มา :  ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย.  (31  ธนัวาคม  2555).  ขอ้มูลเปรียบเทยีบหมวด
อุตสาหกรรมพ.ศ. 2558 (สื่ออิเลก็ทรอนิกส์).  ค้นเมื่ อ 7 กุมภาพนัธ์  2559,  จาก  
http://www.setsmart.com 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เป็นหมวดธุรกจิที่มีมูลคา่ตลาดเป็น

ลาํดบัที่ 3 ของกลุม่อุตสาหกรรมและมีจํานวนบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมมากเป็นลําดบัที่ 2 
และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างถือเป็นหมวดธุรกจิที่มีมูลคา่ตลาดหลกัทรพัย์สูงสุดเป็นลําดบัที่ 1 
ของกลุม่อุตสาหกรรม แสดงใหเ้หน็ว่าหมวดธุรกจิท ัง้สองหมวดดงักล่าวเป็นหมวดธุรกิจที่มี
ความสําคญัในระบบเศรษฐกจิของไทย ประกอบกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในช่วงปี 
2555-2558 ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง ที่ผ่านมานัน้มีแนวโน้ม
ขยายตวัในทศิทางที่ดขี ึน้ โดยในปี 2555 มีการขยายตวัเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย  อาจเป็นผลมา
จากวิกฤตกิารณ์อุทกภยัในปี 2554 แตบ่ริษทัในกลุม่อุตสาหกรรมไดม้ีการขยายแผนกลยุทธ์ใน
การดาํเนินการกระจายตวัของอุตสาหกรรมไปยงัหวัเมืองตา่ง ๆ  เพิม่มากยิ่งขึน้ ปี 2556 มีการ
ขยายตวัไปในทศิทางที่ดขี ึน้ โดยเป็นผลสืบเนื่ องมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รฐับาล ไม่ว่าจะเป็นโครงการบา้นหลงัแรก โครงการพฒันาสาธารณูปโภคข ัน้พืน้ฐานด้านการ
คมนาคม ซึ่งภาพรวมการเจริญเตบิโตของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการเจริญเติบโตของ
คอนโดมิเนียม นอกจากนัน้กลุม่บริษทัขนาดใหญ่ยงัมีการขยายตวัเพื่อพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ออกไปยงัภูมิภาคตา่ง ๆ  เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการขยายตวัของ
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โครงการคอนโดมิเนียมมากกว่า 50 โครงการ หอ้งพกัมากกว่า 1 หมื่นยูนิต สําหรับปี 2557 
อุตสาหกรรมประสบปัญหาการชะลอตวัเน่ืองมาจากผลของปัญหาทางการเมืองซึ่ งส่งผลทวี
ความรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ โดยเฉพาะธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการชะลอ
การลงทนุ อีกท ัง้ยงัมีตลาดอสงัหาริมทรพัย์ในบางพืน้ที่ประสบกบัปัญหาอุปทานส่วนเกิน ทํา
ใหม้ีผลการดาํเนินงานที่เกดิการชะลอตวัและในปี 2558 แนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาด
อสงัหาริมทรพัย์มีการชะลอตวัเป็นอย่างมากในชว่งตน้ปี เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืน
ตวัอย่างมีเสถียรภาพ ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศยัของผู้บริโภคลดน้อยลง ประกอบกบั
สถาบนัการเงินระมดัระวงัในการอนุมตัสิินเชื่อ แตใ่นชว่งปลายปี 2558 ทางคณะรัฐมนตรีมี
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ เพื่อบรรเทาภาระรายจ่ายของผู้ซื้อที่อยู่อาศยัสําหรับผู้ที่มีรายได้
น้อย ซึ่งส่งผลตอ่ตลาดอสงัหาริมทรพัย์ในชว่งปลายปี มีแนวโน้มการเจริญเตบิโตไปในทศิทาง
ที่ดขี ึน้ (ศนูย์วิจยั กสิกรไทย, 2555-2558) 

นอกจากแนวโน้มทางดา้นเศรษฐกจิของธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์ที่ไดก้ลา่วมาในข้างต้น 
หากพจิารณาถึงรูปแบบของการดาํเนินธุรกจิในลกัษณะต้นนํ้า – ปลายนํ้า จะเห็นว่าหมวด
ธุรกจิวัสดุก่อสร้างเป็นหมวดธุรกิจที่มีความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของหมวดพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์  เพราะถือเป็นส่วนประกอบสําคญัในการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์  หากผลการ
เจริญเตบิโตของหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เจริญเติบโตหรือเกิดการชะลอตวัอาจส่งผล
กระทบโดยตรงกบัผลการดาํเนินงานของหมวดวัสดุก่อสร้าง หรือหากผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกจิส่งผลตอ่การดาํเนินงานของหมวดวสัดกุอ่สร้าง ผลกระทบดงักลา่วกอ็าจส่งผลมายัง
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ไดเ้ชน่เดยีวกนั 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงใหค้วามสนใจในการศกึษาเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน
ทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีน  หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และ 
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยทําการวิ เคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคาปิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ สําหรบันกัลงทนุและ
เพื่อชว่ยในการตดัสินใจลงทนุในกลุม่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง หมวด
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ และ หมวดวสัดกุอ่สร้าง 
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วตัถปุระสงค์ของการศึกษา 
 

การศกึษาคน้คว้าอิสระในครัง้นี้มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ดงันี้  
1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรพัย์ของกลุม่ 

อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สร้าง หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

2. เพื่อเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรัพย์
กลุม่ อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 
 จากการศกึษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งในอดตี (ดรูายละเอียดไดจ้ากบทที่ 2 หวัขอ้งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง) สามารถสรุปผลการศกึษาเกี่ยวกบัอตัราส่วนทางการเงินที่มีความสมัพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ได ้ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4  สรุปผลการศกึษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ผู้วิจยั 
สรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ 

กบัราคาตลาดหลกัทรพัย ์
พรพมิล  ป้ันบาํรุงกจิ  (2553) อตัราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ 
- อตัราส่วนกาํไรสุทธิตอ่หุน้ 
- อตัราส่วนมูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 
- อตัราส่วนราคาซื้อขายตอ่มูลคา่ตามบญัช ี
- อตัราส่วนราคาซื้อขายตอ่กาํไรสุทธิตอ่หุน้ 
- อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ 
- อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์ 

อตัราส่วนทางการเงินที่มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนั
ขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ 

- อตัราส่วนราคาซื้อขายสินทรัพย์ต่อกําไรสุทธิต่อ
หุน้ 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการศกึษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง (ตอ่) 
 

ผู้วิจยั 
สรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ 

กบัราคาตลาดหลกัทรพัย ์
วนัวิสาข ์ นนทปั์ญญา  (2553)  อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ก ับราคา

หลกัทรพัย์ 
- อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน 
- อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว 
- อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื 
- อตัราการหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม 
- อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ 
- อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
- อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม 
- อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ 

- อตัราส่วนราคาหุน้ตอ่ราคาตามบญัช ี
บนุนาค  เกดิสินธ์ุ  (2554) อตัราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ 
- อตัรากาํไรสุทธิตอ่หุน้ 
- อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ 
- อตัราส่วนราคาตลาดตอ่ราคาตามบญัชตีอ่หุน้ 
- อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ 
- อตัราหนี้สินตอ่สินทรพัย์รวม 

อริษา  สุรสัโม  (2554) อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ก ับราคา
หลกัทรพัย์ 

- อตัราส่วนมูลคา่ตลาดตอ่มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 
- อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล 
- อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ 
- อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 
- อตัราส่วนผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการศกึษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง (ตอ่) 
 

ผู้วิจยั 
สรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีมีความสมัพนัธ์ 

กบัราคาตลาดหลกัทรพัย ์
นนัทนา  ศรีสุริยาภรณ์ (2557) อตัราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

เดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ 
- อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 

อตัราส่วนทางการเงินที่มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนั
ขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ 

- อตัราส่วนหมุนเวียนสินทรพัย์ถาวร 
  

จากสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกบัอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ ตามตารางที่ 4 ขา้งตน้นัน้สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้  พรพมิล  ป้ันบาํรุงกิจ 
(2553) พบว่าอตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ มี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ วันวิสาข์  นนท์ปัญญา (2553) พบว่า
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรพัย์รวม อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ท ัง้ใน
ทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงกนัขา้ม บนุนาค  เกดิสินธ์ุ (2554) พบว่า อตัราผลตอบแทนตอ่
ส่วนของผู้ถือหุ้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ และ นันทนา               
ศรีสุริยาภรณ์  (2557) พบว่า อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราส่วนกําไรสุทธิ มี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ ผู้วิจัยจึงได้นําผลการวิจัยดงักล่าวมา
กําหนดสมมติฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่ งเ ป็นสมมติฐานแย้ง  (Alternative 
Hypotheses) แบบกาํหนดทศิทาง ไว้ดงันี้ 
 
H1:  อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวก ันกบัราคา

หลกัทรพัย์ 
H2:  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั

ราคาหลกัทรพัย์ 
H3:  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคา

หลกัทรพัย์ 
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H4:  อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคา
หลกัทรพัย์ 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 

การศกึษาคน้คว้าอิสระครัง้นี้เป็นการศกึษาเปรียบเทยีบความสัมพนัธ์ของอัตราส่วน
ทางเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบียน หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ขอบเขตการศกึษาประกอบด้วย 
การศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัอตัราส่วนทางการเงินของกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา ซึ่ งได้จาก
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงินรวมประจําปี 2555 – 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินสิ้นสุดวนัที่      
31 ธนัวาคม ปี 2555 - 2558 และราคาตลาดของหลกัทรัพย์ ซึ่ งได้แก่  ราคาปิด ณ วันที่       
31 มีนาคมของปี 2556 – 2559 โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาไดแ้ก ่บริษทัที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และก่อสร้าง   หมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ จํานวน 46 บริษัท และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จํานวน 17 
บริษทั รวมกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาวิจยั  จํานวน 63 บริษทั 
 
ค านิยามศพัท์ 
 

ราคาหลกัทรพัย ์ หมายถึง  ราคาตลาดของหลกัทรพัย์ ซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 31 
มีนาคม ของปี 2556 – 2559  

บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และกอ่สร้าง หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. นกัลงทนุสามารถนําขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาลงทุนในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

2. ผู้วิจยัสามารถนําขอ้มูลที่ไดม้าเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัตอ่ยอดได้ 
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3. นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย์สามารถนําผลการวิจยัที่ได้ไปวิเคราะห์หล ักทรัพย์เพื่อให้
ขอ้มูลแกผู่้สนใจลงทนุในหลกัทรพัย์หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

4. ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาประเมิน
ประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกิจ
วสัดกุอ่สร้าง กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาคน้คว้าอิสระ เรื่อง การศกึษาเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราส่วน

ทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีน หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ผู้ศกึษาไดร้วบรวมขอ้มูลและระบุ
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งในการศกึษา และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบง่ออกเป็น 3 ส่วน 
ดงันี้ 

1. การวิเคราะหปั์จจยัพืน้ฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุ (Fundamental Analysis) 
2. การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
3. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 
การวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ (Fundamental Analysis) 

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (2545,หน้า 2) การวิเคราะห์หลกัทรัพย์โดยใช้
ปัจจัยพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ที่ ลําดบัการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจมายังสภาพ
อุตสาหกรรมตลอดถึงผลการดําเนินงานของบริษัท โดยรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และของบริษัทมาวิ เคราะห์แต่ละส่วน เพื่อนําไปสู่การคาดการณ์ผลการ
ดาํเนินงานในอนาคตของบริษทั 

ในการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
ความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัที่ออกหลกัทรพัย์ ตลอดจนระดบัราคาของหลกัทรัพย์        
ผู้วิเคราะหห์ลกัทรพัย์จึงจําเป็นตอ้งพจิารณาดชันีชีภ้าวะเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาตเิบือ้งตน้ และขอ้มูลทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัอัตราดอกเบี้ยใน
ปัจจุบนัและที่คาดไว้ในอนาคต นโยบายการเงินและนโยบายการค ลงั รวมทัง้นโยบาย
เศรษฐกจิอื่น ๆ ของรฐับาล ฯลฯ 

ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผู้วิ เคราะห์ควรพิจารณาวัฏจักรธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรม วงจรการขยายตวัของอุตสาหกรรม และโครงสร้างการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม
ควบคูก่นัไป 
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หลงัจากที่ผู้ลงทุนได้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาถึง
สภาวการณ์ลงทนุ และประเภทของอุตสาหกรรมที่จะเลอืกลงทุนแล้ว ข ัน้ต่อไปก็จะเป็นการ
วิเคราะหบ์ริษทัเพื่อศกึษาถึงบริษทัที่ควรลงทนุและราคาหลกัทรพัย์ที่ควรซื้อ โดยที่ผู้ลงทนุควร
จะวิเคราะห ์ท ัง้ในเชงิคณุภาพและเชงิปริมาณ 
 การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์เป็นการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยข ัน้ตอนการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การศกึษาและวิเคราะหข์อ้มูลและการตคีวามผลที่ไดจ้ากการศกึษา เพื่อนํามาพจิารณา
กาํหนดหลกัทรพัย์ หรือกลุม่หลกัทรพัย์ที่จะลงทนุ 

วตัถุประสงคเ์บือ้งตน้ของการวิเคราะหห์ลกัทรพัย์ คอืการวิเคราะหอ์ตัราผลตอบแทนที่
คาดหวงัเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย์ลงทนุที่ดทีี่สุด ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด        
ณ ความเสี่ยงระดบัหนึ่ง อย่างไรกต็าม การกาํหนดมูลคา่ที่แทจ้ริงของหลกัทรพัย์และการวาง
รูปแบบของกลุม่หลกัทรพัย์ลงทนุใหด้ทีี่สุดนัน้ ขึน้อยู่กบัระดบัของความเสี่ยงที่ผูล้งทนุสามารถ
ยอมรบัไดซ้ึ่งอาจแตกต่างกนัไป ดงันัน้ ผู้วิเคราะห์หลกัทรัพย์จําเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบและตดัสินใจใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการลงทุนที่ผู้ลงทุนตัง้ไว้อย่างชดัเจนและ     
สมเหตผุล 

สําหรบัเหตผุลทางทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนัน้ มีรากฐาน
แนวคิดที่ว่า มูลค่าที่แท้จริง ( Intrinsic Value) และราคาตลาดของหลกัทรัพย์ควรจะอยู่
ใกลเ้คยีงกนั ในทางปฏบิตันิกัวิเคราะหท์างปัจจยัพืน้ฐานจะวิเคราะหห์ลกัทรพัย์เพื่อหามูลค่าที่
แทจ้ริงของหลกัทรัพย์ โดยคิดในรูปแบบของมูลค่าปัจจุบนั (Present Value) ซึ่ งเป็นการ
ประเมินมูลคา่ของหลกัทรพัย์ที่จะลงทนุ ซึ่งคาดว่าจะได้ร ับผลตอบแทนในอนาคต ทัง้ในรูป
กาํไรจากการขายหลกัทรพัย์ (Capital Gain) และผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของ
ดอกเบีย้ หรือเงินปันผล (Yield) หลกัจากนัน้จึงนํามาเปรียบเทียบกบัราคาหลกัทรัพย์นัน้ใน
ตลาด หากมูลคา่ที่แทจ้ริงสูงกว่าราคาตลาดของหลกัทรพัย์กจ็ะตดัสินใจซ้ือ ในทาํนองกลบักนั
หากมูลคา่ที่แทจ้ริงตํ่ากว่าราคาตลาดกต็ดัสินใจขาย 
 

ข ัน้ตอนของการวิเคราะหห์ลกัทรพัย์โดยใชปั้จจยัพืน้ฐาน  
การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์โดยใชปั้จจยัพืน้ฐาน เป็นการวิเคราะห์ที่ลําดบัการพิจารณา

จากสภาพเศรษฐกจิมายงัสภาพอุตสาหกรรม ตลอดถึงผลการดําเนินงานของบริษัท โดย
รวบรวมขอ้มูลทางเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและบริษทัมาวิเคราะหแ์ต่ละส่วน เพื่อนําไปสู่การ
คาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคต 

การวิเคราะหห์ลกัทรพัย์ตามวิธีปัจจยัพืน้ฐาน มีข ัน้ตอนที่สําคญัดงันี้   
 1. การวิเคราะหเ์ศรษฐกจิโดยทัว่ไป (Economic Analysis) 

การวิเคราะหเ์ศรษฐกจิเน้นการวิเคราะหภ์าวะเศรษฐกจิที่เป็นมาตลอดจนแนวโน้มของ
ภาวะเศรษฐกจิในอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัเศรษฐกจิโลกและแนวนโยบายเศรษฐกจิ
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ของรฐับาลว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่ออกหลกัทรัพย์หรือไม่เพียงใด นอกจากนัน้ การ
วิเคราะหเ์ศรษฐกจิน้ียงัรวมถึงการวิเคราะหว์ฏัจกัรธุรกจิ และนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคญั
ของรฐับาลดว้ย หลกัเบือ้งตน้ในการวิเคราะหเ์ศรษฐกจิโดยทัว่ไปจะวิเคราะหเ์รื่องตา่ง ๆ เชน่ 

- ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(Gross National Product : GNP)  
- ผลผลติอุตสาหกรรม (Industrial Production)  
- รายไดส้่วนบคุคล (Personal Income) 
- ดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) 
- ดชันีราคาผู้ผลติ (Producer Price index)  
- อตัราการว่างงาน (Unemployment Rate)  
- อตัราดอกเบีย้ในประเทศและอตัราดอกเบีย้ตา่งประเทศ  
- ปริมาณการขายปลกี (Retail Sales) 

 
2. การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรม (Industry Analysis) 
การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมเน้นการวิเคราะหว์งจรอุตสาหกรรม ( Industry Life Cycle) 

สภาพการตลาดและการแขง่ขนั ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอัตร าการ
เจริญเตบิโตอย่างไร ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างดว้ยกนั เชน่ นโยบายของรฐับาลที่จะใหก้าร
สนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรค โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรฐับาล โครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมแตล่ะประเภท เป็นตน้ นอกจากปัจจยัหลกัดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิเคราะห์
ควรที่จะพจิารณาปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวกบัตวัอุตสาหกรรมด้วย เพื่อให้การวิเคราะห์มีความ
ครอบคลมุไดด้ยีิ่งขึน้ ปัจจยัเหลา่นัน้ประกอบดว้ย 

- โครงสร้างอุตสาหกรรม   
- ความสมัพนัธ์ระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน   
- ตวัแปรทางดา้นตน้ทนุ   
- กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของรฐับาล  

 
3. การวิเคราะหบ์ริษทั (Company Analysis) 
การวิเคราะหบ์ริษทัเป็นข ัน้สุดทา้ยของการวิเคราะหโ์ดยเน้นการวิเคราะหป์ระเภทของ

บริษทัและประเภทของหลกัทรพัย์ โดยจะวิเคราะหท์ ัง้เชงิคณุภาพ (Qualitative Analysis) และ
การวิเคราะหเ์ชงิปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยวิเคราะหปั์จจยัตา่ง ๆ ดงันี้ 

3.1 การวิเคราะหบ์ริษทัเชงิคณุภาพ (Qualitative Analysis) 
การวิเคราะหธ์ุรกจิเชงิคณุภาพ เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลโดยทัว่ไปที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทั 

ขอ้มูลที่ใชใ้นการวิเคราะห ์อาทเิชน่ 
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ขนาดของบริษทั (Size of the Firm)  ผู้วิเคราะห์ควรจะพิจารณาขนาดของแต่ละ
บริษทั ธุรกจิที่มีขนาดใหญ่ย่อมจะมีความได้เปรียบธุรกิจขนาดเล็กท ัง้ในด้านเงินทุน ด้าน
เทคนิค การจ้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถสงู และไดเ้ปรียบในดา้นสภาพการแขง่ขนัใน
ตลาด เป็นตน้ 

อตัราการขยายตวัในอดตี (Past Rate of Growth) ในการประมาณการผลกําไรของ
บริษทัในอนาคตเพื่อคาํนวณหามูลคา่หลกัทรพัย์ของบริษัทนัน้ ผู้วิเคราะห์อาจใช้อ ัตราการ
ขยายตวัในอดตีเป็นบรรทดัฐาน ซ่ึงมีความเป็นไปไดท้ี่อตัราการขยายตวัในอนาคต จะเท่ากบั
อตัราการขยายตวัในอดตี หรือในกรณีที่บริษทัมีจุดเดน่หรือข้อได้เปรียบที่แสดงให้เห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จะมีการพฒันาก้าวหน้าท ัง้จากการเปรียบเทียบกบัข้อมูลในอดีตและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม  อตัราการขยายตวักน็่าจะสูงขึน้ 

ลกัษณะของผลติภณัฑ ์(Nature of the Products) ลกัษณะของสินค้าในบริษัทเป็น
ลกัษณะใด หากเป็นสินคา้ที่จําเป็นในชวีิตประจําวนั อุปสงคใ์นสินคา้จะมีเสถียรภาพมาก ซึ่งจะ
ส่งผลใหก้าํไรของบริษทัที่ผลติหรือจําหน่ายสินค้านัน้จะมีเสถียรภาพมากกว่าบริษัทที่ผลิต
สินคา้ประเภทอื่น 

ชื่อยี่หอ้ผลติภณัฑ ์(Brand Names) กรณีที่บริษทัมีชื่อยี่ห้อผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จ ักกนั
อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรบับคุคลทัว่ไป โอกาสในการทาํกาํไรของธุรกจิกส็ูงขึน้ไปดว้ย 
โครงสร้างของเงินทุน (Capital Structure)  โครงสร้างของเงินทุนจะแตกต่างกนัไปตาม
นโยบายของแตล่ะบริษทั ธุรกจิที่มีโครงสร้างของเงินทนุประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น
ใหญ่  ย่อมจะมีความเสี่ยงทางการเงินตํ่ากว่าธุรกจิที่มีเงินทนุส่วนใหญ่มาจากหนี้สิน 

การกระจายของผลติภัณฑ์ (Diversification)  ธุรกิจที่ผลิตหรือจําหน่ายสินค้าและ
บริการหลายชนิดและมีชื่อยี่หอ้ผลิตภัณฑ์หลายชื่อ ย่อมจะสามารถมีส่วนแบ่งในตลาดได้
มากกว่าธุรกจิที่มีการกระจายของผลติภณัฑน์้อย และย่อมสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนของการประกอบการไดม้ากกว่า 

ผู้บริหารระดบัสูง (Top Management)  คณะผู้บริหารนบัเป็นทรพัยากรที่มีคา่ยิ่งของ
ธุรกจิ หากผู้บริหารของบริษทัใด มีความสามารถในการบริหารและเสริมสร้างสัมพนัธ์อ ันดี
ระหว่างผู้ใตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้มีประสบการณ์และความชาํนาญในการประกอบธุรกจิประเภท
นัน้แลว้ ย่อมจะทาํใหก้ารดาํเนินงานของธุรกจินัน้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง  

ความสามารถทางดา้นการคิดค้นและเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (Research & Product 
Development Resources) บริษทัที่มีความสามารถคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่จะเป็นผู้ที่ริเริ่มและ
พฒันาผลติภณัฑใ์หม่นัน้ในตลาด หากสินคา้นัน้เป็นที่ยอมรบัในชว่งแรก บริษัทก็จะสามารถ
ทาํกาํไรไดสู้งโดยปราศจากคูแ่ขง่ และยงัสามารถพฒันาสนิคา้นัน้ใหม้ีคณุภาพดยีิ่งขึน้มากกว่า
ที่คูแ่ขง่ขนัจะตามทนั ทาํใหบ้ริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าบริษทัที่จะกา้วตามเขา้มาเป็นคูแ่ขง่ขนัใน
ตลาดในภายหลงั 
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พนักงาน (Human Resources) พนักงานเป็นทรัพยากรที่สําคญัของบริษัท การ
ดาํเนินงานของบริษทัจะราบรื่นไดด้ว้ยดแีละมีประสิทธิภาพกย็่อมต้องอาศยับุคลากรภายใน
บริษทั บริษทัจึงควรมีการพฒันาดา้นทรพัยากรบคุคล เพื่อป้องกนัการเปลี่ยนหรือผลดังาน  
บอ่ย ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบถึงการดาํเนินงานและผลกาํไรของบริษทั 

3.2 การวิเคราะหบ์ริษทัเชงิปริมาณ (Quantitative Analysis) 
การวิเคราะหเ์ชงิปริมาณ (Quantitative Analysis)  จะวิเคราะห์จากงบการเงินของ

ธุรกจิที่ผ่านมาและในปัจจุบนัเป็นสําคญั เพื่อจะนํามากาํหนดตวัแปรตา่ง ๆ  อาท ิ กาํไรและเงิน
ปันผลในอนาคต ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ในอนาคต เป็นต้น ซึ่ งประเด็นหลกัของการ
วิเคราะห ์ไดแ้ก ่การวิเคราะหง์บการเงิน การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินและการประเมิน
ราคาหลกัทรพัย์ การวิเคราะหโ์ดยใชง้บการเงินของบริษทัจะยังประโยชน์แก่ผู้ใช้ก็ต่อเมื่ อผู้
วิเคราะหไ์ดเ้ขา้ใจถึงลกัษณะโครงสร้างและขอ้จํากดัในการใช้งบการเงินนัน้ ๆ นอกจากนัน้ 
ผู้ใชค้วรสามารถตคีวามผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการคาํนวณดว้ย การวิเคราะห์บริษัทเชิงปริมาณจึง
เป็นเครื่องชีว้่าอนาคตของธุรกจินัน้ควรเป็นไปในลกัษณะใด โดยผู้วิเคราะหน์ําเอาขอ้มลูตา่ง ๆ 
ในงบการเงินมาคํานวณหาสัดส่วนและอัตราส่วนเปรียบเทียบกนัในแต่ละช่วงเวลา และ
เปรียบเทยีบกบัธุรกจิที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั แลว้ตคีวามเพื่อหาคาํตอบตา่ง ๆ  ที่ตอ้งการ 
อาท ิสาเหตทุี่ธุรกจิตอ้งใชเ้งินทนุเพิม่เตมิ แหลง่ที่มาของเงินทนุเป็นอย่างไร แหล่งใช้ไปของ
เงินทนุเป็นไปในทางใดบา้ง ความสามารถในการชาํระหนี้ เป็นตน้ 
 
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

องัครตัน์  เพรียบจริยวฒัน์  (2551, หน้า 152)  อ ัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลที่
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างมูลคา่ของรายการแตล่ะรายการที่รายงานในงบการเงินซึ่ งจะเป็น
ประโยชน์ในการนําไปใชต้อ่ไป อตัราส่วนทางการเงินสามารถแบง่เป็นหลายประเภทและการ
คาํนวณอตัราส่วนทางการเงินสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบโดยคํานวณจากมูลค่าของแต่ละ
รายการที่แสดงในงบการเงิน 

ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน 
1. อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratio) 
2. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 
3. อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratio) 
4. อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 
 
ความสําคญัของการเปรียบเทยีบอตัราส่วนทางการเงิน (Relative Financial Ratio) 
องัครตัน์  เพรียบจริยวฒัน์  (2551, หน้า 152-153) อ ัตราส่วนทางการเงินต้องถูก

นําไปเปรียบเทยีบกบัเครื่องชีว้ดัอื่น เชน่ เปรียบเทยีบกบัอตัราส่วนทางการเงินของกจิการอื่น
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จึงจะมีประโยชน์สําหรบัการวิเคราะห์ ดงันัน้ การวัดผลการดําเนินงานของกิจการจึงควร
พจิารณาเปรียบเทยีบกบั 

- ภาพรวมของเศรษฐกจิ 
- ผลการดาํเนินงานของอุตสาหกรรม 
- คูแ่ขง่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
- ผลการดําเนินงานในอดีต (การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา หรือ Time-Series 

Analysis) 
การเปรียบเทยีบกบัภาพรวมทางเศรษฐกจิเป็นสิ่งที่สําคญัเน่ืองจากความผนัผวนทาง

เศรษฐกจิเป็นปัจจยัที่กระทบกบัทกุกิจการ การเปรียบเทียบดงักล่าวจะทําให้ทราบถึงการ
ตอบสนองของกจิการภายใตเ้ศรษฐกจิแตล่ะชว่ง และสามารถที่จะคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน
ของกจิการในอนาคตภายใตภ้าวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเปรียบเทยีบที่สําคญัที่สุดคอื การเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานของกิจการเอง
และกบัผลการดาํเนินงานของอุตสาหกรรม เน่ืองจากอุตสาหกรรมที่ตา่งกนัย่อมมผีลกระทบตอ่
กจิการที่อยู่ในอุตสาหกรรมแตกต่างกนั ผลกระทบภาวะอุตสาหกรรมจะเห็นได้ชดัเจนใน
อุตสาหกรรมที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เชน่ อุตสาหกรรมเหลก็ ยาง แกว้ และ ไม้ เน่ืองจากทกุ
กจิการที่อยู่ในอุตสาหกรรมจะถูกกระทบดว้ยปัจจยัเดยีวกนั เชน่ การเพิม่ขึน้ของความตอ้งการ
สินคา้ และจะใชเ้ทคโนโลยีหรือมีกระบวนการผลติสินคา้ที่คลา้ยคลงึกนั นอกจากนี้ยงัควรต้อง
วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกบัภาพรวมทางเศรษฐกิจด้วย
เชน่กนั 
 

อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio) 
การวิเคราะหอ์ตัราส่วนสภาพคลอ่งภายในกจิการหรือการวิเคราะห์ความสามารถใน

การชาํระหนี้ระยะสัน้ของกจิการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของกจิการใน
การชาํระภาระผูกพนัระยะสัน้ในอนาคตที่มีอยู่ โดยเปรียบเทยีบระหว่างภาระผูกพนัระยะสัน้ 
เชน่ เจ้าหนี้การคา้ และตัว๋เงินจ่าย กบัสินทรพัย์หมุนเวียนหรือกระแสเงินสดที่มีอยู่ที่สามารถ
นําไปจ่ายชาํระภาระผูกพนัระยะสัน้นัน้ ประกอบดว้ย 

1. อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน (Current Ratio) 
 อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเป็นอตัราส่วนที่นิยมใชใ้นการวิเคราะหม์ากที่สุด โดยเป็น
การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างสินทรพัย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน (เทา่) =  
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
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2. อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 
 อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็วสามารถนํามาใชใ้นการวิเคราะหส์ภาพคล่องแทนการ
ใชอ้ตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน เนื่องจากสินทรพัย์หมุนเวียนบางประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มี
สภาพคลอ่งจึงไม่สามารถที่จะนํามาใชใ้นการจ่ายหนี้สินระยะสัน้ได้ โดยเป็นการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างสินทรพัย์หมุนเวียนที่มีสภาพคลอ่งสูง เชน่ เงินสดและลกูหนี้การค้า กบั
หนี้สินหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 
 

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
การวิเคราะหอ์ตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานเป็นอัตราส่วนที่แสดง

ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการสินทรพัย์ของกจิการ โดยพจิารณาเปรียบเทยีบกบัรายได ้
ว่ากจิการสามารถบริหารสินทรพัย์ที่มีอยู่ใหเ้กดิเป็นรายไดม้ากน้อยเพยีงใด ประกอบดว้ย 

1. อตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ (Receivables Turnover) 
อตัราส่วนหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้  เป็นการวิเคราะหค์ณุภาพหรือสภาพคลอ่งของ

ลกูหนี้การคา้ โดยการคาํนวณความถี่ของการหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ โดยอาจแสดงในรูป
ของจํานวนวนัโดยเฉลี่ยที่สามารถเรียกเกบ็หนี้จากลกูหนี้การคา้ได้ หากกิจการสามารถเก็บ
หนี้จากลกูหนี้ไดเ้ร็ว กจิการสามารถนําเงินไปจ่ายชาํระหนี้ระยะสัน้ไดเ้ร็วขึน้เชน่กนั อตัราส่วน
หมุนเวียนของลกูหนี้การคา้สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 
 

การวิเคราะหอ์ตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ตอ้งวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบันโยบาย
การใหเ้ครดติของกจิการ และวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบกบักจิการอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
เน่ืองจากนโยบายการใหเ้ครดติที่ตา่งกนัและประเภทของอุตสาหกรรมที่ต่างกนัจะส่งผลให้มี
ระยะเวลาในการเกบ็เงินที่ตา่งกนั ระยะเวลาการเก็บหนี้ของกิจการไม่ควรแตกต่างไปจาก
ระยะเวลาการเก็บเงินที่ต่างกนั ระยะเวลาการเก็บหนี้ของกิจการไม่ควรแตกต่างไปจาก
ระยะเวลาการเกบ็หนี้ถวัเฉลี่ยของอุตสาหกรรม การมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ที่ยาวกว่า
นโยบายการใหเ้ครดติหรือยาวกว่าอุตสาหกรรม  อาจแสดงใหเ้หน็ถึงโอกาสที่จะเกิดหนี้เสีย
มากขึน้ และทาํใหเ้งินทนุจมไปกบัการขายสินคา้โดยไม่สามารถนําเงินกลบัมาหมุนเวียนใช้

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า)     =  
เงนิสด+หลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด+ลูกหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวยีน
 

  

อตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ (ครัง้) =  
ยอดขายสุทธิ

ลกูหนี้การคา้ถวัเฉลีย่
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ตอ่ไปได ้แตก่ารมีระยะเวลาการเกบ็หนี้ที่ส ัน้กว่านโยบายอุตสาหกรรม อาจแสดงให้เห็นถึง
ความเขม้งวดมากเกนิไปในการเรียกเกบ็หนี้ซ่ึงอาจส่งผลตอ่ยอดขายได้ 

2.อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื (Inventory Turnover) 
อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืเป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องของสินค้าคงเหลือ 

(ความสามารถในการขายสินคา้เป็นจํานวนครัง้ตอ่ปี) โดยอาจแสดงในรูปของจํานวนวันโดย
เฉลี่ยที่สามารถขายสินคา้ออกไปได ้โดยคาํนวณเทยีบกบัยอดขายหรือตน้ทนุขาย แตโ่ดยปกติ
แลว้จะคาํนวณโดยเทยีบกบัตน้ทนุขาย เนื่องจากยงัไม่ไดม้ีการรวมส่วนของกําไรที่ต้องการ 
อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืสามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 
 

การวิเคราะหอ์ตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืตอ้งวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบักิจการ
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั การมีอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืตํ่า  อาจแสดงใหเ้หน็
ถึงโอกาสที่จะเกดิความเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือมากขึ้น (โดยเฉพาะกบักิจการด้าน
เทคโนโลยี) และทาํใหเ้กดิเงินทุนจมไปกบัสินค้าคงเหลือที่ยังไม่สามารถขายได้ แต่การมี
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืที่สูงมาก  อาจแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะมีสินค้าไม่
เพยีงพอที่จะขายและทาํใหส้่งมอบแกล่กูคา้ชา้กว่าที่ควรซึ่งอาจส่งผลตอ่ยอดขายได้ 

3. อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (Total Asset Turnover) 
อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวมเป็นอตัราส่วนที่ใชว้ิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการนํา

สินทรพัย์ที่มีอยู่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ (สินทรัพย์สุทธิ เท่ากบั สินทรัพย์ท ัง้หมดหกัด้วยค่า
เสื่อมราคาของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน) อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวมสามารถคํานวณได้
ดงันี้ 
 
 
 

การวิเคราะหอ์ตัราหมุนเวียนของสนิทรพัย์รวมตอ้งวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบกบัอตัราสว่น
ของอุตสาหกรรม เน่ืองจากประเภทของอตุสาหกรรมที่ตา่งกนัจะมีลกัษณะของการใชส้ินทรพัย์
ที่ตา่งกนั เชน่ อุตสาหกรรมที่ตอ้งใชเ้งินทนุสูง เชน่ อุตสาหกรรมเหลก็ อุตสาหกรรมยานยนต ์
จะมีคา่ของอตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์ที่ตํ่ากว่าอุตสาหกรรมประเภทคา้ปลีกหรือให้บริการ 
การมีอตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนสงูกว่าอตัราส่วนของอุตสาหกรรม  อาจแสดงใหเ้หน็ถึงการ
บริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากอาจเป็นเพราะการมีสินทรพัย์ที่ตํ่ากว่าอุตสาหกรรม ซึ่ ง
หมายถึง อาจมีสินทรพัย์ที่จะนําไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นจํานวนไม่มากหรือ เป็นเพราะการใช้

อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื (ครัง้) =  
ตน้ทุนขาย

สินคา้คงเหลอืถวัเฉลีย่
 

  

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม (เทา่) =  
ยอดขายสุทธิ

สินทรัพย์รวมสุทธถิวัเฉลีย่
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สินทรพัย์ที่ลา้สมยัหรือมีการตดัคา่เสื่อมราคาไปเต็มจํานวนแล้ว การมีอ ัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนตํ่ากว่าอตัราส่วนของอตุสาหกรรมอาจแสดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เชน่กนั เนื่องจากอาจเป็นเพราะการมีสินทรพัย์สูงกว่าอตุสาหกรรม ซึ่งหมายถึงมีเงินทนุจมไป
กบัสินทรพัย์ที่มากกว่าความตอ้งการ 

4. อตัราส่วนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (Net Fixed Asset Turnover) 
อตัราส่วนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนเป็นอตัราส่วนที่ใชว้ิเคราะหป์ระสิทธิภาพในการ

นําสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อ ัตราหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนสามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 
 

การวิเคราะหอ์ตัราหมุนเวียนของสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนตอ้งเปรียบเทยีบกบัอตัราส่วน
ของอุตสาหกรรมและลกัษณะของธุรกิจ เช่น ผลกระทบของสินทรัพย์ที่เกิดจากการเช่า 
(โดยเฉพาะกบัธุรกจิประเภทคา้ปลกี) การมีอตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนตํ่ากว่าคา่อตัราส่วน
ของอุตสาหกรรมอาจแสดงใหเ้หน็ถึงการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากอาจเป็นเพราะ
การมีสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนสูงกว่าอตุสาหกรรม ซึ่งหมายถึง จะมีเงินทนุจมไปกบัสินทรพัย์ไม่
หมุนเวียนมากกว่าความตอ้งการของกจิการ การมีอตัราส่วนสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนสูงกว่าค่า
อตัราส่วนของอุตสาหกรรมอาจแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกนั 
เน่ืองจากอาจเป็นเพราะการมีสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนตํ่ากว่าอุตสาหกรรม ซึ่ งหมายถึง อาจมี
สินทรพัย์ที่จะนําไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ป็นจํานวนไม่มากหรือเป็นเพราะการใชส้ินทรพัย์ที่ล้าสมัย
หรือมีการตดัคา่เสื่อมราคาไปเตม็จํานวนแลว้ 
 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Leverage Ratio)  
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้แสดงใหเ้หน็ถึงสดัส่วนของเงินทนุที่ไดม้าจาก

การกอ่หนี้เทยีบกบัการไดม้าของเงินทนุจากแหลง่อื่น เชน่ หุน้บรุิมสิทธิ และหุ้นสามัญ หาก
สดัส่วนของหนี้สินเมื่อเทยีบกบัส่วนทนุอยู่ในระดบัสูง จะทาํใหก้าํไรสุทธิมีความผกผนัมาก (มี
การกอ่หนี้สูง) ซึ่งทาํใหโ้อกาสที่กจิการจะผิดนดัชาํระภาระหนี้สินสูง ซึ่ งหมายความว่า มีความ
เสี่ยงทางการเงินสูงเชน่กนั ประกอบดว้ย 

 
 
 
 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (เทา่) = 
ยอดขายสุทธิ

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนสุทธถิวัเฉลีย่
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1. อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของทนุ (Debt to Equity Ratio) 
อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของทนุแสดงใหเ้หน็ถึงสดัส่วนของหนี้สินของกจิการต่อส่วน

ของทนุ อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของทนุสามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 

 
 
 

หนี้สินระยะยาว ประกอบดว้ย หนี้สินระยะยาวทัง้หมดซึ่งรวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ย
สิทธิ (Subordinated Convertible Bond) และส่วนของทนุ ประกอบดว้ย มูลคา่ตามบญัชขีอง
ส่วนของทนุ ซึ่งรวมถึงหุน้บรุิมสิทธิ หุน้สามญั และกาํไรสะสม หรืออาจไม่รวมหุน้บรุิมสิทธิใน
บางครัง้ ซึ่งหากรวมหุน้บรุิมสิทธิในการคาํนวณจะทาํใหอ้ตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุตํ่ากว่าในกรณี
ที่ไม่รวมหุน้บรุิมสิทธิ ซ่ึงเป็นดา้นบวกตอ่กจิการ 

อตัราหนี้สินตอ่ทนุสามารถคาํนวณโดยการรวมหรือไม่รวมภาษีเงินไดร้อตดับญัชกี็ได ้
เน่ืองจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชนีี้ถูกรวมไว้ในรายการงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งยงัเป็นข้อ
โตแ้ย้งกนัว่าภาษีเงินไดร้อตดับญัชนีี้ควรรวมอยู่ในส่วนของหนี้สินหรือส่วนของทุน หากภาษี
เงินไดร้อตดับญัชเีกดิจากผลตา่งระหว่างการคดิคา่เสื่อมราคาตามวิธีอ ัตราเร่ง (Accelerated) 
และวิธีเส้นตรง (Straight-Line) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชนีี้จะมีลกัษณะสะสม ซึ่ งหากพิจารณา
เป็นหนี้สินแลว้จะเป็นหนี้สินที่ไม่มีวนัจ่ายชาํระคนื คอื หากกจิการมีการเตบิโตต่อเนื่ องและมี
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนเพิม่ขึน้ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชจีะเพิม่ขึ้นดว้ยเชน่กนั แตห่ากภาษีเงินได้
รอตดับญัชเีกดิจากการรบัรู้รายไดข้องสญัญาระยะยาว ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีนี้จะมีการกลบั
รายการและจําหน่ายออกจากบญัชใีนที่สุด 

ในการคาํนวณอตัราหนี้สินตอ่ส่วนของทนุตอ้งพจิารณาถึงผลที่เกิดจากการเช่าเพื่อ
การดาํเนินงานดว้ยเชน่กนั โดยรวมภาระที่เกดิจากการเชา่เขา้เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินในกรณี
ที่กจิการมีการเชา่อยู่ในระดบัสูงหรือมีการเชา่อย่างมีนยัสําคญั 

อตัราหนี้สินตอ่ส่วนของทนุเมื่อพจิารณาผลจากภาษีเงินได้รอตดับญัชีและการเช่า
สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของทนุ (เทา่) =  
หนี้สินระยะยาวรวม

ส่วนของเจา้ของรวม
  

  

อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของทนุ (%) = 

หนี้สินไมห่มุนเวียน+ภาษีเงินไดร้อตดับัญชี
+ มลูคา่ปัจจุบันของภาระจากการเชา่

ส่วนของเจา้ของรวม
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2. อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio) 
อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถของกจิการในการ

สร้างกระแสเงินสดใหเ้พยีงพอกบัภาระดอกเบีย้จากหนี้สินหรือการเช่าซื้อที่จะต้องจ่ายชําระ 
หากกจิการมีอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้อยู่ในระดบัสูง แสดงว่ากจิการมีความเสี่ยง
ทางการเงินอยู่ในระดบัตํ่า อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราความสามารถในการทาํกาํไร คอื เครื่องมือในการวัดความสามารถในการทํา

กาํไรของแตล่ะบริษทั นกัวิเคราะหท์างการเงินมกัใชก้ารวดันี้ในการประเมินผลประกอบการ
ของบริษทั โดยพจิารณาประกอบกบัขอ้มูลทางการเงินอื่น ๆ  เชน่ ยอดขาย สินทรพัย์ ส่วนของ
ผู้ถือหุน้ และหนี้สิน การนําอตัราส่วนการทาํกาํไรของบริษทั มาชว่ยในการวิเคราะหจ์ะชว่ยให้
สามารถมองภาพสถานการณ์และการทาํกาํไรของบริษทัไดด้ขีึน้ 

นกัลงทนุใหค้วามสําคญักบัอตัราส่วนวิเคราะหค์วามสามารถในการทํากําไรมากกว่า
อตัราส่วนอื่น ๆ ประกอบกบัการที่นกัลงทนุตดัสินใจลงทนุ ณ วันนี้นัน้ เป็นการมองอนาคต
ของบริษทัที่จะลงทนุว่าบริษทัเหลา่นัน้ จะใหผ้ลตอบแทนกลบัมาในอนาคต ทัง้ในรูปของเงิน
ปันผลและกาํไรจากการขายหลกัทรพัย์ ซึ่งเรื่องดงักลา่วขึน้อยู่กบัความสามารถในการทาํกาํไร
ในอนาคตของกจิการ ถ้ากจิการมีความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคตย่อมหมายความว่า       
นกัลงทนุย่อมไดร้บัผลตอบแทนดงักลา่วกลบัมาอย่างแน่นอน แตถ่้ากจิการไม่มีความสามารถ
ในการทาํกาํไรในอนาคตก็แสดงถึงผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นแก่นักลงทุนนัน่เอง (ณัฏฐนันท ์          
กลุจิรฐัตกิาล , 2549) เชน่เดยีวกบังานวิจยัของ ศริิพร  กาญจนาสุทธิแสง (2549) ที่กล่าวถึง
อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรว่า วตัถุประสงคข์องธุรกจิก็เพื่อหาผลประโยชน์หรือ
กาํไรใหไ้ดม้ากที่สุด ผู้วิเคราะหท์ี่นําเอาอตัรากาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุน้ จะ
เหน็ผลของการวิเคราะหว์่ากจิการใหผ้ลตอบแทนอย่างไร และมีความสามารถที่จะนําเอา
อตัราส่วนทางการเงินน้ีมาเปรียบเทยีบผลของการลงทนุในกจิการที่ตนบริหารกบักจิการอื่นได ้
เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทนุและการวางแผนนโยบายในอนาคต 

ศริดา  นวลประดษิฐ์ (2547) ไดอ้ธิบายความหมายของคาํว่า ‚ความสามารถในการทาํ
กาํไร (Profitability) คอื ความสามารถในการกอ่ใหเ้กดิกาํไรขององคก์ร การวิเคราะหก์าํไรเป็น
สิ่งสํ าค ัญที่ควรพิจารณา สําหรับผู้ถือหุ้นถึงผลกําไรที่ จะได้ร ับซึ่ งอยู่ในรูปเงินปันผล 
นอกเหนือจากนี้กาํไรที่เพิม่ขึน้อาจสามารถอธิบายไดโ้ดยระดบัราคาในตลาดที่เพิ่มขึ้นอันจะ

อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (เท่า) = 
กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นดอกเบี้ยจา่ยและภาษี

ดอกเบี้ยจา่ย
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นํามาสู่ Capital Gain กาํไรยงัมีความสําคญัต่อเจ้าหนี้ด้วย เนื่ องจากถือเป็นแหล่งเงินทุน
อนัหนึ่งสําหรบัการชาํระหนี้ รวมทัง้ผู้บริหารเองกเ็ป็นผูใ้ชก้าํไรในการวดัผลการดาํเนินงานของ
องคก์รดว้ย 

ในการคํานวณอัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability)  เพื่อใช้ว ัด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรว่ าสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพียงใด และวัด
ความสามารถในการทาํกาํไรนัน้สามารถทาํไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื 

1. การวดัความสามารถในการทาํกาํไรที่มีความสมัพนัธ์กบัยอดขาย  
2. การวดัความสามารถในการทาํกาํไรที่มีความสมัพนัธ์กบัการลงทนุ 

ซึ่งสามารถอธิบายเพิม่เตมิ ไดด้งันี้ 
 
 1. การวดัความสามารถในการทํากําไรที่มีความสัมพนัธ์กบัยอดขาย คือ การวัด
ความสามารถในการทาํกาํไรจากอตัราส่วนที่เกดิขึน้จากการเปรียบเทยีบดคูวามสัมพนัธ์ของ
กาํไรตา่ง ๆ กบัยอดขาย เป็นอตัราส่วนที่คํานวณจากรายการในงบกําไรขาดทุน ซึ่ งได้แก่
อตัราส่วนดงัตอ่ไปนี้ 

อตัรากาํไรข ัน้ตน้ (Gross Profit Margin)  
อตัรากาํไรข ัน้ตน้ คอื อตัราส่วนระหว่างกาํไรข ัน้ตน้กบัยอดขาย โดยที่กาํไรข ัน้ต้นนัน้ 

คอื กาํไรที่เกดิขึน้จากผลตา่งระหว่างยอดขายกบัตน้ทนุขาย ผลลพัธ์ของอตัราส่วนน้ีจะบอกให้
ทราบว่ากจิการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นการขายและการจดัซื้อวตัถุดบิมาเพื่อผลติ
และเพื่อขายอย่างไร หากอตัราผลตอบแทนกาํไรข ัน้ตน้มีคา่สูง เมื่อเปรียบเทยีบกบัอตัรากาํไร
ข ัน้ตน้เฉลี่ยของอุตสาหกรรมแสดงว่ากจิการเกดิประสทิธิภาพในการบรหิารงานที่สงู หรือมีการ
บริหารงานดา้นราคาและการจัดซื้อสินค้ามาขายอย่างมีประสิทธิภาพ  อัตรากําไรข ัน้ต้ น  
สามารถคาํนวณได ้ดงันี้ 
 
   
 
 
 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (Operating Income Margin)  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน คอื อตัราส่วนระหว่างกําไรจากการดําเนินงานของ

ยอดขาย ส่วนของกําไรจากการดําเนินงานนัน้ เป็นกําไรที่ได้จากการนําเอาต้นทุนขาย 
คา่ใชจ้่ายในการขาย และการบริหารหกัออกจากยอดขาย หากอัตราผลตอบแทนจากการ
ดาํเนินงานมีคา่สูง เมื่อเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนจากการดาํเนินงานเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
แสดงว่ากจิการประสบความสําเร็จในการบริหารการขาย การจัดซื้อเพื่อผลิตและเพื่อขาย 

อตัรากาํไรข ัน้ตน้ (%) =  
ยอดขายสุทธ−ิตน้ทุนขาย

ยอดขายสุทธิ
 x 100 
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รวมทัง้การบริหารและควบคมุคา่ใชจ้่ายการขายและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  อัตรา
กาํไรจากการดาํเนินงาน  สามารถคาํนวณได ้ดงันี้ 
 
 
 
 

อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Margin)  
อตัรากาํไรสุทธิ คอื อตัราส่วนระหว่างกาํไรสุทธิกบัยอดขาย ผลลพัธ์ที่ได้จะบอกให้

ทราบว่ากจิการมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและดาํเนินงานใหบ้รรลเุป้าหมายได้เพียงใด
สามารถบง่บอกและแสดงถงึผลตอบแทนที่ผูล้งทนุไดร้บัจากการลงทนุ รวมทัง้ระดบัความเสี่ยง
ของแตล่ะกจิการที่จะทาํการลงทนุ หรือ อาจกลา่วไดว้่าอตัราการทาํกาํไรสุทธิ สามารถแสดง
ใหเ้หน็ถึงลกัษณะตา่ง ๆ ของกจิการได ้ไม่ว่าในดา้นของการบริหารงาน การเปิดเผยข้อมูล 
การประเมินความเสี่ยง และลกัษณะขององคก์ร และผลการปฏบิตังิาน ท ัง้นี้ โครงสร้างทางการ
เงิน ตน้ทนุสินทรพัย์ถาวร สภาวะทางเศรษฐกจิ และแรงผลกัดนัจากคูแ่ขง่ขนัลว้นแตม่ีอิทธิพล
ตอ่อตัราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิ ในแตล่ะกจิการหากมีอตัราผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิที่สูง 
ซึ่งจะเพิม่ความมัน่คงใหก้บักจิการ และเจ้าของกิจการด้วย โดย ศิริพร  กาญจนสุทธิแสง 
(2549) กลา่วว่า บริษทัส่วนใหญ่นัน้ลว้นตอ้งการใหอ้ตัราการทาํกาํไรสุทธิสูง เน่ืองจากจะแสดง
ใหเ้หน็ถึงกจิการนัน้มีความสามารถในการทาํกาํไรสูงนัน่เอง อตัรากาํไรสุทธิ  สามารถคาํนวณ
ได ้ดงันี้ 

 
 
 
 

 
2. การวดัความสามารถในการทํากําไรที่มีความสัมพนัธ์กบัการลงทุน คือ การวัด

ความสามารถในการทาํกาํไรจากอตัราส่วนที่เกิดจากการเปรียบเทียบดูความสัมพนัธ์ของ
รายการกาํไรตา่ง ๆ ในงบกาํไรขาดทนุ กบัรายการลงทุนต่าง ๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน 
กลา่วคอื ทาํใหท้ราบว่าการลงทนุของกจิการไดก้อ่ใหเ้กดิประโยชน์ในรูปของกาํไรอย่างไร ซึ่ ง
ไดแ้กอ่ตัราส่วนดงัตอ่ไปนี้ 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม (ROA : Return on Total Asset)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม คอื อตัราส่วนที่ใชว้ดัความสามารถของกจิการใน

การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของกิจการเพื่อสร้างกําไร  อัตราส่วนนี้ถือเ ป็นการวัด
ประสิทธิภาพในการใชท้รพัย์สินรวม ของกจิการ หากอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมมีคา่

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%)    =   
ยอดขายสุทธ−ิต้นทุนขาย−ค่าใช้จ่ายขายและบรหิาร

ยอดขายสุทธิ
 x 100 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) =  
กาํไรสุทธิ

ยอดขายสุทธ
 ิx 100 
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สูงเมื่อเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมเฉลี่ยของอตุสาหกรรม แสดงว่ากจิการเกดิ
ประสิทธิภาพในการใชส้ินทรพัย์รวมสูง 

เพชรี  ขมุทรพัย์ (2534, อ้างถึงใน อธิกา แรมวิโรจน์, 2549) ว่าอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์ท ัง้หมดสามารถเรียกไดอ้ีกอย่างว่า อตัราความสามารถในการหากําไร (Earning 
Power) ซึ่งถือเป็นอตัราส่วนที่ใช้ว ัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เป็น
อตัราส่วนที่มีองคป์ระกอบสําคญั 2 ส่วนคอื ไดแ้ก ่อตัราส่วนกาํไรตอ่ยอดขาย และอัตราส่วน
การหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม จะเหน็ว่า อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขายสุทธินัน้เป็นการ
วดัผลการดาํเนินงานว่ามีความสามารถในการหากาํไรจากยอดขายเพยีงใด สําหรบัอตัราส่วน
ขายสุทธิตอ่สินทรพัย์รวมจะเป็นการวดัการใชป้ระโยชน์จากสินทรพัย์ที่มีอยู่ว่าใช้ได้มากน้อย
เพยีงใดเชน่กนั อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมสามารถคาํนวณไดด้งันี ้

 
 
 
 
โดยที่ t = อตัราภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล 
 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (ROE : Return on Total Equity)  
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของ คอื อตัราส่วนระหว่างกาํไรสุทธิต่อส่วน

ของผู้ถือหุน้และบรุิมสิทธิ อตัราส่วนน้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัส่วนของเจ้าของ ซึ่งหมายรวมถึง ส่วน
ทนุ กาํไรสะสม และเงินสํารองตา่ง ๆ  โดยไม่รวมหนี้สินระยะสัน้หรือหนี้สินระยะยาว อตัราส่วน
นี้จะวดัผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ถือหุน้ โดยเฉพาะผลลพัธ์ที่ไดบ้อกใหท้ราบว่าเงินทุน
ของกจิการในส่วนของผู้เป็นเจ้าของได้นําไปลงทุน และได้บริหารการลงทุนเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่กจิการอย่างไร กล่าวคือ หากอัตราตอบแทนจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของของ
กิจการมีสู งกว่าเมื่ อ เทียบก ับอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ เป็นเจ้าของเฉลี่ย ของ
อุตสาหกรรม นัน่แสดงว่ากจิการไดม้ีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพก็จะก่อให้เกิดกําไรที่
สูงขึน้ 

อธิกา  แรมวิโรจน์ (2549) กลา่วว่า อตัราผลตอบแทนจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของนัน้
จดัเป็นอตัราส่วนที่ผู้ลงทนุในหุน้สามญัใหค้วามสําคญัมากที่สุด เน่ืองจากว่าเป็นอัตราส่วนที่
แสดงใหเ้หน็ถึงผลตอบแทนที่ผู้ถอืหุน้สามญัไดร้บั ถ้าหากอตัราส่วนน้ีสูงแสดงใหเ้หน็ว่ากจิการ
มีการลงทนุที่ดแีละมีการบริหารคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ กอ่ให้เกิดผลตอบแทน
แกผู่้ถือหุน้ในอตัราที่สูง อย่างไรกต็ามการที่กจิการ ที่มีเจ้าหนี้ร่วมลงทนุในจํานวนมาก และใช้
เงินส่วนของเจ้าของเพยีงเลก็น้อย กจ็ะทาํใหอ้ตัราส่วนน้ีมีคา่สูงได้ ดงันัน้อ ัตราผลตอบแทน

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม (%) =     
กาํไรสุทธ+ิ 1+𝑡  ดอกเบีย้จ่าย 

สนิทรพัยร์วมเฉลีย่
 x 100 
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จากส่วนของผู้เป็นเจ้าของที่สูง สามารถสะทอ้นถึงความเสี่ยงจากงบการเงินที่สูงของกิจการ
ดว้ยเชน่กนั อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ  สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 
 
 
 
 
โดยที่ t = อตัราภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

กิตติธัช  ถ นัดพจนาม าตย์  (2552,   หน้า 31-32) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวก ับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัดชันีราคาหลกัทรพัย์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัดชันีราคาหลกัทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย โดยไดก้าํหนดกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก ่บริษทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
จํานวน 5 บริษทั ใชว้ิธีการกาํหนดตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มจากทนุจดทะเบียนสูงสุด 5 อ ันดบั
แรก เกบ็ขอ้มูลทตุยิภูมิจากงบการเงินรายไตรมาส ต ัง้แตไ่ตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2547 – ไตรมาส
ที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงปริมาณและสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบ
สมมตฐิานดว้ยการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า อตัราส่วนทางการเงิน
ที่นํามาใชใ้นการศกึษาวิจยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สิน
ตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงคลงั อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อ
สินทรพัย์ และอตัราส่วนผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคา
หลกัทรพัย์ของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี้ ณ ระดบันัยสําคญัที่ 0.05  จึงไม่สามารถนํา
อตัราส่วนทางการเงินดงักลา่วมาสร้างตวัแบบความสมัพนัธ์เพื่อนํามาช่วยในการพยากรณ์
ดชันีราคาหลกัทรพัย์ได ้
 

พรพมิล  ป้ันบาํรุงกจิ  (2553,  หน้า 79-81)  ไดท้าํการศกึษาเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้ม
อตัราส่วนทางการเงินและหาความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาด
หลกัทรัพย์ โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา ได้แก่ บริษัทที่ จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุม่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  หมวดพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ จํานวน 26 บริษทั เกบ็ขอ้มูลจากงบการเงินรวมรายไตรมาส ระหว่างปี 2549-
2551 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ส ัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของเพียร์ส ัน ( Pearson 

   อัตราผลตอบแทนจากสว่นของเจา้ของ (%)   =     
กาํไรสุทธ+ิ 1+𝑡  ดอกเบีย้จ่าย 

ส่วนของเจา้ของเฉลีย่
 x 100 

  



26 
 

 
 

Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า แนวโน้มอัตราส่วนทางการเงินของ กลุ่มตวัอย่างมี
ลกัษณะขึน้ลงปกต ิยกเว้น อัตราส่วนราคาซื้อขายต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น จากการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงินที่นํามาใช้ในการศึกษา จํานวน 6 อ ัตราส่วน 
ประกอบดว้ย อตัราส่วนกาํไรสุทธิตอ่หุน้ อตัราส่วนมูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ อตัราส่วนราคาซื้อ
ขายตอ่มูลคา่ตามบญัช ีอตัราส่วนราคาซื้อขายตอ่กาํไรสุทธิตอ่หุน้ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาด
หลกัทรพัย์ไปในทศิทางเดยีวกนั ยกเว้น อตัราส่วนราคาซื้อขายสินทรพัย์ตอ่กาํไรสุทธิตอ่หุ้นที่
มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิที่ 0.05 โดยมีข้อเสนอแนะ
ในการวิจยัว่านกัลงทนุอาจตอ้งใชปั้จจยัอื่นนอกจากอัตราส่วนทางการเงินมาประกอบการ
พจิารณาเกี่ยวกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic)  อุตสาหกรรม 
(Industry) หรือบริษทั (Company) ซึ่งไดแ้ก ่ นโยบายในการบริหารบริษทั เป็นตน้ 
 

วนัวิสาข ์ นนทปั์ญญา (2553, หน้า 161-163) ไดท้าํการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ มีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาอัตราส่วน
ทางการเงินและราคาตลาดหลกัทรพัย์และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์และทิศทางความสัมพนัธ์
ของอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลกัทรัพย์ โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก ่บริษทัในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย จํานวน 45 บริษทั เก็บข้อมูลจากงบการเงินรวมรายไตรมาส ระหว่างปี 
2550-2551 วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพียร์ส ัน (Pearson 
Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า อ ัตราส่วนทางการเงินที่นํามาใช้ใน
การศกึษาจํานวน 10 อตัราส่วน  ประกอบดว้ย อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเร็ว อ ัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย อ ัตรา
ผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
ราคาตามบญัช ีมีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ โดยอตัราส่วนที่มีความสัมพนัธ์มาก
ที่สุดคอื อตัราส่วนราคาหุน้ตอ่ราคาตามบญัช ีและผลการศกึษาความสัมพนัธ์และทิศทางใน
ภาพรวมอุตสาหกรรม พบว่า อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุน้ อตัราส่วนมูลคา่ตามบญัชีต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อราคาตามบญัชีมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาตลาดหลกัทรัพย์    ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 
0.05 โดยมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัว่านอกจากผู้วิจยัจะวิเคราะห์อ ัตราส่วนทางการเงิ นแล้ว 
ควรมีการวิเคราะหปั์จจยัอื่นที่อาจส่งผลตอ่ราคาหลกัทรพัย์ดว้ยเพราะอาจส่งผลกระทบตอ่การ
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เปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหลกัทรพัย์ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจ
โลก ภาวะทางการเมือง ราคานํ้ามนัที่ผนัผวน และปัจจยัอื่น ๆ  อีกหลายปัจจยัที่ไม่อาจสามารถ
หลกีเลี่ยงได ้
 

บญุนาค  เกดิสินธุ์ (2554,  หน้า 44-46)  ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มพาณิชย์ที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย โดยไดก้าํหนดกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้
นี้ไดแ้ก ่บริษทัในกลุม่พาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 13 
บริษทั เกบ็ขอ้มูลทตุยิภูมิจากงบการเงินรายไตรมาส ระหว่างปี 2552 – 2554 วิเคราะหข์อ้มูล
ดว้ยการทดสอบสมมตฐิานดว้ยวิธีสหสมัพนัธ์ ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า อตัรากาํไรสุทธิต่อ
หุ้น อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชีต่อหุ้น อัตรา
ผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม มีความสัมพนัธ์ไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ ณ ระดบันยัสําคญัที่ 0.10  
 

อริษา  สุรสัโม (2554, หน้า 49-51) ไดท้าํการศกึษาเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงในระดบัราคาตลาดหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์กลุม่พลงังานและสาธารณูปโภค โดยไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
พลงังานและสาธารณูปโภค จํานวน 19 บริษทั เกบ็ขอ้มูลทตุยิภูมิจากงบการเงินรายปี ต ัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2551 – 2554 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงปริมาณและสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบ
สมมตฐิานดว้ย สถิตสิหสมัพนัธ์อย่างง่าย ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า อตัราส่วนมูลค่าตลาด
ตอ่มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 10 บริษัท 
อตัราส่วนการจ่าย      เงินปันผลมีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 3 
บริษทั และอตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนของผู้ถือหุน้ อตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรพัย์ มีความสัมพนัธ์กบัราคาตลาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน 1 บริษัท ณ ระดบั
นยัสําคญัที่ 0.05 
 

นนัทนา  ศรีสุริยาภรณ์ (2557,  หน้า 39-42) ไดท้าํการศกึษาเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาตลาดหลักทรัพย์  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรพัย์ในกลุม่ธนาคารที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้นี้ คือ 
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ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ จํานวน 9 ธนาคาร เก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก
งบการเงินรายไตรมาส ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2556 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
ส ัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์และการวิเคราะห์สมการถดถอย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
อตัราส่วนทางการเงินที่สามารถใชใ้นการพยากรณ์ราคาหลกัทรัพย์กลุ่มตวัอย่างมีท ัง้สิ้น 3 
อตัราส่วน ไดแ้ก ่อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อ ัตราส่วนกําไรสุทธิและอัตราส่วน
หมุนเวียนสินทรพัย์ถาวร โดยที่อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ และอตัราส่วนกําไรสุทธิ 
มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ ในขณะที่อ ัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวรมี
ความสมัพนัธ์เชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย์ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 
 

Dadrasmoghadam and Akabari  (2015, pp.586-591)  ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อราคาหลกัทรัพย์ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องก ับ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยไดก้าํหนดกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาวิจัยในครัง้นี้ ได้แก่บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศอิหร่าน ที่เกี่ยวข้องก ับอุตสาหกรรมเก ษตร 
ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร  นํ้ าตาล  เครื่ อ งจักรกล อุปกรณ์การเกษตรและบริการที่
เกี่ยวขอ้ง เกบ็ขอ้มูลทตุยิภูมิจากงบการเงินปี ค.ศ. 1999 ถึง ปี ค.ศ. 2009 วิเคราะหข์อ้มูลดว้ย
การทดสอบความสมัพนัธ์ ผลการศกึษาพบว่า อตัราหนี้สินตอ่ทนุ อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์  และอัตราส่วน
ผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัตลาดหลกัทรัพย์หมวดเกษตร  (Stock 
Exchange of Agriculture) ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมีนยัสําคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาคน้คว้าอิสระในครัง้นี้มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

อตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรพัย์กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และกอ่สร้างหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิกอ่สรา้ง ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และ
เพื่อเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินและราคาตลาดของหลกัทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และกอ่สร้าง หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกิจ
กอ่สร้าง ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาในบทนี้ 
ประกอบดว้ย ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ตวัแปรในการศกึษา เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษา การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะหข์อ้มูล 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และกอ่สร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 56 
บริษทั และ หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง จํานวน 19 บริษัท โดยบริษัทที่นํามาใช้ในการศึกษา
จะตอ้งมีผลการดาํเนินงานย้อนหลงัระหว่างปี 2555-2558 และปิดบญัชทีกุวันที่ 31 ธันวาคม
ของทกุปี ซึ่งมีบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ที่มีผลการดาํเนินงานไม่ครบถ้วน
และไม่ปิดบญัชทีกุวนัที่ 31 ธนัวาคม ตามที่ระบไุว้จํานวน 10 บริษทั ดงันัน้จึงเหลอืบริษทักลุม่
ตวัอย่างในการศกึษาวิจยัในครัง้นี้ จํานวน 46 บริษทั และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งมีบริษทั
ที่มีผลการดาํเนินงานไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้จํานวน 2 บริษัท ดงันัน้จึงเหลือบริษัทกลุ่ม
ตวัอย่างในการศกึษาวิจยัในครัง้นี้ จํานวน 17 บริษทั ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 5  จํานวนและร้อยละของจํานวนตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั4 
 

หมวดธุรกิจ จ านวนตวัอย่าง 
(บริษัท) 

คิดเป็นร้อยละ 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 46 73.02 
วสัดกุอ่สร้าง 17 26.98 

รวม 63 100.00 
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ตารางท่ี 6  รายชื่อบริษทัซึ่งเป็นตวัอย่างในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
 
ล าดบั ช่ือหลกัทรพัย ์ ช่ือบริษัท 

1 A บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
2 AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 
3 AP บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 
4 BROCK บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จํากดั (มหาชน) 
5 CGD บริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
6 CI บริษทั ชาญอิสสระ ดเีวลอ็ปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
7 CPN บริษทั เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 
8 DEMCO บริษทั เดม็โก ้จํากดั (มหาชน) 
9 ESTAR บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) 
10 EVER บริษทั เอเวอร์แลนด ์จํากดั (มหาชน) 
11 GLAND บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จํากดั (มหาชน) 
12 GOLD บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จําก ัด 

(มหาชน) 
13 HEMRAJ บริษทั เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) 
14 KC บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
15 KTP บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
16 LALIN บริษทั ลลลิ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
17 LH บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
18 LPN บริษทั แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
19 MBK บริษทั เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 
20 MJD บริษทั เมเจอร์ ดเีวลลอปเม้นท ์จํากดั (มหาชน) 
21 MK บริษทั มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
22 NCH บริษทั เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั (มหาชน) 
23 NNCL บริษทั นวนคร จํากดั (มหาชน) 
24 NOBLE บริษทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
25 NUSA บริษทั ณุศาศริิ จํากดั (มหาชน) 
26 PF บริษทั พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน) 
27 POLAR บริษทั โพลาริส แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) 
28 PRECHA บริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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ตารางท่ี 6  รายชื่อบริษทัซึ่งเป็นตวัอย่างในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ (ตอ่) 
 
ล าดบั ช่ือหลกัทรพัย ์ ช่ือบริษัท 

29 PRIN บริษทั ปริญสิริ จํากดั (มหาชน) 
30 PRINC บริษทั พริ้นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน) 
31 PS บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
32 QH บริษทั ควอลติีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
33 RML บริษทั ไรมอน แลนด ์จํากดั (มหาชน) 
34 ROJNA บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 
35 S บริษทั สิงห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) 
36 SAMCO บริษทั สมัมากร จํากดั (มหาชน) 
37 SC บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช ัน่ จํากดั (มหาชน) 
38 SENA บริษทั เสนาดเีวลลอปเม้นท ์จํากดั (มหาชน) 
39 SF บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดเีวลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 
40 SIRI บริษทั แสนสิริ จํากดั (มหาชน) 
41 SPALI บริษทั ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 
42 TFD บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
43 TICON บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จํากดั (มหาชน) 
44 U บริษทั ยู ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 
45 UV บริษทั ยูนิ เวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
46 WIN บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จํากดั (มหาชน) 

 
ตารางท่ี 7  รายชื่อบริษทัซึ่งเป็นตวัอย่างในหมวดวสัดกุอ่สร้าง 
 
ล าดบั ช่ือหลกัทรพัย ์ ช่ือบริษัท 

1 CCP บริษัท  ผลิตภณัฑ์คอนกรีตชลบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2 DCC บริษัท  ไดนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน) 
3 DCON บริษัท  ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
4 DRT บริษัท  ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน) 
5 GEL บริษัท  เจนเนอรลั เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
6 Q-CON บริษัท  ควอลิต้ีคอนสตรคัชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางท่ี 7  รายชื่อบริษทัซึ่งเป็นตวัอย่างในหมวดวสัดกุอ่สร้าง (ตอ่) 
 
ล าดบั ช่ือหลกัทรพัย ์ ช่ือบริษัท 

7 RCI บริษัท  โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
8 SCC บริษัท  ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั(มหาชน) 
9 SCCC บริษัท  ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

10 SCP บริษัท  ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 
11 TASCO บริษัท  ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
12 TCMC บริษัท  อตุสาหกรรมพรมไทย จ ากดั (มหาชน) 
13 TGCI บริษัท  ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จ ากดั (มหาชน) 
14 TPIPL บริษัท  ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
15 UMI บริษัท  สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
16 VNG บริษัท  วนชยั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
17 WIIK บริษัท  วิค แอนด์ ฮคุลนัด์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาคน้คว้าอิสระในครัง้นี้ ประกอบดว้ย ตวัแปรตาม (Dependent 
Variable) ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) และตวัแปรควบคุม (Control Variables) 
ซึ่งแสดงไดต้ามตารางที่ 8 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 8  ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาวิจยั 
 

ตวัแปรตาม  
(Dependent Variable) 

ตวัแปรอิสระ  
(Independent Variables) 

ตวัแปรควบคมุ 
(Control Variables) 

ราคาปิดของหลกัทรพัย์
จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศ
ไทย  กลุม่อุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรพัย์และ
กอ่สร้าง หมวดธุรกจิ 

อตัราส่วนทางการเงินประกอบดว้ย 
   1. อัตราส่วนสภาพคล่องทาง
ก า ร เ งิ น  ( Liquidity Ratio) 
ประกอบดว้ย 
       - อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน 
       - อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนเรว็ 

- ขนาดของกจิการ (โดย  
วดัจาก Logarithm ของ
สินทรพัย์รวม) 
- อตัราการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ (โดยวดั
จากผลติภณัฑม์วลรวม 
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ตารางท่ี 8  ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาวิจยั (ตอ่) 
 

ตวัแปรตาม  
(Dependent 

Variable) 

ตวัแปรอิสระ  
(Independent Variables) 

ตวัแปรควบคมุ 
(Control Variables) 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
และหมวดธุรกจิวสัดุ
กอ่สร้าง 

      2. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 
       - อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
การคา้ 
       - อัตราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลอื 
       - อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์
ไม่ หมุนเวียน 
       - อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวม 
   3. อตัราส่วนความสามารถในการ
ชาํระหนี้ (Leverage Ratio) 
       - อตัราส่วนหนี้สินตอ่ส่วนทนุ 
       - อตัราความสามารถในการจา่ย   
         ดอกเบีย้ 
   4. อตัราส่วนวัดความสามารถใน
การทาํกาํไร (Profitability Ratio) 
       - อตัรากาํไรข ัน้ตน้ 
       - อตัรากาํไรสุทธิ 
       - อ ั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก
สินทรพัย์รวม 
       - อ ัตราผลตอบแทนจากส่วน
ของเจ้าของ 

ในประเทศ (Gross 
Domestic Product : 
GDP)) 
- อตัราเงินเฟ้อ (Inflation 
Rate) 
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สูตรที่ใชใ้นการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินที่เป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาค้นคว้า
อิสระครัง้นี้ สามารถคาํนวณไดด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 9  สูตรที่ใชใ้นการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินที่เป็นตวัแปรอิสระ  
 

อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน (เทา่) =   
สินทรพัย์หมุนเวยีน

หนี้สินหมุนเวยีน
 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว (เทา่) =   
เงนิสด หลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาด ลูกหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวยีน
 

อตัราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า 
(ครัง้) 

=   
ยอดขายสุทธิ

หนี้สินหมุนเวยีน
 

อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 

(ครัง้) 
=  

ต้นทุนขาย

สินค้าคงเหลอืถวัเฉลีย่
 

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน (เทา่) 

=  
ยอดขายสุทธิ

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนสุทธถิวัเฉลี่ย
 

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
(ครัง้) 

=  
ยอดขายสุทธิ

สินทรพัย์สุทธถิวัเฉลีย่
 

อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ (เทา่) =  
หนี้สินระยะยาวรวม

ส่วนของเจ้าของรวม
 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้ (เทา่) 

=  
กําไรจากการดําเนนิงานกอนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงนิได้

ดอกเบี้ยจ่าย
 

อตัรากาํไรข ัน้ตน้ (%) =  
ยอดขายสุทธ-ิต้นทุนขาย

ยอดขายสุทธิ
      

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 
=  

ยอดขายสุทธ-ิต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

ยอดขายสุทธิ
      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม (%) 

=  
กําไรสุทธ ิ+ (1+ ) (ดอกเบี้ยจ่าย)

สินทรพัย์รวมเฉลี่ย
      

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของ
เจ้าของ (%) 

=  
กําไรสุทธ ิ+ (1+ ) (ดอกเบี้ยจ่าย)

ส่วนของเจ้าของเฉลีย่
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

1. สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการศกึษาค้นคว้าอิสระในครัง้นี้ใช้
สถิตเิชงิพรรณนามาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัราคาหลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน 
ประกอบดว้ย 
   1) คา่เฉลี่ย (Mean) 
   2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3) คา่สูงสุด (Maximize) 
   4) คา่ตํ่าสุด (Minimize) 
   5) คา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวน (Coefficient of Variance) 

2. สมัประสิทธิส์หสัมพนัธ์เพียร์ส ัน (Pearson ‘s Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ โดยค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) ที่ไดจ้ากการคาํนวณ จะมีคา่อยู่ในชว่ง 1.00   r   - 1.00 โดย 
 ถ้าค่า r มีค่าเป็นบวก แสดงว่า  อ ัตราส่วนทางการเงิน และราคาหลักทรัพย์มี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ถ้าค่า r มีค่าเป็นลบ แสดงว่า  อ ัตราส่วนทางการเงิน และราคาหลักทรัพย์มี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 ถ้าคา่ r มีคา่เป็นหนึ่ง แสดงว่า อตัราส่วนทางการเงิน และราคาหลกัทรัพย์มีความ  
สมัพนัธ์กนัอย่างสมบรูณ์ 
 ถ้าคา่ r มีคา่เป็นศนูย์ แสดงว่า อตัราส่วนทางการเงิน และราคาหลกัทรพัย์ไม่มีความ  
สมัพนัธ์กนั 

3. การวิเคราะหส์มการถดถอย (Regression Analysis) เป็นการวิเคราะหก์ารถดถอย
แบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) เป็นการทดสอบอตัราส่วนทางการเงินที่มีผลตอ่
ราคาหลกัทรพัย์ (ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มีนาคม ปีถดัไป) โดยทดสอบปัจจยัที่เป็นตวัแปรอิสระ
จํานวน 4 ตวัแปร ตวัแปรควบคมุ 3 ตวัแปร ตอ่ตวัแปรตาม 1 ตวัแปร 

ทัง้นี้ไดน้ําโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science 
for Windows) มาใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิเคราะห ์
  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การศกึษาคน้คว้าอิสระในครัง้นี้ ผู้วิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล  
ทตุยิภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ยขอ้มูลตา่ง ๆ ดงันี้  
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1.  งบการเงินรวม ปี 2555-2558 ประกอ บด้วยงบแสดงฐานะการเงินและ                 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และกอ่สร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 46 
บริษทัและหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างจํานวน 17 บริษทั รวม 63 บริษทั โดยทาํการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจาก เว็บไซต์บริกา รข้อมูลออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไ ทย 
(www.setsmart.com) 

2. ขอ้มูลราคาปิดของมูลคา่หลกัทรพัย์ ณ วนัสิ้นงวดระยะเวลารายงาน (31 มีนาคม
ของทกุปี) ปี 2555-2558 ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และกอ่สร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 46 
บริษทัและหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง จํานวน 17 บริษทั รวม 63 บริษทั โดยทาํการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลจาก เว็บไซต์บริกา รข้อมูลออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.setsmart.com) 

3. ข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GPD) และอตัราเงินเฟ้อ ปี 2555-2558 โดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก เว็บไซต์
บริการขอ้มูลออนไลน์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย (www.bot.or.th) 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. นําขอ้มูลที่ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาทําการตดัข้อมูลของบริษัทในปีนัน้ ๆ ที่มี
อตัราส่วนทางการเงินไม่ครบถ้วนทกุอตัราส่วน โดยจะตดัออกจากกลุม่ตวัอย่างที่นํามาศกึษา 

2. นําขอ้มูลที่ไดต้ดัขอ้มูลที่มีอตัราส่วนทางการเงินไม่ครบถว้นทกุอตัราส่วน มาทาํการ
เรียงลาํดบัขอ้มูลจากมากไปหาน้อยและทาํการตดัขอ้มูล ที่มีคา่มากที่สุด และน้อยที่สุดของแต่
ละตวัแปรออก กอ่นจะนําไปวิเคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา และเชงิอนุมานในลาํดบัตอ่ไป 

3. นําขอ้มูลของตวัแปรอิสระที่ผ่านการตดัขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ได้แก่ อ ัตราส่วนทาง
การเงินท ัง้ 4 หมวด ได้แก่ หมวดอัตราส่วนวัดสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบด้วย 
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน และอตัราส่วนเงินทนุหมุนเรว็ หมวดอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย อตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ อตัราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลอื และอตัราหมุนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน หมวดอตัราส่วนความสามารถในการชาํระ
หนี้ ประกอบดว้ย อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ และอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย และ
หมวดอตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร ประกอบดว้ย อตัรากําไรข ัน้ต้น อัตรากําไร
สุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ และตวั
แปรตาม ไดแ้ก ่ราคาหลกัทรพัย์ คอื ราคาปิด ณ วันที่ 31 มีนาคม ปีถ ัดไปที่ได้ทําการเก็บ
รวบรวมไว้ มาทําการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหา
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คา่เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คา่สูงสุด คา่ตํ่าสุด และคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวน โดย
คาํนวณแยกหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง และคาํนวณรวม 
2 หมวดธุรกจิ 

4. นําขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินทัง้ 4 หมวด ที่ไดน้ํามาเป็นตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา
มาวิเคราะหส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Correlation Analysis) โดยทาํการวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา โดยพจิารณาจากคา่สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (r) ที่ได้จากการ
คาํนวณ ซึ่งมีคา่สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์อยู่ในชว่ง 1.00   r   - 1.00 

โดยพจิารณาคา่ Sig. แบบกาํหนดทศิทาง 1-tailed หลงัจากนัน้จึงทาํการพจิารณาค่า 
Sig. ของคา่ r และพจิารณาความมีนยัสําคญัทางสถิต ิโดยจะทาํการกาํหนดระดบันยัสําคญัไว้
ที่ 0.1 เพื่อพจิารณาว่าตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิตหิรือไม่ 

เมื่อทาํการวิเคราะหส์หสมัพนัธ์ระหว่างอตัราสว่นทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์
จะพจิารณาเลอืกตวัแปรที่มีค่า Pearson Correlation ที่มีนัยสําคญัสูงสุดเป็นตวัแทนของ
อตัราส่วนทางการเงินแตล่ะหมวดเพื่อนําไปวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

5. กอ่นการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณจะต้องทําการทดสอบเบื้องต้นว่าข้อมูลที่
นํามาใชใ้นการวิเคราะหม์ีการแจงแจงแบบปกตหิรือไม่ (ดรูายละเอียดในภาคผนวกประกอบ) 
โดยมีวิธีการทดสอบดงันี้ 

5.1 Mean of Error Term มีค่าเป็น 0 โดยใช้ one sample t-test ในการ
ทดสอบ โดยการทดสอบจะใชค้า่ Unstandardized Residual จากการวิเคราะหส์มการถดถอย
แบบพหคุณู 

5.2 Normality of Error Term โดยใชก้ารทดสอบด้วยค่าสถิติ Kolmogorov 
Sminov โดยการทดสอบจะใช้ค่า Unstandardized Residual จากการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบพหคุณู 

5.3 คา่ Error Term ของการทดสอบสมการถดถอยแบบพหคุณู เป็นอิสระตอ่
กนั พจิารณาจากคา่ Durbin – Watson โดยจะมีคา่อยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 

5.4 ความแปรปรวนของ Error Term คงที่ โดยการทําการ Scatter plot z 
residual กบั z predicted ตอ้งมีการกระจายตวัแบบไม่มีรูปแบบ 

 6. พจิารณาคา่ VIF และ Tolerance เพื่อดูว่าตวัแปร x ในสมการมีความสัมพนัธ์
กนัเองหรือไม่ (Multicollinearity) หาก ค่า VIF < 10 และ Tolerance > 0.1 แสดงว่าไม่มี
ปัญหาตวัแปรอิสระสมัพนัธ์กนัเอง  
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7. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์ โดยการนํา
อตัราส่วนทางการเงินที่มีคา่ Pearson Correlation สูงสุดในแตล่ะหมวดและมีนัยสําคญัทาง
สถิตมิาเป็นตวัแทนของอตัราส่วนทางการเงินในแตล่ะดา้น เพื่อทาํการวิเคราะห์การถดถอย
แบบ   พหคูณู ตามสมการที่ (1) ดงันี้ 
สมการที่ 1 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์และอตัราส่วนทางการเงิน 
 Pit = β0 + β1LIQit + β2EFFit + β3LEVit + β4PROFit +eit   

 (1) 
โดย 

Pit  =  ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มีนาคม ของหลกัทรพัย์ของบริษทัที่ i ปีที่ t ซึ่ง 
      จดทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดวสัดกุอ่สร้าง  

 LIQit =  อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratio) ของบริษทัที่ i ปีที่ t 
EFFit =  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) ของ 

    บริษทัที่ i ปีที่ t 
LEVit =  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratio) ของบริษทัที่ i  

    ปีที่ t 

PROFit =  อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)  
    ของบริษทัที่ i ปีที่ t 

eit =  คา่ความคลาดเคลื่อน 

 8. ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน  ราคาหลกัทรัพย์และตวัแปร
ควบคมุประกอบดว้ย ขนาดของกจิการ อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ และอตัราเงินเฟ้อ 
เพื่อทาํการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหคูณู ตามสมการที่ (2) ดงันี้ 
 
สมการที่ 2 การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์ อตัราส่วนทางการเงินและ 

    ตวัแปรควบคมุ 
 

   Pit = β0 + β1LIQit + β2EFFit + β3LEVit + β4PROFit + β5GDPt + β6INFt + β7SIZEit 
 + eit            (2) 
โดย 

Pit  =  ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มีนาคม ของหลกัทรพัย์ของบริษทัที่ i ปีที่ t ซึ่ง 
      จดทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดวสัดกุอ่สร้าง  

 LIQit =  อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratio) ของบริษทัที่ i ปีที่ t 
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EFFit =  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) ของ 
    บริษทัที่ i ปีที่ t 

LEVit =  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratio) ของบริษทัที่ i  
    ปีที่ t 

PROFit =  อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) ของ 
   บริษทัที่ i ปีที่ t 

GDPt =  อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยวดัจากผลติภณัฑม์วลรวมของ 
    ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ปีที่ t 

INFt =  อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ปีที่ t 

SIZEit =  ขนาดของกจิการ (Size) โดยวดัจาก Logarithm ของสินทรพัย์รวม ของ 
    บริษทัที่ i ปีที่ t 

eit =  คา่ความคลาดเคลื่อน 
 
การวิเคราะหส์มการที่ (1) และ สมการที่ (2) ตอ้งวิเคราะหแ์ยกกนัระหว่างบริษัทจด

ทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง การพจิารณาว่าตวั
แปรอตัราส่วนทางการเงินใดมีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรัพย์ ใช้ค่า t ทดสอบ และ
พจิารณาคา่ R2 ของสมการแตล่ะสมการ 

จากสมการที่ (1) และ สมการที่ (2) โดยถ้า β1 ถึง β4 เป็นบวกและมีนัยสําคญัทาง
สถิตแิสดงว่าอตัราส่วนทางการเงินมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ 
และหาก β1 ถึง β4 เป็นลบและมีนัยสําคญัทางสถิติ  แสดงว่าอัตราส่วนทางการเงินมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ 

9. ศกึษาเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางเงิน ราคาหลกัทรพัย์ และตวั
แปรควบคมุ ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และหมวดวสัดกุอ่สร้าง โดยทาํการเพิม่ตวั
แปรหุน่ (Dummy Variable) เขา้ไปในการแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นบริษัทในหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ (แทนดว้ย 1) และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง (แทนดว้ย 0) ตามสมการที่ 
(3) และสมการที่ (4) ดงันี้ 

 

สมการที่ 3  การเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์และอตัราส่วนทางการเงิน  
     ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
Pit = β0 + β1D + β2LIQit + β3EFFit + β4LEVit + β5PROFit + β6D*LIQit  
      + β7D*EFFit + β8D*LEVit + β9D*PROFit +eit    (3) 
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โดย 
Pit  =  ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มีนาคม ของหลกัทรพัย์ของบริษทัที่ i ปีที่ t ซึ่ง 
      จดทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดวสัดกุอ่สร้าง  

 LIQit =  อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratio) ของบริษทัที่ i ปีที่ t 
EFFit =  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) ของ 

    บริษทัที่ i ปีที่ t 
LEVit =  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratio) ของบริษทัที่ i  

   ปีที่ t 
PROFit =  อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) ของ 

   บริษทัที่ i ปีที่ t 
D =  ตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) โดยให ้1 แทนบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันา   
        อสงัหาริมทรพัย์ และ ให ้0 แทนบริษทัในหมวดวสัดกุอ่สร้าง 
eit =  คา่ความคลาดเคลื่อน 
 

สมการที่ 4  การเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์ อตัราส่วนทางการเงินและ 
       ตวัแปรควบคุม ของหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง 

Pit = β0 + β1D + β2LIQit + β3EFFit + β4LEVit + β5PROFit + β6D*LIQit  
         + β7D*EFFit + β8D*LEVit + β9D*PROFit + β10GDPt + β11INFt +β12SIZEit  

      + eit                 (4) 
โดย 

Pit  =  ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มีนาคม ของหลกัทรพัย์ของบริษทัที่ i ปีที่ t ซึ่ง 
      จดทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดวสัดกุอ่สร้าง  

 LIQit =  อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratio) ของบริษทัที่ i ปีที่ t 
EFFit =  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) ของ 

    บริษทัที่ i ปีที่ t 

LEVit =  อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratio) ของบริษทัที่ i  
    ปีที่ t 

PROFit =  อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) ของ 

    บริษทัที่ i ปีที่ t 
GDPt =  อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยวดัจากผลติภณัฑม์วลรวมของ 

    ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ปีที่ t 
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INFt =  อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ปีที่ t 
SIZEit =  ขนาดของกจิการ (Size) โดยวดัจาก Logarithm ของสินทรพัย์รวม ของ 

    บริษทัที่ i ปีที่ t 
D =  ตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) โดยให ้1 แทนบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันา   
        อสงัหาริมทรพัย์ และ ให ้0 แทนบริษทัในหมวดวสัดกุอ่สร้าง 
eit =  คา่ความคลาดเคลื่อน 
 

การวิเคราะหส์มการที่ (3) และ สมการที่ (4) ตอ้งวิเคราะหร์วมกนัระหว่างบริษัทจด
ทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

จากสมการที่  (3)  และสมการที่ (4)  ผลของการวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อ
เปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์กบัอัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัทจด
ทะเบยีนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดวสัดกุอ่สร้าง สามารถอธิบายไดด้งันี้ 

ถ้า β6 ในสมการที่ (3) และสมการที่ (4) มีคา่เป็นบวกและมีนยัสําคญัทางสถิติแสดง
ว่า ความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงินและราคาหลกัทรพัย์ ของหมวดพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มากกว่าหมวดวสัดกุอ่สร้าง 

ถ้า β7 ในสมการที่ (3) และสมการที่ (4) มีคา่เป็นบวกและมีนยัสําคญัทางสถิติแสดง
ว่า ความสมัพนัธ์ชองอตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและราคาหลกัทรพัย์  ของ
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มากกว่าหมวดวสัดกุอ่สร้าง 

ถ้า β8 ในสมการที่ (3) และสมการที่ (4) มีคา่เป็นบวกและมีนยัสําคญัทางสถิติแสดง
ว่า ความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้และราคาหลกัทรพัย์ ของหมวด
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มากกว่าหมวดวสัดกุอ่สร้าง 

ถ้า β9 ในสมการที่ (3) และสมการที่ (4) มีคา่เป็นบวกและมีนยัสําคญัทางสถิติแสดง
ว่า ความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนวดัความสามารถในการทํากําไรและราคาหลกัทรัพย์  ของ
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มากกว่าหมวดวสัดกุอ่สร้าง 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศกึษาคน้คว้าอิสระในครัง้นี้ไดแ้บง่การนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางและแบ่ง

การแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที่ 1 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะหค์า่สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะหค์า่สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 
ส่วนที่ 4  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคา

หลกัทรพัย์ โดยวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) 

ส่วนที่ 5  ผลการเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคา
หลกัทรพัย์ ของหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้างดว้ยการใส่คา่ตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) และทาํการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

 
ส่วนท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ในการศกึษาครัง้นี้ไดก้าํหนดกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาไดแ้ก ่ บริษทัที่จดทะเบียน
ในกลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และการก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
จํานวน 46 บริษทั และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง จํานวน 17 บริษทั รวม 63 บริษทั โดยทาํการ
เกบ็ขอ้มูลจากงบการเงินรายปี ระหว่างปี 2555 – 2558 รวม 4 ปี มีจํานวนตวัอย่างที่ใช้ใน
การศกึษาจํานวน 252 ตวัอย่าง แตเ่น่ืองจากตวัอย่างในบางปีมีขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินไม่
ครบถ้วนจึงจําเป็นตอ้งตดัออกจากการนํามาเป็นตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา และมีการตดั
คา่สูงสุดและตํ่าสุด ของขอ้มูลของแตล่ะตวัแปร เน่ืองจากขอ้มูลดงักลา่วมีคา่สูงมากและตํ่ามาก 
ถือเป็นขอ้มูลที่เบี่ยงเบนจากขอ้มูลปกต ิ(Outlier) กอ่นนําไปวิเคราะหค์า่ทางสถิติ ซึ่ งจํานวน
ตวัอย่างในการศกึษาสามารถแสดงไดต้ามตารางที่ 10 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 10  จํานวนตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา 
 

ข้อมลูตวัอย่าง จ านวน (ตวัอย่าง) ร้อยละ 
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา 252 100.00 
ตดัออกเน่ืองจากมีขอ้มูลไม่ครบถ้วน ประกอบดว้ย 
- ไม่มีอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
- ไม่มีอตัราหมุนเวียนลกูหนี้การคา้ 
- ไม่มีอตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลอื 
รวมทัง้ส้ิน 

 
2 
14 
13 
29 

 
0.79 
5.56 
5.16 

11.51 
ตดัตวัอย่างที่มีค่าสูงสุด – ตํ่าสุด ของตวัแปรแต่ละ    
ตวัแปร 

40 15.87 

จํานวนตวัอย่างคงเหลอืที่ใชใ้นการศกึษา 183 72.62 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า ขอ้มูลที่ใชใ้นการศกึษามีจํานวนทัง้สิ้น 252 ตวัอย่าง โดยมีการ
ตดัเน่ืองจากมีขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงินไม่ครบถ้วน จํานวน 29 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
11.51 และตดัตวัอย่างที่มีคา่สูงสุด – ตํ่าสุด ของตวัแปรแตล่ะตวัแปร จํานวน 40 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 15.87 มีจํานวนตวัอย่างคงเหลอืที่ใชใ้นการศกึษา จํานวน 183 ตวัอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 72.62 
 
ตารางท่ี 11  จํานวนตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาแยกตามหมวดธุรกจิ 
 

หมวดธุรกิจ จ านวน 
(ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 129 70.49 
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 54 29.51 

รวมทัง้สิ้น 183 100.00 
 

จากตารางที่ 11 พบว่าตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาจํานวน 183 ตวัอย่าง อยู่ในหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์จํานวน 129 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 70.49 และหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้างจํานวน 54 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 29.51 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 

ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั ้งนี้  ได้ทําการคํานวณค่าสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดว้ย คา่สูงสุด (Maximum) คา่ตํ่าสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน (Coefficient of 
Variation) ของตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษาประกอบดว้ย ราคาหลกัทรพัย์ (Stock Price) (ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2555-2559) อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratio) ประกอบด้วย 
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว  (Quick Ratio) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) ประกอบด้วย อัตรา
หมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio) อ ัตราหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลอื (Inventory Turnover Ratio) อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์ไมห่มุนเวียน (Fixed 
Asset Turnover Ratio) และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  (Asset Turnover Ratio) 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratio) ประกอบดว้ยอตัราส่วนหนี้สินต่อ
ทนุ (Debt to Equity Ratio) และอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage 
Ratio) อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) ประกอบด้วย อัตรา
กาํไรข ัน้ตน้ (Gross Profit Ratio) อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profit Ratio) อตัราผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์รวม (Return on Asset Ratio : ROA) และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
(Return on Equity Ratio : ROE) ตวัแปรควบคมุที่ใชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย  ขนาดของ
กจิการซึ่งวดัจากสินทรพัย์รวม (Total Asset) อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) และ
อตัราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) โดยการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนา จะแสดงผลการวิเคราะห์
รวมทัง้ 2 หมวดธุรกจิ และแยกระหว่างหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดุ
กอ่สร้าง ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลต ัง้แตต่ารางที่ 12 ถึง ตารางที่ 18 ไดด้งันี้ 
 
ตารางท่ี 12  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของราคาหลกัทรพัย์ 
  

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

คา่สูงสุด (บาท) 25.25 68.25 68.25 
คา่ตํ่าสุด (บาท) 0.53 0.56 0.53 
คา่เฉลี่ย (บาท) 5.59 5.79 5.65 
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ตารางท่ี 12  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของราคาหลกัทรพัย์ (ตอ่) 
  

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บาท) 5.45 9.56 6.89 
ค่าสัมประสิทธิ ค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

0.97 1.65 1.22 

 
จากตารางที่ 12 พบว่าคา่สถิติเชิงพรรณนาของราคาหลกัทรัพย์ในภาพรวมทัง้  2 

หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ 68.25 บาท คอื บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ใน
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่  0.53 บาท คือ บริษัท โพลาริส แคปปิตลั จํากดั 
(มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของราคาหลกัทรพัย์ของทัง้ 2 
หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 5.65 บาท หากพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง  2 หมวดธุรกิจ พบว่าหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง มีคา่เฉลี่ยของราคาหลกัทรพัย์สูงกว่า หมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า  หมวดธุรกิจพ ัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์ และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 1.22 ซึ่ง สูงกว่า 1 แสดงว่าราคา
หลกัทรพัย์มีการกระจายตวัสูง โดยราคาหลกัทรพัย์ของหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีการกระจาย
ตวัสูงกว่าหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
 
ตารางท่ี 13  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 
คา่สูงสุด (เทา่) 12.81 5.69 12.81 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) 0.27 0.83 0.27 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 2.79 1.88 2.52 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 2.26 0.98 2.01 
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ตารางท่ี 13  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (ตอ่) 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (ต่อ) 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

0.81 0.52 0.80 

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเรว็ 
คา่สูงสุด (เทา่) 10.41 4.94 10.41 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) 0.03 0.13 0.03 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 0.49 0.95 0.63 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 1.17 0.82 1.09 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

2.39 0.86 1.73 

 
จากตารางที่ 13 พบว่าคา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราสว่นเงนิทนุหมุนเวียนในภาพรวม

ทัง้ 2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ 12.81 เทา่ คอื บริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ใน
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่ตํ่าสุดอยู่ที่ 0.27 เท่า คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรม 
วินโคสท ์จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราส่วน
เงินทนุหมุนเวียนของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 2.52 เทา่ หากพจิารณาเปรียบเทียบระหว่าง 2 
หมวดธุรกิจ พบว่าหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนสูงกว่า หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง โดยหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่า หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 
0.80 โดยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวั
สูงกว่าหมวดวสัดกุอ่สร้าง 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ 10.41 เทา่ คอื 
บริษทั พริ้นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีค่า
ตํ่าสุดอยู่ที่ 0.03 เทา่ มีอยู่จํานวน 2 บริษทั คอื บริษทั เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอป
เม้นท ์จํากดั (มหาชน) และ บริษทัเมเจอร์ ดเีวลลอปเม้นท ์จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็วของทัง้ 2 หมวดธุรกิจ  
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อยู่ที่ 0.63 เทา่ หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง  2 หมวดธุรกิจ พบว่าหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง มีคา่เฉลี่ยของอตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว สูงกว่าหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงกว่าหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 1.73 ซึ่งสูงกว่า 1 แสดงว่าอตัราส่วนเงินทนุ
หมุนเร็วมีการกระจายตวัสูง โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็วของหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

จากขอ้มูลสถิตเิชงิพรรณนาขา้งตน้ พบว่าอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนของหมวดธุรกจิ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งแสดงว่าสภาพคล่องทาง
การเงินของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีสภาพคลอ่งดกีว่าหมวดธุรกจิวสัดุกอ่สร้าง แต่
หากพจิารณาถึงคา่เฉลี่ยของอตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็วนัน้พบว่า หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมี
สภาพคลอ่งสูงกว่าหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีสินคา้คงเหลอืสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างจึงทาํใหอ้ตัราส่วนเงินทุนหมุน
เร็วตํ่ากว่า 
 
ตารางท่ี 14  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

อตัราหมนุเวียนของลูกหน้ีการค้า 
คา่สูงสุด (เทา่) 2,056.01 73.13 2,056.01 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) 2.63 3.66 2.63 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 154.65 11.91 112.53 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 313.44 15.38 270.97 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

2.03 1.29 2.41 
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ตารางท่ี 14  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (ตอ่) 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

อตัราหมนุเวียนของสินค้าคงเหลือ 
คา่สูงสุด (เทา่) 737.77 13.22 737.77 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) 0.09 1.57 0.09 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 16.29 4.85 12.91 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 93.60 2.78 78.69 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

5.75 0.57 6.10 

อตัราหมนุเวียนของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 
คา่สูงสุด (เทา่) 177.44 13.02 177.44 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) 0.14 0.35 0.14 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 21.11 2.46 15.61 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 31.11 2.11 27.48 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

1.47 0.86 1.76 

อตัราหมนุเวียนของสินทรพัยร์วม 
คา่สูงสุด (เทา่) 1.48 2.25 2.25 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) 0.07 0.28 0.07 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 0.37 0.99 0.55 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 0.21 0.36 0.39 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

0.57 0.36 0.71 

 
จากตารางที่ 14 พบว่าคา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การค้า ใน

ภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ 2,056.01 เทา่ คอื บริษทั ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 
ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ถือว่าสูงมากเมื่ อเทียบกบัค่าเฉลี่ยของอัตรา
หมุนเวียนของลกูหนี้ ซึ่งเกิดจากบริษัท ศุภาลยั จํากดั (มหาชน) มียอดลูกหนี้ในปี 2557 
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ประมาณ 8 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัสินทรพัย์รวม คดิเป็นร้อยละ 0.2 ซึ่งถือว่าตํ่ามาก เมื่อนํามา
คาํนวณกบัรายไดจ้ึงทาํใหม้ีอตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้สูง ในขณะอตัราหมุนเวียนของ
ลูกหนี้การค้ามีค่าตํ่าสุดอยู่ที่ 2.63 เท่า คือ บริษัท คนัทรี่  กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จําก ัด 
(มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีค่าเฉลี่ยของอตัราหมุนเวียนของลกูหนี้
การคา้ของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 112.53 เทา่ หากพจิารณาเปรียบเทียบระหว่าง 2 หมวด
ธุรกจิ พบว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยสูงกว่า หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 
โดยหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ านสูงกว่า หมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 2.41 ซึ่งสูงกว่า 1 แสดงว่าอตัราหมุนเวียน
ของลกูหนี้การคา้มีการกระจายตวัสูง โดยอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าในหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

อตัราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกิจมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 
737.77 เทา่ คอื บริษทั พริ้นซิเพลิ แคปิตอล จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์  ถือว่าสูงมากเมื่อเทยีบกบัคา่เฉลี่ยของอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื ซึ่ง
เกิดจากบริษัท พริ้นซิ เพิล แคปิตอล จําก ัด (มหาชน)  มียอดสินค้าคงเหลือในปี 2557 
ประมาณ  3.2 แสนบาท เมื่อเทยีบกบัสินทรพัย์รวมคดิเป็นร้อยละ 0.02 ซึ่งถือว่าตํ่ามาก เมื่ อ
นํามาคาํนวณกบัรายไดจ้ึงทาํใหม้ีอตัราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสูง มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่ 
0.09 เทา่ มีอยู่จํานวน 3 บริษทั คอื บริษัท ณุศาศิริ จํากดั (มหาชน) บริษัท แคปเปลไทย 
พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
ของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 12.91 เทา่ หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง  2 หมวดธุรกิจ 
พบว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือสูง
กว่า หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดยหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง และมีคา่สมัประสทิธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 6.10 ซึ่งสูง
กว่า 1 แสดงว่าอตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืมกีารกระจายตวัสูง โดยอตัราหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลอืในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง 
 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกิจ มีค่าสูงสุด
อยู่ที่ 177.44 เทา่ คอื บริษทั เอพ ีไทยแลนด ์จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ มีคา่ตํ่าสุดอยู่ที่ 0.14 เท่า คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั 
(มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราหมุนของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 15.61 เทา่ หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง  2 
หมวดธุรกจิ พบว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยสูงกว่า หมวดธุรกจิวัสดุ โดย
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หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกจิวัสดุก่อสร้าง 
และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 1.76 ซึ่งสูงกว่า 1 แสดงว่าอตัราหมุนของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนมีการกระจายตวัสูง โดยอตัราหมุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ 2.25 
เทา่ คอื บริษทั ทปิโกแ้อสฟัลท ์จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง มีค่าตํ่าสุด   
อยู่ที่ 0.07 เท่า คือ  บริษัทสิงห์ เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราหมุนของสินทรพัย์ของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 0.55 เท่า 
หากพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง 2 หมวดธุรกจิ พบว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง มีคา่เฉลี่ยสูง
กว่า หมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ โดยหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 
0.71 โดยอตัราหมุนของสินทรพัย์ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์มีการกระจายตวัสงูกวา่
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

จากขอ้มูลสถิตเิชงิพรรณนาขา้งตน้ พบว่า คา่เฉลี่ยของอตัราส่วนทางการเงินในหมวด
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
ประกอบดว้ย อตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื และอัตรา
หมุนเวียนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน มีสูงกว่าหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ซึ่ งแ สดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินทรพัย์ที่ดกีว่า ซึ่งรูปแบบการดาํเนินงานธุรกจิของหมวด
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์จะมีมูลคา่ลกูหนี้การคา้ในปริมาณไม่สูงมากเมื่ อเทียบกบัสัดส่วนของ
สินทรพัย์รวมทัง้หมด จึงทาํใหม้ีอตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ที่สูง แตอ่ตัราหมุนเวียนของ
สินทรพัย์รวมของหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีปริมาณสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
ซึ่ ง ไม่สอดคล้องก ับอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่หมวดธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่า ซึ่ งผลดงักล่าวอาจเกิดจากการที่บริษัทในหมวดพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีสินทรพัย์หมุนเวียนอื่นที่นอกเหนือจากลกูหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือใน
ปริมาณที่สูงกว่า โดยจากการพจิารณางบการเงินของบริษทั สิงห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) ปี 
2557 ที่มีอตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวมน้อยที่สุด ซึ่งอยู่หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
พบว่า มีรายการตน้ทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งถือเป็นรายการที่มีจํานวนสูง
เมื่อเทียบกบัสัดส่วนของสินทรัพย์รวมทัง้หมด ซึ่ งส่งผลในการนํามาคํานวณอัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรพัย์รวมที่ตํ่าลง นอกจากนี้บริษัทในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย์ยังมี
รายการทางสินทรพัย์หมุนเวียนอื่นที่มีจํานวนสูง ไดแ้ก ่เงินมดัจําในการซื้อสินทรัพย์และเงิน
จ่ายลว่งหน้าในการซื้อวสัดกุอ่สร้างในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวมจึงทําให้อ ัตรา
หมุนของสินทรพัย์รวมตํ่า 
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ตารางท่ี 15  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 
คา่สูงสุด (เทา่) 8.66 3.08 8.66 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) 0.04 0.11 0.04 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 1.67 0.80 1.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 1.41 0.64 1.29 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

0.84 0.80 0.91 

อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
คา่สูงสุด (เทา่) 289.05 515.27 515.27 
คา่ตํ่าสุด (เทา่) -7.68 -3.02 -7.68 
คา่เฉลี่ย (เทา่) 16.39 46.76 25.35 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เทา่) 44.82 88.01 62.14 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

2.73 1.88 2.45 

 
จากตารางที่ 15 พบว่าคา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราสว่นหนี้สินตอ่ทนุ ในภาพรวมทัง้  

2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ 8.66 เทา่ คอื บริษทั ไรมอน แลนด ์จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ใน
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่ตํ่าสุดอยู่ที่ 0.04 เทา่ คอื บริษทั พริ้นซิเพลิ แคปิตอล 
จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราส่วนหนี้สินตอ่
ทนุของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 1.41 เทา่ หากพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง  2 หมวดธุรกิจ 
พบว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง โดยหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สรา้ง และมีคา่
สัมประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 0.91 โดยอัตราหนี้สินต่อทุนของหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกจิมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 
515.27 เทา่ คอื บริษทั เจนเนอรลั เอนจิเนียริ่ง จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวดธุรกิจวัสดุ
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กอ่สร้าง มีคา่ตํ่าสุดอยู่ที่ -7.68 เทา่ คอื บริษทั สิงห ์เอสเตท จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของทัง้ 2 
หมวดธุรกจิ อยู่ที่ 25.35 เทา่ หากพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง  2 หมวดธุรกจิ พบว่าหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยหมวดธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ และมีค่า
สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 2.45 ซึ่งสูงกว่า 1 แสดงว่าอตัราความสามารถในการ จ่าย
ดอกเบีย้มีการกระจายตวัสูง โดยอตัราความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ของหมวดธุรกจิพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

จากขอ้มูลสถิตเิชงิพรรณนาขา้งตน้ พบว่าค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีมูลคา่สูงกว่าหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง แสดงให้เห็นว่า
หมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีหนี้สินสูงกว่า ซึ่งทาํใหจ้ะตอ้งมีการจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจาก
หนี้สินในจํานวนมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัคา่เฉลี่ยของอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ของ
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ที่มีน้อยกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง จากสถิตเิชงิพรรณนา
ขา้งตน้โดยเปรียบเทยีบจากคา่เฉลี่ยระหว่าง 2 หมวดธุรกจิ พบว่า หมวดธุรกจิวสัดุก่อสร้างมี
ความสามารถในการชาํระหนี้ดกีว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
 
ตารางท่ี 16  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

อตัราก าไรข ัน้ต้น 
คา่สูงสุด (%) 68.54 42.30 68.54 
คา่ตํ่าสุด (%) -23.90 2.92 -23.90 
คา่เฉลี่ย (%) 33.50 23.63 30.59 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 10.66 9.92 11.36 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

0.32 0.42 0.37 

อตัราก าไรสุทธิ 
คา่สูงสุด (%) 35.96 27.61 35.96 
คา่ตํ่าสุด (%) -73.48 -8.47 -73.48 
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ตารางท่ี 16  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (ตอ่) 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

อตัราก าไรสุทธิ (ต่อ) 
คา่เฉลี่ย (%) 6.92 8.28 7.32 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 17.97 7.58 15.62 
ค่าสัมประสิทธิ ค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

2.60 0.92 2.13 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม 
คา่สูงสุด (%) 24.92 36.78 36.78 
คา่ตํ่าสุด (%) -8.61 -4.98 -8.61 
คา่เฉลี่ย (%) 6.26 12.25 8.03 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 5.69 11.24 8.19 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

0.91 0.92 1.02 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
คา่สูงสุด (%) 46.11 49.65 49.65 
คา่ตํ่าสุด (%) -48.32 -11.73 -48.32 
คา่เฉลี่ย (%) 9.12 15.42 10.98 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (%) 12.69 16.40 14.14 
ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

1.39 1.06 1.29 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าค่าสถิติเชิงพรรณนาของอัตรากําไรข ัน้ต้น ในภาพรวมทัง้          

2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 68.54 คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั 
(มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ -23.90 คือ 
บริษทั โพลาริส แคปปิตลั จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มี
คา่เฉลี่ยอตัรากาํไรข ัน้ตน้ของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ร้อยละ 30.59 หากพจิารณาเปรียบเทียบ
ระหว่าง 2 หมวดธุรกจิ พบว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกิจ
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วสัดกุอ่สร้าง โดยหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 0.37 โดยอตัรากําไรข ัน้ต้นของ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีการกระจายตวั สูงกว่าหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์  

อตัรากาํไรสุทธิ ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 35.96 คอื บริษัท 
เหมราชพฒันาที่ดนิ จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่ตํ่าสุดอยู่
ที่ร้อยละ -73.48 คอื บริษทั เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยอตัรากาํไรสุทธิของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ร้อยละ 7.32 หาก
พจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง  2 หมวดธุรกจิ พบว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสูงกว่า
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ โดยหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง และมีคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 2.13 ซึ่ ง
มากกว่า 1 แสดงว่าอตัรากาํไรสุทธิมีการกระจายตวัสูง โดยอัตรากําไรสุทธิของหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ร้อย
ละ 36.78 คอื บริษทั ไดนาสตีเ้ซรามิค จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง มีคา่
ตํ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ -8.61 คอื บริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมของทัง้ 2 หมวดธุรกิจ อยู่ที่    
ร้อยละ 8.03 หากพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง  2 หมวดธุรกจิ พบว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง
มีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์  โดยหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ และมีค่าสัมประสิทธิค์วาม
แปรปรวนอยู่ที่ 1.02 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมมีการกระจาย
ตวัสูง โดยอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมของหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีการกระจายตวัสูง
กว่าหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ในภาพรวมทัง้ 2 หมวดธุรกิจมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 
ร้อยละ 49.65 คอื บริษทั ผลติภณัฑค์อนกรีตชลบรุี จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิวัสดุ
กอ่สร้าง มีคา่ตํ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ -48.32 คอื บริษทั เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
ของทัง้ 2 หมวดธุรกจิ อยู่ที่ ร้อยละ 10.98 หากพจิารณาเปรียบเทยีบระหว่าง  2 หมวดธุรกิจ 
พบว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์  โดยหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสงูกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และมีคา่
สมัประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 1.29 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าอตัราผลตอบแทนจากส่วนของ
เจ้าของมีการกระจายตวัสูง โดยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีการกระจายตวัสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
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จากขอ้มูลสถิตเิชงิพรรณนาขา้งตน้ พบว่าคา่เฉลี่ยของอัตรากําไรข ัน้ต้นของหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์สูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ว่ามีการบริหาร
จดัการดา้นตน้ทนุขายที่ดกีว่า จึงทาํใหม้ีอตัรากาํไรข ัน้ตน้สูง แตส่ําหรบัคา่เฉลี่ยของอตัรากาํไร
สุทธินัน้ หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสูงกวา่ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง
มีการบริหารจดัการดา้นคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหารได้ดีกว่า ประกอบกบัการพิจารณา
คา่สถิตเิชงิพรรณนาในหมวดอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี้นัน้พบว่าหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีหนี้สินสงูกว่าจึงทาํใหต้อ้งจ่ายดอกเบีย้มากกว่า ซึ่งส่งผลตอ่กาํไรสุทธิ
ที่น้อยลงทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ตํ่ากว่าหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง สําหรบัคา่เฉลี่ยอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมและค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน
จากส่วนของเจ้าของ หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ ง
แสดงใหเ้หน็ว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีประสิทธิภาพในการทํากําไรที่ดีกว่าหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ แตม่ีความสามารถในการทาํกาํไรข ัน้ตน้น้อยกว่าหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ 

 
ตารางท่ี 17  คา่สถิตเิชงิพรรณนาของสินทรพัย์รวม 

 

สถิติเชิงพรรณนา 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์
(N = 129) 

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 
(N = 54) 

2 หมวด
ธุรกิจ 

(N = 183) 

คา่สูงสุด (ลา้นบาท) 98,069.76 133,344.95 133,344.95 
คา่ตํ่าสุด (ลา้นบาท) 402.48 910.94 402.48 
คา่เฉลี่ย (ลา้นบาท) 19,675.37 12,779.74 17,640.59 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ล้าน
บาท) 

19,381.91 29,033.75 22,795.21 

ค่าสัมประสิทธิ ค์วามแปรปรวน 
(เทา่) 

0.99 2.27 1.29 

  

จากตารางที่ 17 พบว่าคา่สถิตเิชงิพรรณนาของสินทรพัย์รวม ในภาพรวมทัง้ 2 หมวด
ธุรกจิมีคา่สูงสุดอยู่ที่ 133,344.95 ลา้นบาท คอื บริษทั วนชยั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึ่ งอยู่ใน
หมวดธุรกจิวสัดกุ่อสร้าง มีค่าตํ่าสุดอยู่ที่ 402.48 ล้านบาท คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรม 
วินโคสท ์จํากดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีคา่เฉลี่ยของสินทรพัย์
รวมของทัง้ 2 หมวดธุรกิจอยู่ที่ 17,640.59 ล้านบาท หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง           
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2 หมวดธุรกจิ พบว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง  โดยหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ และมีค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวนอยู่ที่ 1.29 ซึ่ งมากกว่า 1 แสดงว่า
สินทรพัย์รวมมีการกระจายตวัสูง โดยสินทรพัย์ของหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีการกระจายตวั
สูงกว่าหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

จากขอ้มูลสถิตเิชงิพรรณนาขา้งตน้ พบว่า คา่เฉลี่ยของสินทรัพย์รวมในหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีจํานวนสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง โดยพจิารณาสินทรัพย์ในงบ
การเงินของบริษัทที่อยู่ในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็น
สินทรพัย์หมุนเวียนในชื่อบญัชตีน้ทนุโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ งบางกิจการใช้ชื่อ
บญัชสีินคา้คงเหลอืที่มีมูลคา่สูง และยงัมีในส่วนของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุที่มีจํานวน
สูงเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนสินทรพัย์รวม ซึ่งการที่บริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์มี
สินทรพัย์รวมสูงทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมตํ่ากว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างดงัที่
ได้กล่าวมาแล้ว  ในส่วนสถิติเชิงพรรณนาของอัตราส่ วนทางการเงินหมวดอัตราส่วน
ความสามารถในการทาํกาํไร 

 
ตารางท่ี 18  อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและอตัราเงินเฟ้อ 
 

ตวัแปรควบคมุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ (%) 7.20 2.70 0.80 1.50 
อตัราเงินเฟ้อ (%) 3.02 2.18 1.89 1.10 

 
จากตารางที่ 18 พบว่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีค่าสูงสุดอยู่ที่ ร้อยละ  

7.20ในปี 2555 ซึ่งเกดิจากการกระตุน้เศรษฐกจิของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายหลงั
วิกฤตกิารณ์อุทกภยัปี 2554 ทาํใหม้ีอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิที่สูง และมีคา่ตํ่าสุดอยู่
ที่ร้อยละ 0.80 ในปี 2557 เป็นผลมาจากปัญหาทางดา้นการเมืองทาํใหเ้ศรษฐกจิเกดิการชะลอ
ตวัและส่งผลใหม้ีอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิตํ่า 

อตัราเงินเฟ้อมีคา่สูงสุดอยู่ที่ ร้อยละ 3.02 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนสิ่งของที่
จําเป็นอนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์อุทกภยัปี 2554 ทาํราคาสินคา้สูงขึน้ ส่งผลตอ่อตัราเงินเฟ้อที่
สูงขึน้ตามไปดว้ย และมีคา่ตํ่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 1.10 ในปี 2558 ซึ่งไม่สูงมาก เน่ืองจากปริมาณ
สินคา้จําเป็นมีปริมาณเพยีงพอตอ่ผู้บริโภคจึงทาํใหไ้ม่เกดิวิกฤตภาวะเงินเฟ้อที่สูง  
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis) 
 

ในการศกึษาคน้คว้าอิสระครัง้นี้ไดท้าํวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินกบัราคาหลกัทรพัย์โดยใชส้มัประสิทธิส์หสัมพนัธ์เพียร์ส ัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงิน  4 หมวด ประกอบด้วย 
อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratios) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงาน (Efficiency Ratios) อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratios) 
และอตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) โดยทาํการวิเคราะหร์วม
สําหรบักลุม่ตวัอย่างท ัง้  2 หมวดธุรกจิ โดยผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของทุกตวั
แปรที่ใชใ้นการศกึษาแสดงไว้ในตารางที่ 19 และผลการวิเคราะห์ส ัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์
ระหว่างราคาหลกัทรพัย์และอตัราส่วนทางการเงินในแตล่ะหมวดแสดงไว้ในตารางที่ 20 – 23 
ดงันี้ 
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา 
 

 
 
 

Pearson Price Current Quick A/R To F/A To Inv TO Asset To Debt Interest Gross Net ROA ROE 
Price 1.000             
Current -0.100* 

(0.090) 
1.000            

Quick -0.013 
(0.432) 

0.545*** 
(0.000) 

1.000  
 

         

A/R 0.088 
(0.117) 

0.038 
(0.306) 

-0.166** 
(0.012) 

1.000          

Fixed 0.055 
(0.229) 

0.256*** 
(0.000) 

-0.028 
(0.354) 

0.209*** 
(0.002) 

1.000         

Inventory -0.052 
(0.243) 

0.197*** 
(0.004) 

0.614*** 
(0.000) 

-0.064 
(0.196) 

-0.085 
(0.126) 

1.000        

Asset 0.215*** 
(0.002) 

-0.199*** 
(0.003) 

0.052 
(0.244) 

-0.116* 
(0.060) 

-0.076 
(0.153) 

-0.111* 
(0.068) 

1.000       

Debt -0.047 
(0.264) 

-0.285*** 
(0.000) 

-0.288*** 
(0.000) 

0.221*** 
(0.001) 

0.139** 
(0.031) 

-0.106* 
(0.77) 

-0.208*** 
(0.002) 

1.000      

Interest 0.160** 
(0.015) 

0.126** 
(0.045) 

0.207*** 
(0.002) 

-0.028 
(0.351) 

0.074 
(0.160) 

-0.041 
(0.291) 

0.297*** 
(0.000) 

-0.250*** 
(0.000) 

1.000     
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา (ตอ่) 
 

หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
 โดยที่ 
  Price  คือ ราคาหลกัทรัพย ์
  Current  คือ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
  Quick  คือ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเร็ว 
  A/R To  คือ อตัราส่วนหมุนเวยีนของลกูหน้ีการค้า 
  F/A To  คือ อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
  Inv To  คือ อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอื 
  Asset To คือ อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยร์วม 

Pearson Price Current Quick A/R To F/A To Inv TO Asset To Debt Interest Gross Net ROA ROE 
Gross 0.088 

(0.118) 
0.132** 
(0.037) 

-0.063 
(0.198) 

0.127** 
(0.043) 

0.083 
(0.131) 

0.226*** 
(0.001) 

-0.273*** 
(0.000) 

-0.002 
(0.488) 

0.024 
(0.375) 

1.000    

Net 0.211*** 
(0.002) 

0.098* 
(0.093) 

-0.011 
(0.441) 

0.053 
(0.239) 

0.080 
(0.139) 

-0.071 
(0.170) 

0.219*** 
(0.001) 

-0.218*** 
(0.001) 

0.214*** 
(0.002) 

0.438*** 
(0.000) 

1.000   

ROA 0.340*** 
(0.000) 

-0.079 
(0.143) 

-0.004 
(0.481) 

0.007 
(0.460) 

0.027 
(0.356) 

-0.107* 
(0.075) 

0.630*** 
(0.000) 

-0.234*** 
(0.001) 

0.388*** 
(0.000) 

0.305*** 
(0.000) 

0.632*** 
(0.000) 

1.000  

ROE 0.315*** 
(0.000) 

0.315*** 
(0.000) 

-0.053 
(0.238) 

0.019 
(0.398) 

0.138** 
(0.031) 

-0.104* 
(0.081) 

0.530*** 
(0.000) 

-0.129** 
(0.041) 

0.268*** 
(0.000) 

0.298*** 
(0.000) 

0.717*** 
(0.000) 

0.885*** 
(0.000) 

1.000 
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  Debt  คือ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน 
  Interest  คือ อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
  Gross  คือ อตัราส่วนกําไรขัน้ต้น 
  Net  คือ อตัราส่วนกําไรสุทธิ 
  ROA  คือ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม 
  ROE  คือ อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิกบัอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว อ ัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย อ ัตรา
กาํไรข ัน้ตน้ อตัรากาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบันยัสําคญัทาง
สถิตทิี่ 0.10 มีความสัมพนัธ์กบัในทิศทางตรงกนัข้ามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัอัตรา
หมุนเวียนของสินทรพัย์รวม และอตัราหนี้สินตอ่ทนุ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10  
 อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
กบัอตัราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ อัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ณ ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบั
อตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้และอตัราหนี้สินตอ่ทนุ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 อตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิตกิบัอตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน อัตราหนี้สินต่อทุน และอัตรากําไร
ข ัน้ตน้ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิตกิบัอตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตกิบัอตัราหนี้สินตอ่ทนุและอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตกิบัอตัรากาํไรข ัน้ตน้ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิติที่  0.10 มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตกิบัอตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม อตัราหนี้สินต่อทุน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบั
นยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 อตัราหมุนเวียนของสินทรพัย์รวมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิตกิบั อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ อตัรากาํไรสุทธิ อ ัตราผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์รวม และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 มี



61 
 

 
 

ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตกิบัอตัราหนี้สินต่อทุนและอัตรา
กาํไรข ัน้ตน้ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 อตัราหนี้สินตอ่ทนุ มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบั 
อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
และอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ กบัอัตรากําไรสุทธิ อ ัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 อตัรากาํไรข ัน้ตน้ มีความสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติกบัอัตรา
กาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมและอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ 
ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 

อตัรากาํไรสุทธิ มีความสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบั อ ัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมและอตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบันัยสําคญั
ทางสถิตทิี่ 0.10 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ ณ ระดบันยัสําคญัทางสถิตทิี่ 0.10 
 จากการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินที่เป็นตวัแปรใน
การศกึษาพบว่า อตัราส่วนทางการเงินที่เป็นตวัแปรอิสระ บางอัตราส่วนมีความสัมพนัธ์
ระหว่างกนัซ่ึงอาจเกดิจากขอ้มูลที่นํามาคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลเดยีวกนัจึงทาํ
ใหม้ีความสมัพนัธ์กนั ดงันัน้กอ่นการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหุคูณจึงมีการพิจารณา
เลอืกอตัราส่วนทางการเงินแตล่ะหมวดเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนในการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบ
พหคุณู ตามตารางที่ 20 – 24 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 20  ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วน

สภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
 

หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 

ตวัแปร Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 
ราคาหลกัทรพัย์ 1.000 0.000 
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน -0.100* 0.090 
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว -0.013 0.432 
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จากตารางที่ 20 พบว่า อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนกบัราคาหลกัทรพัย์มีความสมัพนัธ์
ในทศิทางตรงกนัขา้มและมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยสําคญัที่ 0.10 (r = -0.100 , p< 
0.10) และอตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็วมีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ในทศิทางตรงกนัข้าม 
แตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ(r = -0.013 , p > 0.10) แสดงว่าหากสินทรพัย์หมุนเวียนของบริษทั
มีสูงขึน้หรือมีหนี้สินหมุนเวียนของบริษทัลดลงทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคลอ่งมีสูงขึน้จะส่งผลต่อ
ราคาหลกัทรพัย์ทาํใหม้ีมูลคา่ลดน้อยลง 

 
ตารางท่ี  21  ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วน

แสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratios) 
 

ตวัแปร Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 
ราคาหลกัทรพัย์ 1.000 0.000 
อตัราหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ 0.088 0.117 
อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื -0.052 0.243 
อตัราหมุนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 0.055 0.229 
อตัราหมุนของสินทรพัย์รวม 0.215*** 0.002 

   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
 

จากตารางที่ 21 พบว่าอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้ากบัราคาหลกัทรัพย์มี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (r = 0.088 , p > 0.10) อัตรา
หมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืกบัราคาหลกัทรพัย์มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม แต่ไม่มี
นยัสําคญัทางสถิต ิ(r = -0.052 , p > 0.10) อตัราหมุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกบัราคา
หลกัทรพัย์มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ( r = 0.055 , p > 
0.10) และอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมกบัราคาหลกัทรัพย์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนั และมีนยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบันยัสําคญัที่ 0.01 (r = 0.215 , p < 0.01) แสดงว่า
หากบริษทัมีการบริหารจดัการสินทรพัย์รวมที่มีอยู่ใหเ้กดิเป็นรายได้แก่บริษัทได้มากขึ้นก็จะ
ส่งผลตอ่ราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่เพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั 
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ตารางท่ี  22  ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วน
ความสามารถในการชาํระหนี้ (Leverage Ratios) 

   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
 

จากตารางที่ 22 พบว่า อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุกบัราคาหลกัทรพัย์มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้าม แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ( r = -0.047, p > 0.10) และอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ในทศิทางเดยีวกนัและมี
นยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบันัยสําคญัที่ 0.05 (r = 0.160 , p < 0.05) แสดงว่าหากบริษัท
สามารถทาํกาํไรเพื่อการจ่ายดอกเบีย้ไดด้ ีส่งผลใหอ้ตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยสูง    
กจ็ะทาํใหร้าคาหลกัทรพัย์ของบริษทัสูงขึน้ดว้ยเชน่กนั 
 
ตารางท่ี  23 ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนวัด

ความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) 
 

ตวัแปร Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 
ราคาหลกัทรพัย์ 1.000 0.000 
อตัรากาํไรข ัน้ตน้ 0.088 0.118 
อตัรากาํไรสุทธิ 0.211*** 0.002 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม 0.340*** 0.000 
อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ 0.315*** 0.000 

   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
 

จากตารางที่ 23 พบว่าอตัรากาํไรข ัน้ตน้กบัราคาหลกัทรพัย์มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนั แตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ(r = 0.088 , p > 0.10) อตัรากาํไรสุทธิกบัราคาหลกัทรพัย์

ตวัแปร Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 
ราคาหลกัทรพัย์ 1.000 0.000 
อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ -0.047 0.264 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 0.160** 0.015 
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มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั และมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 (r = 0.211 , p < 
0.01) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมกบัราคาหลกัทรัพย์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั และมีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 (r = 0.340 , p < 0.01) และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของกบัราคาหลกัทรพัย์มีความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั และ
มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 (r = 0.315 , p < 0.01) ซึ่ งจะเห็นว่าอัตราส่วน
ความสามารถในการทาํกาํไรในหมวดนี้มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ถึง 3 อตัราส่วนและ
มีความสมัพนัธ์เป็นบวก แสดงว่าหากบริษทัมีกาํไรเพิม่ขึน้กจ็ะส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษทัเพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั 
 

จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราสว่นทางการเงินกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์
โดยใชส้มัประสิทธิส์หสัมพนัธ์เพียร์ส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงิน  4 หมวด ได้ทําการพิจารณาเลือกตวัแปรที่มีค่า 
Pearson Correlation ที่มีนยัสําคญัสูงสุดเป็นตวัแทนของอตัราส่วนทางการเงินแต่ละหมวด
เพื่อนําไปวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่ งผลของการเลือก
อตัราส่วนทางการเงินไดแ้สดงไว้ในตารางที่ 24  ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 24  ผลการเลอืกอตัราส่วนทางการเงินเพื่อนําไปวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู 
 

หมวด อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราหมุนของสินทรพัย์ 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม 

 
จากตารางที่ 23 พบว่าอตัราส่วนทางการเงินหมวดอตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน        

มีอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน ที่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์สูงสุดและมีระดบันัยสําคญั
ทางสถิต ิหมวดอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน มีอตัราหมุนของสินทรพัย์รวม   
ที่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลักทรัพย์สูงสุดและมีระดบันัยสําคญัทางสถิติ หมวดอัตรา
ความสามารถในการชาํระหนี้ มีอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ ที่มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรพัย์สูงสุดและมีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิและหมวดอตัราความสามารถในการทํา
กาํไร มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม ที่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์สูงสุดและมี
ระดบันยัสําคญัทางสถิต ิจึงเลอืกอตัราส่วนทางการเงินทัง้ 4 อตัราส่วนขา้งตน้มาเป็นตวัแทน
ของอตัราส่วนทางการเงินของแตล่ะหมวดในการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู 
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ส่วนท่ี  4 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอ ัตราส่วนทางการเงินก ับราคา
หลกัทรพัย ์โดยวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

 
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้ ได้ทําการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ  

(Multiple Regression Analysis) ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยไดท้าํ
การเลอืกอตัราส่วนทางการเงินที่มีความสมัพนัธ์และมีนยัสาํคญัสูงสุดกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ 
เป็นตวัแทนของอตัราส่วนทางการเงินแตล่ะหมวด และนําตวัแปรควบคมุประกอบด้วย อัตรา
การเจริญโตทางเศรษฐกจิ อัตราเงินเฟ้อ และขนาดของกิจการ ซึ่ งวัดด้วยลอการิทึมของ
สินทรพัย์รวมมาวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู และทาํการวิเคราะห์ตามสมการที่ (1) 
และ (2) โดยวิเคราะหแ์ยกระหว่างหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุ รกิจวัสดุ
กอ่สร้าง ซึ่งผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression) สามารถ
แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูล ตาม  ตารางที่ 25 - 28 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 25  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (1) หมวดธุรกจิพฒันา

อสงัหาริมทรพัย์ 
Pit = β0 + β1LIQit + β2EFFit + β3LEVit + β4PROFit +eit   (1) 

 
ตวัแปร Coefficients t Sig. (2-tailed) 

Constant 3.457 3.429*** 0.001 
LIQit -0.337 -1.886* 0.062 
EFFit 0.588 0.224 0.823 
LEVit 0.026 2.476** 0.015 
PROFit 0.387 4.091*** 0.000 
F = 15.165*** Sig. = 0.000 
R2 = 0.328 Adjusted R2  = 0.307 N = 129 
   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
คํานิยามของตัวแปรเป็นดังน้ี 
 Constant คือ ค่าคงที่ 
 Pit  คือ ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มนีาคม ของหลกัทรัพยข์องบริษัทที่ i ปีที่ t 
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 LIQit  คือ อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัทที่ i ปีที่ t ในที่น้ีใช้ 
   อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 

 EFFit  คือ อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยร์วม 
 LEVit  คือ อตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 PROFit  คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม 
 eit  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

จากตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ค่า Sig. F มีค่า
เทา่กบั 0.000 แสดงว่าตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัที่นํามาวิเคราะหใ์นสมการมีความสมัพนัธ์
กบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ค่าสัมประสิทธิก์าร
ตดัสินใจ (R2) เทา่กบั 0.328 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์สามารถอธิบายไดด้ว้ย อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราหมุน
ของสินทรพัย์ อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม 
เทา่กบัร้อยละ  32.80 ส่วนที่เหลอืขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ  หากพจิารณาคา่ Adjusted R2 ซึ่งเป็น
คา่สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจที่ปรบัผลกระทบของจํานวนตวัแปรอิสระออก พบว่าค่าดงักล่าวมี
คา่เทา่กบั 0.307 ซึ่งไม่แตกตา่งจากคา่ R2 มากแสดงว่าตวัแปรที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วสามารถนํามาอธิบายราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ได ้เทา่กบัร้อยละ 30.70 ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กบั
ปัจจยัอื่น ๆ 
 ค่า β 1 เท่ากบั -0.337 ซึ่ งมีค่าเป็นลบ แสดงว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.10 กล่าวคือหากอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนสูงขึน้จะทาํใหร้าคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์มี
มูลคา่ลดลง 
 คา่ β3 เทา่กบั 0.026 ซึ่งมีคา่เป็นบวก แสดงว่าอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิที่ระดบั 0.05 กลา่วคอื หากอตัราความสามารถใน
การจ่ายดอกเบีย้สูงขึน้ ราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ก็จะมี
มูลคา่สูงขึน้ดว้ย 

คา่ β4 เทา่กบั 0.387 ซึ่งมีคา่เป็นบวก แสดงว่าอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวมมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุรกิจพฒันา
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อสงัหาริมทรพัย์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิที่ระดบั 0.01 กลา่วคอื หากอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์รวมสูงขึน้ ราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ก็จะมี
มูลคา่สูงขึน้ดว้ย 

ส่วนคา่ β2 ซึ่ งเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรพัย์รวมเป็นบวกแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิติ จึงไม่สามารถนําอัตราส่วน
ทางการเงินดงักลา่วมาใชเ้ป็นตวัแปรอิสระในการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ใน
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ได ้

ทัง้นี้ไดพ้จิารณาคา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรทกุตวัแล้วพบว่า ค่า VIF น้อย
กว่า 10 และคา่ Tolerance มากกว่า 0.1 แสดงว่าตวัแปรอิสระในสมการไม่มีความสัมพนัธ์
กนัเอง กลา่วคอืไม่มีปัญหา Multicollinearity 

 
ตารางท่ี 26  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (1) หมวดธุรกิจวัสดุ

กอ่สร้าง 
Pit = β0 + β1LIQit + β2EFFit + β3LEVit + β4PROFit +eit   (1) 

 
ตวัแปร Coefficients t Sig. (2-tailed) 

Constant 0.700 0.127 0.899 
LIQit 0.107 0.058 0.954 
EFFit 3.363 0.734 0.466 
LEVit -0.007 -0.340 0.735 
PROFit 0.155 1.030 0.308 
F = 0.970 Sig. = 0.432 
R2 = 0.073 Adjusted R2  = -0.002 N = 54 

 
   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
คํานิยามของตัวแปรเป็นดังน้ี 
 Constant คือ ค่าคงที่ 
 Pit  คือ ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มนีาคม ของหลกัทรัพยข์องบริษัทที่ i ปีที่ t 
 LIQit  คือ อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัทที่ i ปีที่ t ในที่น้ีใช้ 

   อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
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 EFFit  คือ อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยร์วม 
 LEVit  คือ อตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 PROFit  คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม 
 eit  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ค่า Sig. F มีค่า
เทา่กบั 0.432 แสดงว่าตวัแปรอิสระที่นํามาวิเคราะห์ในสมการที่ (1) ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง มีค่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจ ( R2) 
เทา่กบั 0.073 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
สามารถอธิบายได้ด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราหมุนของสินทรัพย์ อ ัตรา
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม เทา่กบัร้อยละ 7.30 
ส่วนที่เหลอืขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ หากพจิารณาค่า Adjusted R2 ซึ่ งเป็นค่าสัมประสิทธิก์าร
ตดัสินใจที่ปรบัผลกระทบของจํานวนตวัแปรอิสระออก พบว่าค่าดงักล่าวมีค่าเท่ากบั -0.002 
ซึ่งแตกตา่งจากคา่ R2 มากแสดงว่าสมการถดถอยแบบพหุคูณที่นํามาวิเคราะห์ไม่สามารถ
อธิบายราคาหลกัทรพัย์ของหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างได้ จึงไดท้าํการวิเคราะห์สมการถดถอย
อย่างง่ายของตวัแปรแตล่ะตวัพบว่า ตวัแปรอิสระที่ทาํใหค้า่ Adjusted R2 ตดิลบ คอื อตัราส่วน
เงินทนุหมุนเร็ว (โดยมีคา่ Adjusted R2 = -0.017) และ อตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้ (โดยมีคา่ Adjusted R2 = -0.019) แตอ่ย่างไรกต็ามจากการวิเคราะหส์มการถดถอย
อย่างง่าย (Simple Regression) พบว่า อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมและอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ โดยมีค่า Adjusted R2 ซึ่ ง
สามารถอธิบายราคาหลกัทรพัย์ไดร้้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.9 ตามลาํดบั โดยมีนยัสําคญัทาง
สถิต ิที่ระดบั 0.10 

ตวัแปรอิสระทกุตวัแปร ไดแ้ก ่อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรพัย์รวม อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ และอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์
รวม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ จึงไม่สามารถนํา
อตัราส่วนทางการเงินดงักลา่ว มาเป็นตวัแปรอิสระในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างได ้

ทัง้นี้ไดพ้จิารณาคา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรทกุตวัแล้วพบว่า ค่า VIF น้อย
กว่า 10 และคา่ Tolerance มากกว่า 0.1 แสดงว่าตวัแปรอิสระในสมการไม่มีความสัมพนัธ์
กนัเอง กลา่วคอืไม่มีปัญหา Multicollinearity 
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ตารางท่ี 27  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (2) หมวดธุรกจิพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ 

Pit = β0 + β1LIQit + β2EFFit + β3LEVit + β4PROFit + β5GDPt + β6INFt + β7SIZEit +eit   (2) 
 

ตวัแปร Coefficients t Sig. (2-tailed) 
Constant -8.957 -2.015** 0.046 
LIQit -0.216 -1.164 0.247 
EFFit 0.881 0.342 0.733 
LEVit 0.031 2.955*** 0.004 
PROFit 0.255 2.439** 0.016 
GDPt -0.127 -0.429 0.668 
INFt 1.771 1.608 0.110 
SIZEit 2.331 2.433** 0.016 
F = 10.589*** Sig. = 0.000 
R2 = 0.380 Adjusted R2  = 0.344 N = 129 

   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
คํานิยามของตัวแปรเป็นดังน้ี 
 Constant คือ ค่าคงที่ 
 Pit  คือ ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มนีาคม ของหลกัทรัพยข์องบริษัทที่ i ปีที่ t 
 LIQit  คือ อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัทที่ i ปีที่ t ในที่น้ีใช้ 

   อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
 EFFit  คือ อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยร์วม 
 LEVit  คือ อตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 PROFit  คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม 
 GDPt  คือ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปีที่ t 
 INFt  คือ อตัราเงนิเฟ้อปีที่ t 

SIZEit  คือ ขนาดของกิจการโดยวดัจากลอการิทึมของสนิทรัพยร์วม บริษัทที่ I ปี 
   ที่ t 

 eit  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
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จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ค่า Sig. F มีค่า
เทา่กบั 0.000 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัที่นํามาวิเคราะหใ์นสมการที่ (2) มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ค่า
สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R2) เทา่กบั 0.380 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรพัย์ของ
บริษทัที่จดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์สามารถอธิบายได้ด้วย อัตราส่วน
เงินทนุหมุนเวียน อตัราหมุนของสินทรพัย์รวม อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ อ ัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ และ
ลอการิทมึของสินทรพัย์รวม เท่ากบัร้อยละ 38.00 ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กบัปัจจัยอื่น ๆ หาก
พจิารณาคา่ Adjusted R2 ซึ่งเป็นคา่สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจที่ปรบัผลกระทบของจํานวนตวั
แปรอิสระออก พบว่าคา่ดงักลา่วมีคา่เทา่กบั 0.344 ซึ่งไม่แตกตา่งจากคา่ R2 มากแสดงว่าตวั
แปรที่นํามาใชใ้นการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ดงักลา่วสามารถนํามาอธิบายราคาหลกัทรพัย์ของ
บริษทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ได้ เท่ากบัร้อยละ 
34.40 ส่วนที่เหลอืขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ 
 คา่ β3 เทา่กบั 0.031ซึ่งมีคา่เป็นบวก แสดงว่าอตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.01 กลา่วคอื หากอตัราความสามารถใน
การจ่ายดอกเบี้ยสู งขึ้น  จะทําให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุ รกิจพ ัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์มีมูลคา่สูงขึน้ดว้ย 
 คา่ β4 เทา่กบั 0.255 ซึ่งมีคา่เป็นบวก แสดงว่าอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุรกิจพ ัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิต ิที่ระดบั 0.05 กลา่วคอื หากอตัราผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์รวมสูงขึน้ จะทาํใหร้าคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มี
มูลคา่สูงขึน้ดว้ย 
 ค่า β7 เท่ากบั 2.331 ซึ่ งมีค่าเป็นบวก แสดงว่าลอการิทึมของสินทรัพย์รวมมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทในหมวดธุรกิ จพ ัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 กล่าวคือ หากลอการิมทึมของ
สินทรพัย์รวมสูงขึน้ จะทาํใหร้าคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มี
มูลคา่สูงขึน้ดว้ย 
 คา่ β2 และ β6 ซึ่งเป็นคา่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตร าส่วน
หมุนเวียนของสินทรพัย์รวมและอัตราเงินเฟ้อ เป็นบวกแต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ จึงไม่
สามารถนําอตัราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคมุ (อตัราเงินเฟ้อ) ดงักลา่วมาใชเ้ป็นตวัแปร
ในการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ได้ 



71 
 

 
 

คา่ β1 และ β5 ซึ่งเป็นคา่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วน
เงินทนุหมุนเวียนและอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ เป็นลบแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิจึง
ไม่สามารถนําอตัราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคุม ดงักล่าวมาใช้เป็นตวัแปรในการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ได ้

ทัง้นี้ไดพ้จิารณาคา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรทกุตวัแล้วพบว่า ค่า VIF น้อย
กว่า 10 และคา่ Tolerance มากกว่า 0.1 แสดงว่าตวัแปรอิสระในสมการไม่มีความสัมพนัธ์
กนัเอง กลา่วคอืไม่มีปัญหา Multicollinearity 

 
 

ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (2) หมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง 

Pit = β0 + β1LIQit + β2EFFit + β3LEVit + β4PROFit + β5GDPt + β6INFt + β7SIZEit +eit   (2) 
 

ตวัแปร Coefficients t Sig. (2-tailed) 
Constant 0.284 0.020 0.984 
LIQit 0.330 0.162 0.872 
EFFit 2.195 0.458 0.649 
LEVit -0.012 -0.567 0.573 
PROFit 0.139 0.920 0.362 
GDPt 1.016 1.030 0.308 
INFt -0.207 -0.056 0.956 
SIZEit -0.311 -0.116 0.908 
F = 1.031 Sig. = 0.423 
R2 = 0.136 Adjusted R2  = 0.004 N = 54 

   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
คํานิยามของตัวแปรเป็นดังน้ี 
 Constant คือ ค่าคงที่ 
 Pit  คือ ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มนีาคม ของหลกัทรัพยข์องบริษัทที่ i ปีที่ t 
 LIQit  คือ อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัทที่ i ปีที่ t ในที่น้ีใช้ 

   อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
 EFFit  คือ อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยร์วม 
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ตารางท่ี 28  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (2) หมวดธุรกจิวสัด ุ

       กอ่สร้าง (ตอ่) 
คํานิยามของตัวแปร (ต่อ) 
 LEVit  คือ อตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 PROFit  คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม 
 GDPt  คือ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปีที่ t 
 INFt  คือ อตัราเงนิเฟ้อปีที่ t 
 SIZEit  คือ ขนาดของกิจการโดยวดัจากลอการิทึมของสนิทรัพยร์วม บริษัทที่ I ปี 
    ที่ t 
 eit  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ค่า Sig. F มีค่า
เทา่กบั 0.423 แสดงว่าตวัแปรอิสระที่นํามาวิเคราะห์สมการไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง มีคา่สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 
0.136 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราหมุนของสินทรพัย์ อตัราความสามารถในการ
จ่ายดอกเบีย้ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อและลอการิทมึของสินทรพัย์รวม เทา่กบัร้อยละ 13.60 ส่วนที่เหลอืขึน้อยู่กบัปัจจัยอื่น 
ๆ หากพจิารณาคา่ Adjusted R2 ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิก์ารตดัสินใจที่ปรับผลกระทบของ
จํานวนตวัแปรอิสระออก พบว่าค่าดงักล่าวมีค่าเท่ากบั 0.004 ซึ่ งแตกต่างจากค่า R2 มาก 
แสดงว่าสมการถดถอยแบบพหคุณูที่นํามาวิเคราะหไ์ม่สามารถอธิบายราคาหลกัทรัพย์ของ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างได ้จึงไดท้าํการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณูของตวัแปรแต่ละ
ตวัร่วมกบัตวัแปรควบคมุพบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระใดที่สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ กบัราคา
หลกัทรพัย์ได ้เน่ืองจากไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ

คา่ β1 β2 β4 และ β5 ซึ่งเป็นคา่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบั
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นบวกแต่ไม่มี
นยัสําคญัทางสถิต ิจึงไม่สามารถนําอัตราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคุม (อ ัตราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ) ดงักลา่วมาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างได ้
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ค่า β3 β6 และ β 7 ซึ่ งเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์ก ับ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ และลอการิทึมของสินทรัพย์รวม 
เป็นลบแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิจึงไม่สามารถนําอตัราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคุม 
ดงักลา่วมาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุร กิจวัสดุ
กอ่สร้างได ้

ทัง้นี้ไดพ้จิารณาคา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรทกุตวัแล้วพบว่า ค่า VIF น้อย
กว่า 10 และคา่ Tolerance มากกว่า 0.1 แสดงว่าตวัแปรอิสระในสมการไม่มีความสัมพนัธ์
กนัเอง กลา่วคอืไม่มีปัญหา Multicollinearity 

 
ส่วนท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคา

หลกัทรพัย ์ของหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัย์และหมวดธุรกิจวัสดุ
ก่อสร้าง ด้วยการใส่ค่าตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) และท าการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหคุณู(Multiple Regression Analysis) 

 

ในการศกึษาคน้คว้าอิสระครัง้นี้ ไดท้าํการเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน
ทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง โดยการใสคา่ตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) โดยแทนคา่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ดว้ย 1 และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างด้วย 0 และวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลกัทรพัย์ ทาํการวิเคราะหต์ามสมการที่ (3) และ (4) โดยทาํการวิเคราะหค์า่ β6 , β7 , 
β8 และ β9 ในสมการที่ (3) และ (4) หากมีค่าเป็นบวกและมีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่า
ความสัมพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงินก ับราคาหลักทรัพย์ของหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีความสมัพนัธ์สูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง สามารถแสดงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ตามตารางที่ 29 -30 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (3) 

Pit = β0 + β1D + β2LIQit + β3EFFit + β4LEVit + β5PROFit + β6D*LIQit + β7D*EFFit  

     +β8D*LEVit + β9D*PROFit +eit      (3) 
ตวัแปร Coefficients t Sig. (2-tailed) 

Constant 0.700 0.191 0.849 
D 2.757 0.700 0.485 
LIQit 0.107 0.086 0.931 
EFFit 3.363 1.102 0.272 
LEVit -0.007 -0.510 0.611 
PROFit 0.155 1.546 0.124 
D*LIQit -0.444 -0.350 0.727 
D*EFFit -2.775 -0.580 0.562 
D*LEVit 0.033 1.631 0.105 
D*PROFit 0.232 1.392 0.166 
F = 4.385*** Sig. = 0.000 
R2 = 0.186 Adjusted R2  = 0.143 N = 183 

   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
คํานิยามของตัวแปรเป็นดังน้ี 
 Constant คือ ค่าคงที่ 
 Pit  คือ ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มนีาคม ของหลกัทรัพยข์องบริษัทที่ i ปีที่ t 
 LIQit  คือ อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัทที่ i ปีที่ t ในที่น้ีใช้ 

   อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
 EFFit  คือ อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยร์วม 
 LEVit  คือ อตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 PROFit  คือ อตัราส่วนวดัความสามารถในการทํากําไรของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม 
 D  คือ ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) โดยให้ 1 แทนบริษัทในหมวดธุรกิจ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และ 0 แทนบริษัทในหมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 
 eit  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
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 จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ค่า Sig. F มีค่า
เทา่กบั 0.000 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัที่นํามาวิเคราะห์ในสมการที่ (3)                 

มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง คา่สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R2) เทา่กบั 0.186 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลง
ในราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบยีนในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวด

ธุรกจิวัสดุก่อสร้าง สามารถอธิบายได้ด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราหมุนของ
สินทรพัย์รวม อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม 
เทา่กบัร้อยละ    18.60 ส่วนที่เหลอืขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ หากพิจารณาค่า Adjusted R2 ซึ่ ง

เป็นคา่สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจที่ปรับผลกระทบของจํานวนตวัแปรอิสระออก พบว่าค่า
ดงักลา่วมีคา่เทา่กบั 0.143 ซึ่งไม่แตกตา่งจากค่า R2 มากแสดงว่าตวัแปรที่นํามาใช้ในการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ดงักลา่วสามารถนํามาอธิบายราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย์ หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิกอ่สร้างได ้เทา่กบัร้อย
ละ 14.30 ส่วนที่เหลอืขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ 

คา่ β2 β3 และ β5 ซึ่งเป็นคา่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราสว่น
เงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์รวม เป็นบวกแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิติ จึงไม่สามารถนําอัตราส่วนทางการเงิน 
ดงักล่าวมาใช้เป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ก ับราคาหลกัทรัพย์ของทัง้ 2          
หมวดธุรกจิได ้

ค่า β 4 ซึ่ ง เป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กบัอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เป็นลบแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิจึงไม่สามารถนําอตัราสว่น
ทางการเงินดงักลา่วมาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ใน
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างได ้

ค่า β6 และ β7 ซึ่ งเป็นค่าที่ได้ทําการแทนตวัแปรหุ่นในสมการเพื่อแสดงการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและ
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีค่าเป็นลบและไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินดงักล่าวของหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างไม่มีความแตกตา่งกนั 

คา่ β8 และมีคา่ β9  ซึ่งเป็นคา่ที่ไดท้าํการแทนตวัแปรหุ่นในสมการเพื่อแสดงการ
เปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้และอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม มีคา่เป็นบวกแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
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แสดงว่าความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์และอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวของหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างไม่มีความแตกตา่งกนั 

แต่หากพิจารณาการทดสอบแบบ Sig. one-tailed จะพบว่า ค่า  β5 ซึ่ งแสดง
ความสมัพนัธ์ของราคาหลกัทรพัย์และอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม มีค่าเป็นบวก
และมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.10 และคา่ β8 และ β9 มีคา่เป็นบวกและมีนัยสําคญัทาง
สถิต ิที่ระดบั 0.10 แสดงว่า ความสมัพนัธ์ของราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนความสามารถใน
การจ่ายดอกเบีย้ และ ราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมของบริษัท
ในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีความสัมพนัธ์สูงกว่าหมวดวัสดุก่อสร้าง อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ

ทัง้นี้ไดพ้จิารณาคา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรอิสระที่ใชใ้นการวิเคราะหส์มการ
แลว้พบว่า คา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรอิสระที่เป็นอตัราส่วนทางการเงินมีคา่น้อยกว่า 
10 และมากกว่า 0.1 ตามลาํดบั ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระ ยกเว้นตวัแปร
อิสระที่เป็นผลคณูของตวัแปรหุน่กบัอตัราส่วนทางการเงิน มีค่า VIF มากกว่า 10 และมีค่า 
Tolerance น้อยกว่า 0.1 แตไ่ม่มีปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระ เน่ืองจากตวั
แปรอิสระดงักลา่วเป็นอตัราส่วนทางการเงินเดยีวกนัที่นํามาคณูเพื่อวิเคราะหส์มการดงักล่าว 
แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง 
ตารางท่ี 30  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (4) 

Pit = β0 + β1D + β2LIQit + β3EFFit + β4LEVit + β5PROFit + β6D*LIQit + β7D*EFFit +  

       β8D*LEVit + β9D*PROFit + β10GDPt + β11INFt +β12SIZEit + eit (4) 

 

ตวัแปร Coefficients t Sig. (2-tailed) 
Constant -7.823 -1.211 0.228 
D 3.485 0.888 0.376 
LIQit 0.707 0.555 0.580 
EFFit 3.349 1.094 0.276 
LEVit -0.013 -0.923 0.357 
PROFit 0.154 1.555 0.122 
D*LIQit -1.000 -0.779 0.437 
D*EFFit -3.107 -0.658 0.511 
D*LEVit 0.043 2.100** 0.037 

 

 



77 
 

 
 

ตารางท่ี 30  ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู ตามสมการที่ (4) (ตอ่) 
 

ตวัแปร Coefficients t Sig. (2-tailed) 
D*PROFit 0.148 0.843 0.400 
GDPt 0.233 0.661 0.509 
INFt 1.078 0.818 0.414 
SIZEit 1.326 1.231 0.220 
F = 4.025*** Sig. = 0.000 
R2 = 0.221 Adjusted R2  = 0.166 N = 183 

   หมายเหตุ *     มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.10 
  **    มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05 
  ***   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.01 
คํานิยามของตัวแปรเป็นดังน้ี 
 Constant คือ ค่าคงที่ 
 Pit  คือ ราคาปิด ณ วนัที่ 31 มนีาคม ของหลกัทรัพยข์องบริษัทที่ i ปีที่ t 
 LIQit  คือ อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัทที่ i ปีที่ t ในที่น้ีใช้ 

   อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
 EFFit  คือ อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรัพยร์วม 
 LEVit  คือ อตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทที่ i ปีที่ t 
    ในที่น้ีใช้อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
 PROFit  คือ อัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไร ของบริ ษัทที่ i ปีที่ t
 GDPt  คือ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปีที่ t 
 INFt  คือ อตัราเงนิเฟ้อปีที่ t 
 SIZEit  คือ ขนาดของกิจการโดยวดัจากลอการิทึมของสนิทรัพย์รวม บริษัทที่  I ปี
ที่ t 
 D  คือ ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) โดยให้ 1 แทนบริษัทในหมวดธุรกิจ 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และ 0 แทนบริษัทในหมวดธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 
 eit  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 

 
จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า ค่า Sig. F มีค่า

เทา่กบั 0.000 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวัที่นํามาวิเคราะห์ในสมการที่ (4)                 

มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง  คา่สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจ (R2) เทา่กบั 0.221 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลง
ในราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบยีนในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวด
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ธุรกจิวัสดุก่อสร้าง สามารถอธิบายได้ด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราหมุนของ
สินทรพัย์รวม อตัราความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ อ ัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม  

อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราเงินเฟ้อและลอการิทมึของสินทรัพย์รวม เทา่กบัร้อย
ละ 22.10 ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กบัปัจจัยอื่น ๆ  หากพิจารณาค่า Adjusted R2 ซึ่ งเป็นค่า
สมัประสิทธิก์ารตดัสินใจที่ปรบัผลกระทบของจํานวนตวัแปรอิสระออก พบว่าค่าดงักล่าวมีค่า

เท่ากบั 0.166 ซึ่ งไม่แตกต่างจากค่า R2 มากแสดงว่าตวัแปรที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วสามารถนํามาอธิบายราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ หมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจก่อสร้างได้ เท่ากบัร้อยละ 

16.60 ส่วนที่เหลอืขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ 

ค่า β2  β3 และ β5 ซึ่ งเป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบั
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม และอตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรพัย์รวม เป็นบวกแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิจึงไม่สามารถนําอตัราส่วนทางการเงิน 
ดงักล่าวมาใช้เ ป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ความสั มพันธ์ก ับราคาหลักทรัพย์ของทัง้                  
2 หมวดธุรกจิได ้

ค่า β 4 ซึ่ ง เ ป็นค่าแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์ก ับอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เป็นลบแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิจึงไม่สามารถนําอตัราสว่น
ทางการเงินดงักลา่วมาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ใน
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างได ้

คา่ β10 β11 และ β12 ซึ่งเป็นคา่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์กบัตวัแปร
ควบคมุ ซึ่งประกอบดว้ยอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราเงินเฟ้อ และลอการิทมึของ
สินทรพัย์รวม มีคา่เป็นบวกแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิจึงไม่สามารถนําตวัแปรควบคมุดงักลา่ว
มาใชเ้ป็นตวัแปรในการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของทัง้ 2 หมวดธุรกจิได ้

คา่ β8 ซึ่งเป็นคา่ที่ไดท้าํการแทนตวัแปรหุ่นในสมการเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ มีคา่เป็น
บวกและมีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่า ความสัมพนัธ์ของราคาหลักทรัพย์กบัอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีความสัมพนัธ์สูง
กว่า หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

ค่า β6 และ β7 ซึ่ งเป็นค่าที่ได้ทําการแทนตวัแปรหุ่นในสมการเพื่อแสดงการ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบัอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและ
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม มีค่าเป็นลบและไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่า
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ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินดงักล่าวของหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างไม่มีความแตกตา่งกนั 

คา่ β9  ซึ่งเป็นคา่ที่ไดท้าํการแทนตวัแปรหุ่นในสมการเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์กบัอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและ
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม มีค่าเป็นบวกแต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินดงักล่าวของหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างไม่มีความแตกตา่งกนั 

แตห่ากพจิารณาการทดสอบแบบ Sig. one-tailed จะพบว่ามีเพยีง คา่ β5 คา่เดยีวที่มี
นยัสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.10 ซึ่งแสดงความสัมพนัธ์ของราคาหลกัทรัพย์และอัตราส่ วน
ผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม มีคา่เป็นบวกโดยมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ทัง้นี้ไดพ้จิารณาคา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรอิสระที่ใชใ้นการวิเคราะหส์มการ
แลว้พบว่า คา่ VIF และ Tolerance ของตวัแปรอิสระที่เป็นอตัราส่วนทางการเงินมีคา่น้อยกว่า 
10 และมากกว่า 0.1 ตามลาํดบั ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระ ยกเว้นตวัแปร
อิสระที่เป็นผลคณูของตวัแปรหุน่กบัอตัราส่วนทางการเงิน มีค่า VIF มากกว่า 10 และมีค่า 
Tolerance น้อยกว่า 0.1 แตไ่ม่มีปัญหาความสมัพนัธ์กนัเองระหว่างตวัแปรอิสระ เน่ืองจากตวั
แปรอิสระดงักลา่วเป็นอตัราส่วนทางการเงินเดยีวกนัที่นํามาคณูเพื่อวิเคราะหส์มการดงักลา่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์

ของบริษทัจดทะเบยีน หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สรา้งในตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
การเงินและราคาหลกัทรพัย์และเพื่อเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงิน
และราคาหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากงบการเงินปี 2555 – 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย กลุม่อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จํานวน 63 
บริษทั โดยเป็นบริษทัจดทะเบยีนหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ จํานวน 46 บริษัท และ
บริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง จํานวน 17 บริษทั 

การวิเคราะหข์อ้มูลจะทาํการวิเคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อ
คาํนวณคา่สูงสุด (Maximum) คา่ตํ่าสุด (Minimum) คา่เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และคา่สมัประสิทธิค์วามแปรปรวน (Coefficient of Variation) เพื่อ
วิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้และเปรียบเทยีบคา่สถิติเชิงพรรณนาระหว่างตวัแปรที่นํามาศึกษา
ระหว่างหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สรา้ง วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์โดยใช้ส ัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์เพียร์ส ัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลกัทรัพย์  วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) 
ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยไดท้าํการเลอืกอตัราส่วนทางการเงินที่มี
ความสมัพนัธ์และมีนยัสําคญัสูงสุดกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ เป็นตวัแทนของอัตราส่วนทาง
การเงินแตล่ะหมวด และทาํการเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลกัทรพัย์ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง โดยการ
ใส่คา่ตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) พร้อมวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์ ซึ่ งจากการศึกษา
สามารถสรุปผลการศกึษา อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 
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สรปุผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา  
 การศึกษาในครัง้นี้มี กลุ่มตวัอย่างที่นํามาใช้ในการศึกษาจํานวน 252 ตวัอย่าง 
ประกอบดว้ยบริษทัที่จดทะเบยีนในหมวดธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์ จํานวน 184 ตวัอย่าง คดิเป็น
ร้อยละ 73.02 และหมวดธุรกจิวสัดุก่อสร้างจํานวน 68 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.98 แต่
เน่ืองจากตวัอย่างที่นํามาศกึษาบางตวัอย่างมีอตัราส่วนทางการเงินไม่ครบถ้วนจึงตอ้งตดัออก
จากการนํามาเป็นตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาจํานวน 29 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 11.51 และมี
การตดัคา่สูงสุดและตํ่าสุดของขอ้มูลแตล่ะตวัแปร เน่ืองจากขอ้มูลดงักลา่วมีค่าสูงมากและตํ่า
มาก ถือเป็นขอ้มูลที่เบี่ยงเบนจากขอ้มูลปกต ิ(Outlier) จํานวน 40 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
15.87 จึงเหลอืตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาทัง้สิ้น 183 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 72.62 โดยแบ่ง
ออกเป็นบริษทัที่จดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 129 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 70.49 และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง จํานวน 54 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 29.51 
 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะหค์า่สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาของราคาหลกัทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน 
สามารถสรุปไดต้ามตารางที่ 31 ดงันี้  
 
ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาของราคาหลกัทรพัย์และอตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
ราคาหลกัทรพัย ์ หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวด

ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  
  อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน 
   
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว 

 
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูง
กว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 
  อตัราส่วนหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ 
   

 
 
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูง
กว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
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ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนทางการเงิน (ตอ่) 
 

อตัราส่วนทางการเงิน ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (ต่อ) 
  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอื 
 
  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์ 
  ไม่หมุนเวียน 
  อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม 

 
 
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูง
กว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูง
กว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระ
หน้ี  
  อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ 
 
  อตัราส่วนความสามารถในการจ่าย 
  ดอกเบีย้ 

 
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูง
กว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

อตัราส่วนวดัความสามารในการท า
ก าไร 
  อตัราส่วนกาํไรข ัน้ตน้ 
 
  อตัราส่วนกาํไรสุทธิ 
 
  อ ัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม 
 
  อตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วน 
  ของเจ้าของ 

 
 
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูง
กว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

 
จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชิงพรรณนาของราคาหลกัทรัพย์ของ

หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
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ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงิน ประกอบดว้ย
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนและอตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็วบริษัทที่จดทะเบียนในหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูงกว่าหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้าง สําหรบัอตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็วบริษทัในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ แสดงใหเ้หน็ว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีมูลค่า
สินคา้คงเหลอืสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างจึงทาํใหม้ีอตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็วตํ่ากว่า 
 ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
พบว่าบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มคีา่เฉลี่ยของอตัราสว่นหมุนเวยีนของลกูหนี้
การคา้สูงกว่าบริษทัในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า บริษัทในหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีมูลคา่ลกูหนี้การคา้ในงบการเงินน้อยเมื่ อเทียบกบัสัดส่วนของ
สินทรพัย์ท ัง้หมด จึงทาํใหอ้ตัราส่วนหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้สูง อตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลอืของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกิจ
วสัดกุอ่สร้าง โดยมีการกระจายตวัของอตัราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสูงกว่าหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนของบริษัทในหมวดธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง และอตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรพัย์รวมของหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่ งไม่
สอดคลอ้งกบัอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน ซ่ึงผลดงักลา่วอาจเกดิจากการที่
บริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นนอกจากลกูหนี้การคา้และ
สินคา้คงเหลอืในปริมาณที่สูงกว่า โดยการพจิารณางบการเงินของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์พบว่า มีรายการทนุการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ เงินมดัจําในการซื้อสินทรัพย์
และเงินจ่ายลว่งหน้าในการซื้อวสัดกุอ่สร้างในปริมาณที่สูงเมื่อเทยีบกบัสินทรพัย์รวมจึงทําให้
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวมตํ่า จากการพจิารณาสถิตเิชิงพรรณนาของอัตราส่วน
ทางการเงินในหมวดอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน พบว่า บริษัทในหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีการบริหารจดัการสินทรพัย์เพื่อกอ่ใหเ้กดิรายไดแ้กก่จิการดกีว่า
บริษทัในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
 ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้ พบว่า
บริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าบริษัทในหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งสอดคลอ้งกบัอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ของหมวดธุรกจิ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย์ที่มีตํ่ากว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งเมื่อบริษทัในหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีหนี้สินสูงกจ็ะตอ้งมีการจ่ายดอกเบีย้ในจํานวนที่สูง ดงันัน้จึงทาํใหอ้ตัราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ตํ่า 
 ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาของอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
พบว่าบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยของอตัราส่วนกาํไรข ัน้ต้นสูงกว่า
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บริษัทในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง  ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริษัทในหมวดธุรกิจพ ัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์มีการบริหารจดัการดา้นตน้ทุนได้ดีกว่าหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างจึงทําให้มี
อตัรากาํไรข ัน้ต้น     สูงกว่า แต่สําหรับอัตราส่วนกําไรสุทธิ อ ัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรพัย์รวมและอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของนัน้ บริษทัจดทะเบียนในหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีสูงกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าหมวดธุรกิจ
วสัดกุอ่สร้างมีประสิทธิภาพในการทาํกาํไรดกีว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ แ ต่ยังมี
การบริหารจดัการดา้นตน้ทนุที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
 สินทรพัย์รวมของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง โดยรายการสินทรพัย์ที่ถือว่ามลูคา่สูงเมื่อเทยีบกบัสดัส่วนของสินทรพัย์รวม
ทัง้หมดของบริษัทในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ต้นทุนโครงการพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์ และอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ ซึ่งรายการบญัชดีงักลา่ว สะท้อนให้เห็น
ถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกจิในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์นี้ไดอ้ย่างชดัเจน 
 ตวัแปรควบคมุที่ใชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ ประกอบด้วย อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ อตัราเงินเฟ้อ และขนาดของกจิการ ซึ่งวดัจากสินทรพัย์รวม โดยผลการวิเคราะห์
สถิตเิชงิพรรณนาของตวัแปรควบคมุพบว่า อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจในปี 2555 มี
คา่สูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการกระตุน้เศรษฐกจิภายหลงัวิกฤตการณ์อุทกภยัปี 2554 จึงทําให้
มีอตัราการเจริญเติบโตสูง และอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกนัเป็นผลอัน
เน่ืองมาจากภาวะขาดแคลนสิ่งของจําเป็นอนัเนื่องมาจากวิกฤตการณ์อุทกภยัปี 2554 
 จากการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนาขา้งตน้ พบว่า หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมี ผลการ
ดาํเนินงานที่ดกีว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งสะทอ้นออกมาในรูปของอัตราส่วน
แสดงประสิทธิภาพในการทํากําไรและราคาหลกัทรัพย์ที่สูง สําหรับหมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีหนี้สินจํานวนมาก เมื่อวดัจากอตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ จึงทําให้มีอ ัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ตํ่า และมีอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํกาํไรตํ่ากว่า
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะหค์า่สหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis)  
 การวิเคราะหค์า่สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์ 
ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
สามารถสรุปผลการวิเคราะหค์า่สหสมัพนัธ์ ตามตารางที่ 32 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 32  ผลการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคา
หลกัทรพัย์ 

 

อตัราส่วนทางการเงิน 
ทิศทางความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราส่วนทาง

การเงินกบัราคาหลกัทรพัย ์

ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 
(1-tailed) 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน ทศิทางตรงกนัขา้ม 0.10 
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว ทศิทางตรงกนัขา้ม ไม่มีนยัสําคญั 
อตัราส่วนหมุนเวียนของลกูหนี้การคา้ ทศิทางเดยีวกนั ไม่มีนยัสําคญั 
อตัราส่วนหมุนเวียนของสนิคา้คงเหลอื ทศิทางตรงกนัขา้ม ไม่มีนยัสําคญั 
อตัราส่วนหมุนเวียนของสนิทรพัย์ไม่
หมุนเวียน 

ทศิทางเดยีวกนั ไม่มีนยัสําคญั 

อตัราส่วนหมุนเวียนของสนิทรพัย์รวม ทศิทางเดยีวกนั 0.01 
อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ ทศิทางตรงกนัขา้ม ไม่มีนยัสําคญั 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้ 

ทศิทางเดยีวกนั 0.05 

อตัราส่วนกาํไรข ัน้ตน้ ทศิทางเดยีวกนั ไม่มีนยัสําคญั 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ ทศิทางเดยีวกนั 0.01 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม ทศิทางเดยีวกนั 0.01 
อตัราส่วนผลตอบแทนจาก              
ส่วนของเจ้าของ 

ทศิทางเดยีวกนั 0.01 

 
 จากตารางที่ 32 แสดงใหเ้หน็ว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ประกอบด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า อ ัตราส่วน
หมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย อ ัตราส่วนกําไรข ัน้ต้น อัตราส่วนกําไรสุทธิ อ ัตราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม และอตัราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ โดยอตัราส่วน
ทางการเงินที่นยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.5 คอื อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ 
และอตัราส่วนทางการเงินที่นยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.01 คือ อัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ อ ัตราส่วนกําไรสุทธิ อ ัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ แสดงว่าหากอตัราส่วนทางการเงินขา้งตน้มีจํานวนสูงขึน้กจ็ะ
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ทาํใหร้าคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมีมูลคา่สูงขึน้ดว้ย 
 อตัราส่วนทางการเงินที่มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง  
ประกอบดว้ยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทนุหมุนเร็ว อตัราส่วนหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลอื และอตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ  โดยอตัราส่วนทางการเงินที่มีนยัสาํคญัทางสถิต ิณ 
ระดบันยัสําคญัที่ 0.10 ไดแ้ก ่อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน สําหรบัอตัราส่วนทางการเงินที่เหลือ
ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิแสดงว่าหากอตัราส่วนทางการเงินขา้งตน้มีมูลคา่สูงขึน้กจ็ะทาํใหร้าคา
หลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างมี
มูลคา่ลดลง 
 จากการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ขา้งตน้ สามารถสรุปผลเกี่ยวกบัสมมติฐาน
ที่ต ัง้ไว้ตามตารางที่ 33 ไดด้งันี้ 
 
ตารางท่ี 33  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
 

สมมติฐานท่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1 ปฏเิสธสมมตฐิาน 
2 ยอมรบัสมมตฐิาน 
3 ยอมรบัสมมตฐิาน 
4 ยอมรบัสมมตฐิาน 

 
 จากตารางที่ 33 พบว่า อตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงินมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ 1 ที่กาํหนดไว้  
 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบั
ราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจ
วสัดกุอ่สร้าง ถึง 3 อตัราส่วน สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ 2 ที่กาํหนดไว้ มีเพยีงอตัราหมุนของ
สินคา้คงเหลอืที่มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการชาํระหนี้ มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัและ
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ ซึ่งอตัราส่วนหนี้สินตอ่ทุน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และ
หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ 3 ที่กําหนดไว้  สําหรับอัตราส่วน
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ความสามารถในการจ่ายชาํระหนี้มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่กาํหนดไว้ 
 อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร ท ัง้ 4 อตัราส่วน มีความสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และ
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ 4 ที่กาํหนดไว้ 
 
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคาตลาด
หลกัทรพัย์ โดยวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราสว่นทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของหมวด
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์กบัหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ไดท้าํการวิเคราะหแ์ยกระหว่างหมวด
ธุรกจิ โดยแบง่การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์ และส่วนที่สอง จะวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
อตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์และตวัแปรควบคุม โดยทําการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบพหคุณู สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งัตารางที่ 33 – 36 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 34  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์ 

ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์จากสมการที่ (1) 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินกบัราคาหลกัทรพัย ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน เป็นลบ    ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม เป็นบวก  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เป็นบวก  มีนัยสําค ัญทางสถิติ ณ ระด ับ 

0.05 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม เป็นบวก  มีนัยสําค ัญทางสถิติ ณ ระด ับ 

0.05 
 
จากตารางที่ 34 อัตราส่วนทางการเงินนํามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ มี

ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม และอตัราส่วนหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ สําหรับ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมี
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ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ณ ระดบันยัสําคญัที่ 0.05 และ  0.01 ตามลาํดบั จึงสามารถ
นําอตัราส่วนทางการเงินที่มีนยัสําคญัทางสถิตมิาใชว้ิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์
ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

 
ตารางท่ี 35  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์ 

ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างจากสมการที่ (1) 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลกัทรพัย ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน เป็นบวก  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม เป็นบวก  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เป็นลบ    ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม เป็นบวก  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ

 
จากตารางที่ 35 อัตราส่วนทางการเงินนํามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ มี

ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดย
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม และอตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรพัย์รวม มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั และอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ  จึงไม่สามารถนํา
อตัราส่วนทางการเงินดงักลา่วมาใชใ้นวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัใน
หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างได ้

 
ตารางท่ี 36  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคุม

กบัราคาหลกัทรพัย์ ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
จากสมการที่ (2) 

 
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินและตวัแปรควบคมุกบัราคา

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน เป็นลบ  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม เป็นบวก ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เป็นบวก มีนยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.01 
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ตารางท่ี 36  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคุม
กบัราคาหลกัทรพัย์ ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
จากสมการที่ (2) (ตอ่) 

 
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินและตวัแปรควบคมุกบัราคา

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม เป็นบวก มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 
0.05 

อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ เป็นลบ  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราเงินเฟ้อ เป็นบวก ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
ลอการิทมึของสินทรพัย์รวม เป็นบวก มีนัยสําคญัทางสถิติ ณ ระดบั 

0.05 
 
 จากตารางที่ 36 อ ัตราส่วนทางการเงินนํามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
โดยอตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียนมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม และอตัราส่วนหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ สําหรับ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ณ ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 และ  0.05 ตามลําดบั
สําหรบัตวัแปรควบคมุที่นํามาใชว้ิเคราะห์ความสัมพนัธ์ พบว่า อ ัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิมีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มและอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนั แตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิสําหรบัลอการิทึมของสินทรัพย์รวมมีความสัมพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนั และมีนยัสําคญัทางสถิต ิณ ระดบั 0.05 จึงสามารถนําอตัราส่วนทางทางการ
เงินและตวัแปรควบคมุที่มีนัยสําคญัทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
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ตารางท่ี 37  ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคุม
กบัราคาหลกัทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างจาก
สมการที่ (2) 

 

ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง
การเงินและตวัแปรควบคมุกบัราคา

หลกัทรพัย ์
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน เป็นบวก ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวม เป็นบวก ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เป็นลบ   ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม เป็นบวก ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ เป็นบวก ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
อตัราเงินเฟ้อ เป็นลบ   ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
ลอการิทมึของสินทรพัย์รวม เป็นลบ   ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ

 
จากตารางที่ 37 อัตราส่วนทางการเงินนํามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ มี

ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดย
อตัราส่วนเงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรพัย์รวมและอตัราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรพัย์รวมมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัแตไ่ม่มีนยัสําคญัทางสถิติและอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มแต่ไม่มีนัยสําคญัทาง
สถิต ิสําหรบัตวัแปรควบคมุที่นํามาวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ พบว่าอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ อ ัตราเงินเฟ้อและ
ลอการิทมึของสินทรพัย์รวมมีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม แตไ่ม่มีนัยสําคญัทางสถิต ิ
จึงไม่สามารถนําอัตราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคุมข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดวสัดกุอ่สร้าง 
 จากการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ขา้งต้น พบว่า อ ัตราส่วน
ทางการเงินที่นํามาวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณูสามารถนํามาวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์
กบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ประกอบด้วยอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้และอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม สําหรับบริษัท
ในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างไม่มีอตัราส่วนทางการเงนิใดที่สามารถนํามาวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์
กบัราคาหลกัทรพัย์ไดเ้น่ืองจากไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ
 สําหรบัตวัแปรควบคมุที่นํามาวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณสามารถนํามา
พยากรณ์ราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ได้แก่ ลอการิทึม
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ของสินทรพัย์รวม สําหรบับริษทัในหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างไม่มีตวัแปรควบคุมใดที่สามารถ
นํามาวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ได ้เน่ืองจากไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
  

ส่วนที่ 5  ผลการเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคา
หลกัทรพัย์ ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ด้วยการใส่
คา่ตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) และทาํการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 ในการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคา
หลกัทรพัย์ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง โดยทําการใส่
ตวัแปรหุน่ (Dummy Variable) และวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู รวมกนัทัง้ 2 หมวด
ธุรกจิ  

ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง พบว่าอัตราส่วน
เงินทนุหมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมและอัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลักทรัพย์  และอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ แต่
ไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิโดยผลการเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกบั
ราคาหลกัทรพัย์ของ 2 หมวดธุรกจิ พบว่าไม่มีความสมัพนัธ์ที่แตกตา่งกนั ถ้าพจิารณาคา่ Sig. 
one-tailed พบว่า ราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัและมีนัยสําคญัทางสถิติ และความสัมพนัธ์ของราคาหลักทรัพย์ก ับ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ และ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมของ
บริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ มีความสมัพนัธ์สูงกว่าหมวดวสัดกุอ่สร้าง อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิต ิ
 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินและตวัแปรควบคมุกบัราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง พบว่าอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวียนจากสินทรพัย์รวมและอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม  
มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ และอตัราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบีย้มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิต ิ
สําหรบัตวัแปรควบคมุที่นํามาใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล พบว่า อ ัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ อตัราเงินเฟ้อ และลอการิทมึของสินทรพัย์รวมมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั
ราคาหลกัทรัพย์ แต่ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ โดยผลการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของ
อัตราส่วนทางการเงินก ับราคาหลกัทรัพย์ของทัง้  2 หมวดธุรกิจ  พบว่า อ ัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายชาํระหนี้ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีความสัมพนัธ์กบั
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ราคาหลกัทรพัย์สูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ณ ระดบันยัสําคญัที่ 0.05 ถ้าพจิารณาคา่ Sig. 
one-tailed พบว่าราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม มีความสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนัและมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
 
อภิปรายผล 
 

จากการศกึษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกบัราคา
หลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบียนหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุ
กอ่สร้างในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย สามารถนํามาอภิปรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผลการวิเคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนา พบว่า คา่เฉลี่ยอตัราส่วนวดัความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าหมวดธุรกิจพ ัฒนา
อสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัคา่เฉลี่ยของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่หมวดธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรพัย์มีสูงกว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งเมื่อกจิการมีหนี้สินจํานวนมาก ทําให้มี
คา่ใชจ้่ายที่เป็นตน้ทนุทางการเงินสูง ดงันัน้จึงทาํใหอ้ตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกําไร
ตํ่า และกจิการที่มีอตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุสูง จําเป็นตอ้งมีอตัราส่วนสภาพคลอ่งทางการเงินที่
สูงเพื่อสามารถนํามาใชห้มุนเวียนในการบริหารจดัการการจ่ายดอกเบี้ยสําหรับหนี้สินได้ แต่
ถึงแม้ว่าอตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไรของหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์จะมี
คา่เฉลี่ยตํ่ากว่าหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง แตย่งัมีอตัราส่วนกาํไรข ัน้ตน้ที่มีคา่เฉลี่ยสูงกว่าหมวด
ธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์มีการบริหารจัดการ
ดา้นตน้ทนุที่ดกีว่า ดงันัน้หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างจึงควรมกีารบริหารจดัการดา้นตน้ทนุขายทีม่ี
คณุภาพมากยิ่งขึน้เพื่อเพิม่อตัรากาํไรข ัน้ตน้ของกจิการใหสู้งยิ่งขึน้ 
 2. ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั พบว่า อตัราส่วนสภาพคล่อง
ทางการเงินประกอบด้วย อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว มี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย์ ไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษางานวิจัยใน
อดตีของวนัวิสาข ์ นนทปั์ญญา (2553) ซึ่งผลการวิเคราะหข์อ้มูลแสดงใหเ้หน็ว่า การที่สภาพ
คลอ่งทางการเงินสูงขึน้จะทาํใหร้าคาหลกัทรพัย์ตํ่าลง  ซึ่งผลดงักลา่วอาจเกดิจากการลงทนุใน
สินทรพัย์หมุนเวียนไดร้บัผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน กิจการจึง
ลงทนุในสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนมากกว่า จึงทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงินมีผลต่อ
ราคาหลกัทรพัย์ในทศิทางตรงกนัขา้ม 

3. ผลการวิเคราะห์ส ัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของเพียร์ส ัน พบว่า อ ัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ประกอบด้วย อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า มี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดตีของวนัวิสาข ์ 
นนทปั์ญญา (2553) อตัราหมุนเวียนของสินคา้คงเหลอืมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม
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กบัราคาหลกัทรพัย์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีตของวันวิสาข์  นนท์ปัญญา ( 2553) อ ัตรา
หมุนของสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ซึ่ งไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดตีของนนัทนา  ศรีสุริยาภรณ์ (2557) และอตัราหมุนของสินทรัพย์
รวมมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ซึ่ งสอดคล้องกบังานวิจัยของวันวิ
สาข์    นนท์ปัญญา (2553) ซึ่ งผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลกัทรัพย์ ซึ่ งผู้ลงทุนจะต้อง
พจิารณาปัจจยัดงักล่าวประกอบการตดัสินใจลงทุน จึงถือเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่มี
ความสมัพนัธ์ราคาหลกัทรพัย์ 
 4. ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระ
หนี้ พบว่า อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทนุ มีความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้ามกบัราคาหลกัทรัพย์ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดตีของวนัวิสาข ์ นนทปั์ญญา (2553) และอตัราส่วนความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ สอดคล้องกบั
งานวิจยัในอดตีของวนัวิสาข ์ นนทปั์ญญา (2553) ซึ่งผลการวิเคราะหข์อ้มูล แสดงให้เห็นว่า
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์โดยหากกิจการมี
หนี้สินในจํานวนมากเมื่อเทยีบกบัส่วนของเจ้าของ กจ็ะทาํใหก้จิการมีราคาหลกัทรพัย์ตํ่าลงไป
ดว้ย ซึ่งส่งผลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุของผู้ลงทนุ 
 5. ผลการวิเคราะหส์มัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของอตัราส่วนวดัความสามารถในการทํา
กาํไร พบว่า อตัรากาํไรข ัน้ตน้ อตัรากาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวม และอัตรา
ผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหลกัทรัพย์ ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดตีของพรพมิล  ป้ันบาํรุงกจิ (2553) วนัวิสาข ์ นนทปั์ญญา (2553) 
และนนัทนา  ศรีสุริยาภรณ์ (2557) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนวัด
ความสามารถในการทาํกาํไรมีความสัมพนัธ์กบัราคาหลกัทรัพย์ โดยผู้ลงทุนจะพิจารณา
อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไรเพื่อลงทนุในหลกัทรพัย์ ซึ่งส่งผลตอ่การตดัสินใจใน
การลงทนุของผู้ลงทนุ 
 6. ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู พบว่า ความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทาง
การเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัในหมวดธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจ
วสัดกุอ่สร้าง ไม่มีความแตกตา่งกนั หากพจิารณาคา่ Sig. one-tailed พบว่าความสมัพนัธ์ของ
ราคาหลกัทรพัย์กบัอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ และ อัตราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรพัย์รวมของบริษทัในหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ มีความสัมพนัธ์สูงกว่า
หมวดวสัดกุอ่สร้าง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.10 โดยเมื่ อมีการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเพิม่เตมิโดยมีการเพิม่    ตวัแปรควบคมุในการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
พบว่า อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายชาํระหนี้ ซึ่งไดแ้ก ่อตัราส่วนความสามารถในการ
จ่ายดอกเบีย้ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์สูงกว่า
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หมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้าง แสดงใหเ้หน็ว่าอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย์ของหมวดธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย์มากกว่า หากอตัราส่วนทางการเงินดงักลา่ว
มีการเปลี่ยนแปลงไปกจ็ะส่งผลใหร้าคาหลกัทรัพย์ของหมวดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย 
 
ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 
 ในการศกึษาคน้คว้าอิสระครัง้นี้ มีขอ้จํากดัในการศกึษาดงันี้ 

1. อตัราส่วนทางการเงินและราคาหลกัทรพัย์ที่นํามาศกึษาเป็นของบริษทัจดทะเบียน
ในหมวดธุรกิจพ ัฒนาอสังหาริมทรัพย์และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรพัย์และการกอ่สร้าง ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ผลที่ได้จาก
การศกึษาจึงใชอ้ธิบายไดเ้ฉพาะหมวดธุรกจิดงักลา่วเทา่นัน้ ไม่สามารถอ้างอิงหมวดธุรกจิหรือ
กลุม่อุตสาหกรรมอื่นได ้

2. อตัราส่วนทางการเงินที่นํามาใชใ้นการศกึษามีบางกจิการที่มีอตัราส่วนทางการเงิน 
อาจเป็นเหตุผลอันเนื่ องมาจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ที่มีความแตกต่าง เช่น บริษัท 
เซ็นทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดเีวลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  และ
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จํากดั (มหาชน)  ที่ไม่มีอ ัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินคา้เหลอื จึงจําเป็นตอ้งตดับริษทัดงักลา่วออกจากตวัอย่างในการศกึษา 

3. ขอ้จํากดัในเรื่ องข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (ดู
รายละเอียดในภาคผนวกประกอบ) โดยผลการทดสอบขอ้สมมติฐานของสมการที่ (1) – (4) 
พบว่าท ัง้ 4 สมการ ไม่ผ่านการทดสอบขอ้สมมติฐานที่ 2 และ 4แสดงว่าข้อมูลที่นําทําการ
วิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณูมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ 

4. ขอ้จํากดัในเรื่องของจํานวนตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาของหมวดธุรกจิวสัดกุอ่สร้างที่
มีน้อยและไม่ผ่านการทดสอบสมมตฐิานสาํหรบัดารวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุูณขอ้ที่ 2 
และขอ้ที่ 4 ทาํใหม้ีคา่ Adjusted R2 ตดิลบ ในสมการที่ (1) และ Adjusted R2 ตา่งจากค่า R2 
มาก ในสมการที่ (2) 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในคร ัง้น้ี 
 
 นกัลงทนุควรใชข้อ้มูลในงบการเงิน ได้แก่ อ ัตราส่วนส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน อตัราส่วนวัดความสามารถในการชําระหนี้ 
อตัราส่วนวคัวามสามารถในการทาํกาํไร และพจิารณาผลตอบแทนที่ได้ร ับจากการลงทุนที่
แสดงไว้ในงบการเงิน เชน่ ราคาบญัชีต่อหุ้น อัตราเงินปันผลต่อหุ้น เป็นต้น ประกอบการ
ตดัสินใจในการลงทนุ และจําเป็นจะตอ้งพจิารณาปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้งประกอบการลงทุน เช่น 
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง เป็นตน้ 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในคร ัง้ต่อไป 
 
 1. ผู้ศกึษาอาจมีการศกึษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรัพย์กบั
อตัราส่วนทางการเงินระหว่างกลุม่อุตสาหกรรมอื่น เชน่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารกบัอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ 
 2. ผู้ศกึษาอาจกาํหนดตวัแปรอิสระในการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ราคาตามบ ัญชีต่อ     
ราคาทนุ กาํไรตอ่หุน้ ราคาตลาดตอ่ราคาตามบญัช ีเป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

การทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหคุณู 

 
ขอ้สมมตฐิานในการวิเคราะหส์มการถดถอยแบบพหคุณู 

1. Mean of Error Term มีคา่เป็น 0  
 2. Normality of Error Term โดยใชก้ารทดสอบดว้ยคา่สถิต ิKolmogorov Sminov 

3. คา่ Error Term พจิารณาจากคา่ Durbin – Watson โดยจะมีคา่อยู่ระหว่าง 1.5 – 
2.5 

4. ความแปรปรวนของ Error Term คงที่ 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิานในการสมการถดถอยแบบพหคุณู มีดงันี้ 
 

ข้อ
สมม
ติฐาน 

สมการท่ี (1) สมการท่ี (2) 

สมการ
ท่ี (3) 

สมการ
ท่ี (4) 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริม 
ทรพัย ์

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 

หมวดธุรกิจ
พฒันา

อสงัหาริม 
ทรพัย ์

หมวดธุรกิจ
วสัดกุ่อสร้าง 

1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
4 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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