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บทคดัย่อ 

 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคา

หลกัทรพัยข์องธุรกจิการเกษตรทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจ านวน 8 บรษิทั 
โดยศกึษาเป็นรายไตรมาส ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2558 รวมทัง้สิน้ 135 ตวัอย่าง โดยใชอ้ตัราส่วน
ทางการเงนิ 4 กลุ่มไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วน
ความสามารถในการด าเนินงาน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ รวมทัง้หมด 11 
อตัราส่วน ได้แก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ อตัราหมุนเวยีน
ของลูกหนี้ อตัราหมุนเวยีนของสนิค้าคงเหลอื อตัราส่วนก าไรข ัน้ต้น อตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน อตัราส่วนก าไรสุทธ ิอตัราส่วนผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้  อตัราส่วนผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม อตัราส่วนหนี้สนิต่อทรพัยส์นิรวม และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ โดยใช้
ขอ้มูล ณ วนัสิ้นไตรมาส ตวัแปรตามคอืราคาหลกัทรพัย์จะใชข้อ้มูล ณ วนัสิ้นไตรมาสบวกอกี 
45 วนั นอกจากนี้มตีวัแปรควบคุมคอืขนาดของธุรกจิ อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราแลกเปลีย่น ซึ่งท า
การเลอืกอตัราส่วนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรพัย์มากที่สุดในแต่ละกลุ่มอตัราส่วน 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis) เพื่อน าอตัราส่วน
ที่เป็นตวัแทนในแต่ละกลุ่มไปวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 
ในการหาความสมัพนัธก์บัราคาตลาดหลกัทรพัย์ 

ผลการศกึษาพบวา่ ในกลุ่มอตัราส่วนสภาพคล่องไม่มอีตัราส่วนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัราคา
หลกัทรพัยอ์ย่างมนียัส าคญั ผูศ้กึษาจงึตดัอตัราส่วนกลุ่มนี้ออกจากการพจิารณา ส าหรบัอตัราส่วน
อกี 3 กลุ่มคอื อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกอตัราส่วนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัราคา  



จ 

หลกัทรพัย์มากที่สุดในแต่ละกลุ่มคอือตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ 
และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ ตามล าดบั 

 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุพบว่า อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุ้นมี
ความสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกบัราคาตลาดหลกัทรพัย ์ในขณะทีอ่ตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจ้าของ
มคีวามสมัพนัธท์ศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาตลาดหลกัทรพัย ์ส่วนอตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัราคาตลาดหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
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การศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่องนี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ษรินุิช 
นิ่มตระกูล อาจารย์ทีป่รกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ อาจารย์ ดร.สนันุด ีเสลารตัน์ และอาจารย์ 
ดร.อารยา เอกพศิาลกจิ คณะกรรมการ ที่ได้ใหค้ าแนะน า ตรวจสอบและแกไ้ขเนื้อหา ตลอดจน
ใหก้ าลงัใจในการศกึษาคน้ควา้อสิระมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณสมาชกิในครอบครวั รวมถงึเพื่อนนกัศกึษาคณะบญัชทีีไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอื
ตลอดเวลาที่ศกึษาอยู่ ขอขอบคุณเจา้ของหนังสอื งานวจิยั และบทความวชิาการต่างๆ ทีผู่ศ้กึษา
ได้ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ที่อ้างองิทุกๆ ท่าน ซึ่งท าให้สามารถจดัท ารายงานการศกึษาค้นควา้
อสิระสาเรจ็ลุล่วงเป็นอย่างดี
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ภาคเกษตรกรรมมคีวามส าคญัต่อประเทศไทยตัง้แต่อดตีถงึปัจจุบนัถอืเป็นอาชพีที่คู่กบั
คนไทยมาตัง้แต่รุ่นบรรพบุรุษ เกษตรกรรมจงึเป็นอาชพีทีส่รา้งคุณค่าไดห้ลายอย่างไม่วา่จะเป็น
การด ารงชวีติของมนุษย ์เป็นรากฐานในการสร้างอาชพีอื่นๆ ใชท้ี่ดนิว่างเปล่าใหเ้กดิประโยชน์ 
และเป็นสนิค้าที่ท ารายไดใ้ห้กบัประเทศ เช่น สร้างอาชพีคา้ขายผลผลติการเกษตร สร้างธุรกจิ
ทางการเกษตรต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมและการขนส่งผลผลติ เป็นต้น ดงันัน้
เกษตรกรรมจงึเป็นอาชพีทีส่ าคญัของคนไทย   

เกษตรกรรม (Agriculture) เป็นการเพาะปลูกพชืพรรณต่างๆ รวมไปถงึการเลี้ยงสตัว์
และการท าประมง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสตัว์เรียกว่า ผลผลิตทาง
การเกษตร น ามาใชใ้นการด ารงชวีติ ท าการคา้ขาย หรอืน าไปแปรรูปเป็นสนิค้าทางการเกษตร
โดยอาศยัความรู ้แรงงาน และเงนิทุนของผูท้ีท่ าการเกษตรทีเ่รยีกวา่ “เกษตรกร” (ปัทมา คุม้ศร,ี 
2554) นอกจากนี้รฐับาลเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนเกษตรกรให้ตระหนักถึงความส าคญัของภาค
การเกษตร ซึ่งเป็นอาชพีหลกัทีส่ าคญัของประเทศไทยไดม้นีโยบายในการพฒันาภาคการเกษตร
ต่างๆออกมาช่วยเหลอืเกษตรกรอยู่สม ่าเสมอรวมทัง้มนีโยบายในการปฏิรูปหรอืส่งเสริมภาค
การเกษตรเพื่อแกไ้ขปัญหาของเกษตรกร เชน่ การลดตน้ทุนปัจจยัการผลติ การสนบัสนุนเมลด็
พนัธุพ์ชื เมลด็พนัธุข์า้วคุณภาพ ปุ๋ ยอนิทรยี ์อุปกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนการส่งเสรมิใหเ้กดิ
ตลาดชมุชนในพืน้ที ่ โดยจะเริม่จากพื้นทีท่ีม่คีวามพร้อม มกีารจดัโซนนิ่งทางการเกษตร การปรบั 
เปลีย่นไปสู่การปลูกพชืประเภทอื่นในบางพืน้ที ่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ซึ่งประเดน็
ปัญหาส าคญัทีต่อ้งปฏริูปการเกษตรของไทย ไดแ้ก่ ดา้นราคาและผลผลติสนิคา้เกษตรของไทย 
การจดัการทรพัยากรที่เอื้อต่อกระบวนการผลติของเกษตรกร สถานภาพของเกษตรกร ความ
เขม็แขง็ของเกษตรกร และการตดัสนิใจในการผลติสนิคา้เกษตรของเกษตรกร (กลุ่มประชาสมัพนัธ์
และเผยแพร่, 2558) 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET ) มกีารจดั
โครงสรา้งกลุ่มอุตสาหกรรมของบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิใกลเ้คยีงกนัได้
อยู่ในหมวดเดยีวกนั เพื่อความเหมาะสมในการเปรยีบเทยีบระหว่างกนัและเป็นขอ้มูลดา้นการ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม โดยแนวทางการจดักลุ่มนัน้ใหส้ามารถสะทอ้นประเภทธุรกจิของบรษิทั  
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จดทะเบียนได้ชดัเจน และสะท้อนให้เหน็ถงึอุตสาหกรรมของประเทศได้มากขึ้น  ซึ่งแบ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบไปด้วย เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food 
Industry), สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products), ธุรกิจการเงิน (Financials), สินค้า
อุตสาหกรรม (Industrials), อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (Property & Construction), ทรพัยากร 
(Resources), บรกิาร (Services) และเทคโนโลย ี(Technology) (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2558) 

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหธุ้รกจิการเกษตรหมายรวมถงึธุรกจิที่
ท าการเพาะปลูก ปศุสตัว์ ประมง ป่าไม้ แปรรูป ช าแหละและเก็บรกัษาสนิค้าเกษตร รวมถึง
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อน าไปใชต้่อในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยกเวน้
ธุรกจิที่เกีย่วกบัปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพชืที่เป็นเคมภีณัฑแ์ละกจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัเส้นใย (ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) 

ส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อหวงั
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตของหลกัทรพัยโ์ดยสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจะอยู่ในรูปของเงนิ
ปันผล หรอืส่วนต่างราคาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ซึ่งราคาหลกัทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัจะมาก
หรอืน้อยขึน้อยู่กบัหลายปัจจยัไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มผลก าไรในอนาคตของบรษิทั ซึ่งเกดิจากผล
การด าเนินงานของบรษิทั รูปแบบของธุรกจิ การก่อหนี้บรษิทั รวมทัง้แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
ภาวะเศรษฐกจิ และตลาดหุ้น (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 2558) ดงันัน้การคาดการณ์
ราคาหลกัทรพัยจ์งึเป็นสิง่ส าคญัส าหรบันักลงทุนเป็นอย่างมาก จากงานวจิยัในอดตีมหีลายปัจจยั
ทีส่ามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคาดการณ์ราคาหลกัทรพัย ์เชน่สภาพคล่องของกจิการ ความสามารถ
ในการท าก าไร และความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ 

เฉลมิขวญั ครุฑนุญยงค์ (2551) ได้กล่าวไวว้่า การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิเป็น
เสมอืนเครื่องมอืในการวางแผน การจดัการ และการควบคุมทางด้านการบญัชแีละการเงินได้
เป็นอย่างดซีึ่งในการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของธุรกจิในตลาดหลกัทรพัย์จะพจิารณาจาก
การค านวณหาอตัราส่วนทางการเงนิ (Ratio analysis) ดงันัน้การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ
ถอืเป็นเครื่องมอืหนึ่งที่ชว่ยในการตดัสนิใจในการพจิารณาลงทุนของนกัลงทุนในการเปรยีบเทียบ
รายการต่างๆ ในงบการเงนิ ซึ่งจะท าใหผู้ป้ระกอบการและนกัลงทุนไดท้ราบว่าธุรกจิมฐีานะทาง
การเงนิ นโยบาย และผลการด าเนินงานทัง้ในอดตีและปัจจุบนัประสบความส าเรจ็มากน้อยเท่าใด  

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเกษตรในปี 2554-2559 มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  
ซึ่งส่งผลท าให้ราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรมกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้และลดลงดงั
ตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงราคาปิดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 
 ราคาปิดของหลกัทรพัย ์(บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
บรษิทั หอ้งเยน็โชตวิฒัน์หาดใหญ่ 
จ ากดั (มหาชน) 

177.00 262.00 382.00 233.00 118.50 189.50 

บรษิทั อเีทอเนลิ เอนเนอย ีจ ากดั 
(มหาชน) 

0.66 1.21 0.75 1.39 1.01 1.10 

บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 10.30 8.05 12.80 17.80 9.90 14.70 
บรษิทั ลพีฒันาผลติภณัฑ ์จ ากดั 
(มหาชน) 

3.26 3.66 2.70 2.88 2.62 3.10 

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
จ ากดั (มหาชน) 

17.60 17.50 13.00 12.80 10.10 23.00 

บรษิทั ไทยลกัซ ์เอน็เตอรไ์พรส ์
จ ากดั (มหาชน) 

3.60 4.12 2.62 3.08 5.10 9.00 

บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซค์อร์
ปอรเ์รชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

3.13 3.28 1.89 1.69 1.35 2.04 

บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม 
จ ากดั(มหาชน) 

7.15 11.30 9.95 9.95 4.66 7.15 

บรษิทั ยูนวิานชิน ้ามนัปาลม์ จ ากดั 
(มหาชน) 

8.30 9.53 10.60 10.60 7.70 7.60 

ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  (2559). สบืคน้จาก www.set.or.th และ 
www.setsmart.com 

 
จะเหน็ไดว้า่ ราคาตลาดหลกัทรพัยข์องแต่ละบรษิทัในธุรกจิการเกษตรมคีวามผนัผวนอยู่

ตลอดเวลา แต่เมื่อท าการวเิคราะห์โดยดูภาพรวมจากหมวดธุรกจิการเกษตรพบว่าราคาตลาด
ของหลกัทรพัยโ์ดยรวมมคี่าเพิม่มากขึน้ในปัจจุบนัเมื่อเทยีบกบัในอดตีดงัภาพที ่1  
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ภาพที ่1 แสดงราคาหลกัทรพัยข์องหมวดธุรกจิการเกษตรในภาพรวม 
ทีม่า : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. (2559). สบืคน้จาก www.siamchart.com 
 

จากที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เมื่อพจิารณาราคาหลกัทรพัยใ์นภาพรวมของธุรกจิการเกษตร
พบวา่มรีาคาเพิม่สูงขึน้จากปีก่อนๆ นอกจากนี้ธุรกจิการเกษตรยงัเป็นธุรกจิทีไ่ดร้บัการสนับสนุน
จากโครงการต่างๆ ของรฐับาลมากมาย อกีทัง้มงีานวจิยัศกึษาเกีย่วกบัหมวดธุรกจิการเกษตร
กบัราคาหลกัทรพัยค์่อนขา้งน้อย และการเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยเ์ป็นสิง่ทีน่กัลงทุนควร
หนัมาสนใจเพื่อที่จะตดัสนิใจในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึสนใจท าการศกึษา
วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิของธุรกจิการเกษตรเพื่อดูว่ามอีตัราส่วนทางการเงนิใดบ้างทีม่ี
ความสมัพนัธต์่อราคาหลกัทรพัย์ เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสนิใจและวางแผน
ส าหรบัผูล้งทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่สนใจในธุรกจิการเกษตร 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรพัย์ของธุรกจิ
การเกษตรทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สมมติฐานงานวิจยั 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ผูศ้กึษาไดท้ าการก าหนดสมมตฐิานการศกึษาครัง้นี้
ไวด้งันี้ 

H0: อตัราส่วนทางการเงินไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวด
ธุรกจิการเกษตร 
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H1: อตัราส่วนทางการเงนิมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิ
การเกษตร 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

1. การศกึษาครอบคลุมเฉพาะหมวดธุรกจิการเกษตรทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  

2. การศกึษาก าหนดชว่งเวลา 5 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2554 - 2558 เท่านัน้ 
3. การศกึษาใชข้อ้มูลตวัเลขจากรายงานทางการเงนิไม่วา่จะเป็นงบแสดงฐานะการเงนิ 

และงบก าไรขาดทุน แล้วน าขอ้มูลที่ได้จากงบการเงนิมาค านวณเองโดยใชสู้ตรอตัราส่วนทาง
การเงนิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อทราบถงึความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์
วา่อตัราส่วนทางการเงนิใดทีม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัผูท้ีจ่ะลงทนุ
น ามาใชพ้จิารณาตดัสนิใจทีจ่ะลงทุนในกลุ่มธุรกจิการเกษตรไดถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้ 

2. เพื่อใหส้ามารถคาดการณ์แนวโน้มของราคาหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตรได้ 
3. เพื่อสามารถน าผลการวจิยันี้ใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการวจิยัต่อยอดในอนาคต 

 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้มกีารคน้ควา้และรวบรวมแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะน ามาใช้

ในการวจิยั เพื่อเป็นการสนบัสนุนการวจิยัดงันี้ 
1. แนวคดิและทฤษฎกีารวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ  
2. ทฤษฎกีารวเิคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัพืน้ฐาน  
3. ทฤษฎปีระสทิธภิาพตลาดทุน 
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 
 

การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิถอืวา่เป็นเครื่องมอืชนิดหนึ่งทีส่ าคญัทีผู่ล้งทุนสามารถ
น ามาใช้ในการวเิคราะห์หลกัทรพัย์เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจที่จะลงทุนใน
หลกัทรพัยไ์ด ้โดยน าขอ้มูลรายการในงบการเงนิมาค านวณใหอ้ยู่ในรูปของอตัราส่วนแล้วน าไป
วเิคราะหป์ระสทิธภิาพและความสามารถดา้นต่างๆของบรษิทั และน าไปเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
หรอืธุรกจิอื่นๆ ทีจ่ดัอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเดยีวกนัได้ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้กล่าวถึงการวเิคราะห์หลกัทรพัย์โดยใช้
เครื่องมอือตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratios) เพื่อให้สามารถวเิคราะห์ได้ตรงตามความ
ตอ้งการมากขึน้ ซึ่งอตัราส่วนทีใ่ชใ้นการศกึษาจะประกอบไปด้วย 4 ประเภท ดงันี้ (ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย, 2558) 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
1.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถใน

การช าระหนี้ระยะสัน้ของบรษิทั 

   =  นเวยีนหนี้สนิหมุ

มุนเวยีนสนิทรพัย์ห
    (เท่า) 

 
1.2 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick Ratio / Acid Test Ratio) แสดงให้

เหน็ถงึความสามารถของบรษิทัในการช าระหนี้ระยะสัน้ดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีแ่ปรสภาพเป็น
เงนิสดไดเ้รว็ เพื่อใหท้ราบสภาพคล่องทีแ่ทจ้รงิของบรษิทั 
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   =    นเวยีนหนี้สนิหมุ

ลอืสนิค้าคงเห - มุนเวยีนสนิทรพัย์ห
 (เท่า) 

 
2. อตัราส่วนแสดงถงึความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

2.1 อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) เป็นอตัราส่วนรอ้ยละของตน้ทนุ
สนิค้าต่อรายได้ทัง้หมด ซึ่งเป็นวธิทีี่เหมาะส าหรบัเปรยีบเทยีบบรษิทักบัคู่แข่ง และสามารถใช้
เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานในอดตีถงึปัจจุบนัของบรษิทัได้ 
 

   = ขายสทุธิ

ต้นทนุขาย)-น(ขายสทุธิก าไรขัน้ต้
 x 100 (เปอรเ์ซน็ต)์ 

 
2.2 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) เป็นอตัราส่วน

ทีแ่สดงรายไดจ้ากการขายหลงัหกัค่าใชจ้่ายทัง้หมดแลว้ ถา้อตัราส่วนนี้ลดลงแสดงวา่ก าไรขัน้ตน้
ต ่าเกนิไปเนื่องจากต้นทุนสูงหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ สูงขึน้ ท าให้ต้องควบคุมหรอืแกไ้ขค่าใชจ้่ายใน
บรษิทั 

   =    100 x
ขายสทุธิ

ด าเนนิงานก าไรจากการ
   (เปอรเ์ซน็ต)์ 

 
2.3 อัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เป็นอัตราส่วนแสดงให้เห็นถึง

ประสทิธภิาพในการท าก าไรของบรษิ ท โดยน ารายได้หกัต้นทุนค่าใชจ้่ายและภาษีเงนิได้แล้ว 
อตัราส่วนจะสูงหรอืต ่าขึน้อยู่กบัการบรหิารค่าใชจ้่ายและตน้ทุนต่างๆ ไดม้ากน้อยแค่ไหน ถา้ยิง่
มคี่าสูงแสดงวา่บรษิทัควบคุมค่าใชจ้่ายและตน้ทุนไดด้ี 

  =    100 x
ขายสทุธิ

ก าไรสทุธิ
   (เปอรเ์ซน็ต)์ 

 
2.4 อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหลกัทรัพย์ (Return On Equity or ROE) เป็น

อัตราส่วนที่แสดงเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการ
ด าเนินการของกจิการนัน้ในอตัราส่วนเท่าไร ถา้มคี่าสูงแสดงถงึประสทิธภิาพในการหาก าไรสูง 

  =    100 x
พย์ถอืหลกัทรัสว่นของผู้

ก าไรสทุธิ
   (เปอรเ์ซน็ต)์ 
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2.5 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม (ROA) แสดงถงึการวดัความสามารถ
ในการท าก าไรของสนิทรพัย์ทัง้หมดที่ธุรกจิใชใ้นการด าเนินงานว่า จะให้ผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานไดม้ากน้อยเพยีงใด ถา้มคี่าสูงแสดงถงึการใชส้นิทรพัยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  =    100 x
วมสนิทรพัย์ร

ก าไรสทุธิ
    (เปอรเ์ซน็ต)์ 

 
3. อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

3.1 อัตราหมุน เวียนของลูกหนี้  (Receivable Turnover)  แสดงให้ เห็นถึง
ความสามารถในการบรหิารลูกหนี้ของบรษิทั  

  =    
ยอดขายสุทธิ

ลูกหนี้เฉลีย่
      (ครัง้/รอบ) 

 
3.2 อตัราหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการบริหารการขายของบริษัท หรือจ านวนครัง้ที่บริษัท
สามารถขายสนิคา้คงเหลอืออกไปไดใ้นระยะเวลาหนึ่ง  

  =    
ตน้ทุนขาย

สนิคา้คงเหลอืเฉลีย่
     (ครัง้/รอบ) 

 
4. อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratio / Financial Policy Ratio) 

4.1 อตัราส่วนหนี้สนิต่อทรพัย์สนิรวม (Debt Ratio) แสดงถงึสดัส่วนของหนี้สิน
รวมของบรษิทัเมื่อเทยีบกบัสนิทรพัย์ทีม่อียู่ทัง้หมด ซึ่งใชว้ดัวา่เงนิลงทุนในสนิทรพัยข์องบริษทั
มาจากเงนิกูย้มืจากภายนอกเป็นสดัส่วนเท่าใด นอกจากนี้ยงัแสดงถงึความสามารถในการช าระ
หนี้ของบรษิทัดว้ย 

  =    
หนี้สนิรวม

สนิทรพัยร์วม
      (เท่า) 

 
4.2 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหลกัทรพัย์ (Debt to Equity Ratio) แสดง

โครงสร้างของเงนิทุน (Capital Structure) ของบรษิทั โดยจะเป็นการวดัว่าบรษิทัใชเ้งนิทุนจาก
ภายนอกเมื่อเทยีบกบัเงนิทุนภายในของบรษิทัเองวา่มสีดัส่วนเท่าใด 

  =    
หนี้สนิรวม

ส่วนของเจา้ของ
      (เท่า) 
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องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ (2557) ไดก้ล่าววา่งบการเงนิทีม่คีุณภาพจะตอ้งสะทอ้นความ
เป็นจรงิ โดยไม่มกีารใชก้ลยุทธท์างการบญัชหีรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวเพือ่ให้
มผีลกระทบต่องบการเงนิจนท าใหง้บการเงนิแสดงตวัเลขผดิไปจากทีเ่ป็นจรงิ 

งบดุลทีม่คีุณภาพสูงจะมจี านวนหนี้สนิหรอือตัราส่วนหนี้สนิทีไ่ม่สูงมากนกั ดงันัน้โอกาส
ทีก่จิการจะมปัีญหาในการก่อหนี้ในอตัราทีส่งูค่อนขา้งต ่า ซึ่งการมหีนี้สนิต ่านัน้จะแสดงใหเ้หน็วา่
กจิการกจิการมวีงเงนิการกูย้มืคงเหลอืซึ่งสามารถทีจ่ะน ามาใชไ้ดใ้นอนาคตเพื่อสรา้งผลก าไรให้
สูงขึ้น นอกจากนี้งบดุลที่มีคุณภาพสูงจะมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี 
ความสามารถของผู้บริหาร และการมีสินทรพัย์ที่ไม่มตีวัตน เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมาย
การค้า และสทิธบิตัร จะเป็นปัจจยัที่ช่วยท าใหมู้ลค่าของสนิทรพัย์ของกจิการสูงกว่ามูลค่าตาม
บญัช ีมูลค่าของสนิทรพัย์จะแสดงในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงจะเกดิขึน้เมื่อสนิทรพัย์นัน้มี
ความลา้สมยั มกีารเสื่อมสภาพ หรอืไม่สามารถก่อใหเ้กดิรายไดก้บักจิการ 

งบก าไรขาดทุนทีม่คีุณภาพสูงเป็นผลมาจากการใชว้ธิกีารบญัชทีีร่ะมดัระวงั ซึ่งไม่ส่งผล
ให้รายไดสู้งมากเกนิความเป็นจรงิหรอืค่าใชจ้่ายต ่ากวา่ความเป็นจรงิ หากก าไรของกจิการเป็น
ก าไรที่สามารถสร้างเงนิสดใหก้จิการไดจ้รงิจะถอืเป็นงบก าไรขาดทุนทีม่คีุณภาพ เช่น กจิการ
ขายสนิคา้โดยใหเ้ครดติกบัลูกคา้ใหม้กีารผอ่นช าระเป็นรายเดอืน งบก าไรขาดทุนทีม่คีุณภาพจะ
รบัรู้รายได้ในแต่ละงวดตามจ านวนเงนิที่ได้รบัจากการผ่อนช าระ ในขณะที่งบก าไรขาดทุนทีม่ี
คุณภาพต ่าจะรบัรูร้ายไดจ้ากการขายโดยรบัรูเ้ป็นรายไดค้รัง้เดยีวแมจ้ะยงัไม่ไดร้บัเงนิกต็าม 

ความส าคญัของการวเิคราะหง์บการเงนิโดยปกตงิบการเงนิเป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสิง่ที่
เกดิขึน้ในอดตี โดยแสดงสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของผูถ้อืหุน้ ส าหรบัขณะใดขณะหนึ่งในอดตี 
และแสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ในขณะที่ตลาดทุนที่มี
ประสทิธภิาพ ได้รวบรวมขอ้มูลในอดตีเหล่านัน้ไวแ้ละสะท้อนใหเ้หน็ผ่านทางมูลค่าหลกัทรพัย์
ของกิจการนัน้ ผู้ลงทุนอาจมองว่าการวเิคราะห์งบการเงินไม่มปีระโยชน์ ในทางกลบักนัการ
วเิคราะหง์บการเงนิแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของการด าเนินงานกลยุทธท์างการเงนิ และโครงสร้าง
ทางการเงินซึ่งไม่สามารถหาข้อมูลได้จากข้อมูลในราคาหลกัทรพัย์ และช่วยท าให้สามารถ
คาดการณ์เหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ทีจ่ะกระทบถงึกระแสเงนิสดในอนาคตได ้ 
 ซึ่งในการก าหนดราคาทีเ่หมาะสมของหลกัทรพัยข์องกจิการจ าเป็นตอ้งทราบถงึกลยุทธ์
ของกจิการ อตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ และภาวะทางเศรษฐกจิทัง้ในระดบัมหภาคและจุลภาค 
การน าเอาขอ้มูลในอดตีมาวเิคราะห์ร่วมกบัภาวะทางเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จะท าให้ทราบ
ถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ของกจิการและสามารถคาดการณ์อตัราผลตอบแทนทีค่าดวา่จะได้รบั
ทีส่อดคลอ้งกบัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 
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2. ทฤษฎีการวิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใช้ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 
 

ราคาของหลกัทรพัย์มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาจงึต้องมกีารวเิคราะหปั์จจยัทีเ่ป็น
ตวัก าหนดราคาของหลกัทรพัย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั คือ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบรษิทั มาใชใ้นการวเิคราะหผ์ลตอบแทนและความเสีย่ง
ที่จะเกิดขึ้นได้ในตวัของหลกัทรพัย์นัน้ โดยสามารถวเิคราะห์ได้ดงันี้ (ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย, 2558) 

ภาวะเศรษฐกจิ ถา้เศรษฐกจิดรีาคาหลกัทรพัยม์กัจะเพิม่ขึน้เพราะผูล้งทุนมองว่าโอกาส
ทีบ่รษิทัจะขาดทุนในช่วงนี้มน้ีอยจงึกลา้ที่จะลงทุนในหลกัทรพัย์เพิม่ขึน้ กล่าวคอืในชว่งที่เศรษฐกิจ
ดปีระชาชนจะจบัจ่ายใชส้อยเพิม่ขึน้ ส่งผลใหย้อดขายและผลก าไรของบรษิทัเพิม่ขึน้ เมื่อบรษิทั
มีก าไรเพิม่ขึ้นบรษิัทกจ็ะสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนได้มากขึน้ตามไปด้วยในทาง
ตรงกนัขา้ม แต่ถ้าเศรษฐกจิไม่ดรีาคาหลกัทรพัยก์ม็กัจะลดลง เพราะผูล้งทุนมคีวามกงัวลในผล
ประกอบการของบรษิทั กล่าวคอืช่วงทีเ่ศรษฐกจิไม่ดกี าลงัซื้อของประชาชนลดลงยอดขายของ
บรษิทัจะลดลง ส่งผลใหก้ าไรของบรษิทักจ็ะลดลงหรอืเกดิการขาดทุนได ้และทา้ยทีสุ่ดผูล้งทุนก็
จะไม่ไดร้บัการจดัสรรก าไรจากบรษิทั ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวท าใหผู้ล้งทุนรูส้กึถงึความเสีย่งจาก
การลงทุนและท าการขายหุ้นออกมา เมื่อมีการขายหุ้นออกมาจ านวนมากก็จะท าให้ราคาหุ้น
ปรบัตวัลดลงในทีสุ่ด 

ภาวะอุตสาหกรรม ถา้อุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาขึน้ราคาหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมนัน้
มกัจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ เนื่องจากผูล้งทุนคาดการณ์วา่ผลประกอบการของบรษิทัในอุตสาหกรรมนัน้
จะปรบัเพิม่ขึน้ตามภาวะอุตสาหกรรมในทางตรงกนัขา้ม ถา้อุตสาหกรรมใดอยู่ในชว่งขาลงราคา
หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมนัน้กจ็ะมกีารปรบัตวัลดลง เนื่องจากผูล้งทุนกงัวลถงึความเสีย่ง
จงึขายหลกัทรพัยใ์นอุตสาหกรรมออกมา 

ผลการด าเนินงานของบรษิทั เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทันัน้
โดยตรง ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกจิ กลยุทธ์ของบรษิัท และความสามารถของผูบ้รหิาร 
กล่าวคอืในชว่งทีส่ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมไม่ดหีากผูบ้รหิารของบรษิทัมคีวามสามารถสูง 
กอ็าจจะท าให้ผลประกอบการของบรษิทัลดลงไม่มากและราคาหลกัทรพัย์กจ็ะปรบัตวัลดลงไม่
มากนัน่เอง 

องัครตัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ (2557) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการเปรยีบเทยีบอตัราสว่น
ทางการเงนิ เนื่องจากอตัราส่วนทางการเงนิต้องถูกน าไปเปรยีบเทยีบกบัเครื่องชี้วดัอื่น เช่น 
เปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วนทางการเงนิของกจิการอื่นจงึจะมปีระโยชน์ส าหรบัการวเิคราะห ์ดงันัน้
การวดัผลการด าเนินงานของบรษิทัจงึควรเปรยีบเทยีบกบัปัจจยัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ คอื ภาวะ
เศรษฐกจิ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบรษิทั การเปรยีบเทยีบกบัภาพรวม
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ทางเศรษฐกจิเป็นสิง่ทีส่ าคญัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิเป็นปัจจยัทีก่ระทบกบัทุกบ
ริษ ท ท าให้สามารถรบัรู้และคาดการณ์ผลการด าเนินงานของบริษทัได้ในแต่ละช่วงของภาวะ
เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

การเปรยีบเทยีบส าคญัที่สุดคอืการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานของบริษทั และผล
การด าเนินงานของอุตสาหกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมทีต่่างกนัย่อมมผีลกระทบต่อบรษิัทที่อยู่
ในอุตสาหกรรมแตกต่างกนั ดงันัน้การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
เพยีงอย่างเดยีวจงึไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยงัควรวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมางเศรษฐกจิดว้ย 
 

3. ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดทุน 
 

วรเดช เลิศชนะ (2554) ได้กล่าวถึงทฤษฎีนี้ซึ่งตามทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
(Efficient Market Hypothesis) เป็นตลาดทีแ่ขง่ขนัสมบูรณ์ โดยมูลค่าหลกัทรพัยข์องบรษิทัมคี่า
เท่ากบัราคาตลาดเสมอ โดยนักลงทุนมคีวามรู้อย่างเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะในอดีตหรอืปัจจุบนั 
และได้รบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่กระทบต่อพื้นฐานของกจิการ มูลค่าหลักทรพัย์จะสะท้อนถงึ
ข่าวสารทีน่กัลงทุนมคีวามรูท้ ัง้หมดได ้ท าให้ไม่สามารถท าก าไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ 
ซึ่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัคอื 

1. ประสทิธภิาพระดบัต ่า (Weak Form of EMH) สมมตฐิานแบบแรกนี้ กล่าววา่ ราคา
สนิทรพัยใ์นปัจจุบนันัน้จะสะทอ้นถงึขอ้มูลเกีย่วกบัราคาและปรมิาณการซื้อขายสนิทรพัยใ์นอดตี
สมมตฐิานนี้ถูกเรยีกว่าเป็น Weak Form เนื่องจากวา่ราคาสนิทรพัยน์ัน้เป็นขอ้มูลทีม่กีารเปิดเผย
สู่สาธารณชนมากทีสุ่ด และนัน่ย่อมหมายความวา่ ไม่มใีครทีจ่ะสามารถ “เอาชนะตลาด” ไดด้ว้ย
ข้อมูลที่ทุกๆ คนต่างมีเหมือนกนัหมด ถ้าเราเชื่อตาม Weak Form of EMH นัน้ ย่อมเป็นไป
ไม่ไดท้ีจ่ะมใีครสามารถอาศยัขอ้มูลเกี่ยวกบัราคาในอดตีมาใชว้างแผนการลงทุนเพื่อหวงัดูดซับ
ก าไรเกนิปกตใินตลาดการเงนิได้ 

2. ประสทิธภิาพระดบักลาง (Semi-Strong Form of EMH) ส าหรบัสมมตฐิานแบบที ่2 
นัน้นอกจากราคาสนิทรพัย์ในอดตีจะสะท้อนอยู่ในราคาสนิทรพัย์ในปัจจุบนัแล้ว ขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะ กจ็ะสะทอ้นอยู่ในราคาดงักล่าวดว้ย นัน่คอื ขอ้มูลทีส่าธารณชนรบัรู้
ทัง้หมดจะรวมอยู่ในราคาสนิทรพัย์นัน่เอง ดงันัน้จงึไม่สามารถใช้ขอ้มูลดงักล่าวมาช่วยในการ
พยากรณ์การเปลีย่นแปลงของราคาสนิทรพัยใ์นตลาดการเงนิได ้เพราะขอ้มูลเหล่านัน้กเ็ป็นสิง่ที่
คนอื่นๆ กร็บัรูเ้ชน่เดยีวกนั 

3. ประสิทธิภาพระดบัสูง (Strong Form of EMH) สมมติฐานแบบสุดท้าย เสนอว่า 
แมแ้ต่ขอ้มูลทีม่ไิดแ้สดงต่อสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นขอ้มูลภายในของบรษิทัต่างๆ นัน้ กจ็ะถูกรวมอยู่
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ในราคาสนิทรพัยใ์นขณะนัน้ดว้ย นัน่คอื ราคาสนิทรพัยจ์ะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึขอ้มูลทีปั่จเจกบุคคล
แต่ละคนในตลาดการเงนิมอียู่ ดงันัน้แม้แต่บุคคลภายในเองกไ็ม่สามารถทีจ่ะแสวงหาก าไรเกนิ
ปกตจิากขอ้มูลทีต่นเองถอือยู่ในมอืได้ 

ศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปต,ิ พริุณา ไบโลวสั และเวทางค์ พ่วงทรพัย ์(2555) ได้ท าศกึษาวจิยั
ชีใ้ห้เหน็ว่าตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้เป็นตลาดที่มปีระสทิธภิาพในระดบักลาง โดย
ราคาของหลกัทรพัยจ์ะมกีารปรบัเปลีย่นเพื่อตอบสนองต่อขา่วสารทีเ่กีย่วกบัการด าเนินนโยบาย
การเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาอย่างรวดเรว็ เหมาะสม และไม่มคีวามล่าชา้อย่างเป็นระบบ 

อภวิฒัน์ ทวศีริเิวทย ์(2559) ไดศ้กึษาความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่ม
อาเซียน จ านวน 6 ประเทศ 7 ตลาดหลกัทรพัย์ จากผลการศกึษาพบว่าความมปีระสทิธิภาพ
ของตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยนัน้ถอืวา่อยู่ในระดบักลาง เมื่อเทยีบกบัตลาดหลกัทรพัย์ใน
อาเซียนทัง้ 7 แห่ง ดงันัน้ประเทศไทยยงัคงต้องพฒันาตลาดทุนในประเทศให้มปีระสิทธิภาพ
มากขึน้ 

จากงานวจิยัในอดตีผูศ้กึษาเหน็ว่าตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมปีระสทิธภิาพใน
ระดบักลางเนื่องจากขอ้มูลทีเ่ปิดเผยออกมาสู่สาธารณะชนกร็บัรูเ้ชน่เดยีวกนั โดยอาจจะมีขอ้มูล
ที่มไิด้แสดงต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลภายในบรษิทัต่างๆ ที่ไม่ไดร้วมอยู่ในราคาสนิทรพัย์ 
อาจท าใหเ้กดิการแสวงหาก าไรเกดิขึน้ได้ 
 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

วนัชยั เอมลออ (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารกรณีศึกษาบริษัท ABC จ ากัด นัน้จะพบว่าราคาของหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจะขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลล่าร์
สหรฐั ดชันีหลกัทรพัยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน 
ซึ่งจะมกีารเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรพัยไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 

สุทธิเพ็ญ ดีสวสัดิ ์(2553) ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนจาก
ก าไรสุทธอิตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในการอธิบาย
ราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งผลจากการศกึษาพบวา่ อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธ ิอตัราผลตอบแทน
จากสินทรพัย์ และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิดงันัน้แสดงให้เหน็ว่านกัลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทยใชข้อ้มูล
ทางบญัชใีนดา้นอตัราส่วนทางการเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ  

บุญนาค เกดิสนิธุ ์(2554) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนทางการเงนิและราคา
ตลาดของหลกัทรพัยก์ลุ่มพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศกึษา
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พบว่าอตัราส่วนทางการเงนิมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไร
สุทธิต่อหุ้น อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อตัราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบญัชตี่อหุ้น อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม 

ธาราวนั เพชรเจรญิ (2557) ได้ศกึษาเรื่องอตัราส่วนความเสี่ยงของหนี้สนิที่มตี่อราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น  อตัราส่วนหนี้สินต่อสินทรพัย์รวม และอตัราส่วนจ านวนเท่าของก าไรต่อ
ดอกเบี้ยจ่ายมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์อย่างมีนัยส าคญัที่ 0.05 ผลการวเิคราะห์รายปี
พบว่า พ.ศ.2550-2554 อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้และอตัราส่วนจ านวนเท่าของก าไร
ต่อดอกเบีย้จ่ายมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ 

นนัทนา ศรสีุรยิาภรณ์ (2557) ไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนทางการเงนิ
และราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของกลุ่มธนาคารที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งใชก้ลุ่มธนาคาร 9 ธนาคาร ศกึษาในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2556 อตัราส่วนทางการเงนิที่
ใช้ในการวจิยัอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของธนาคาร 4 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) ด้านประสิทธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency) 
ด้านความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage) และด้านมูลค่าตลาดหรือการเติบโต (Market 
Value or Growth) โดยใชร้าคาปิดของหลกัทรพัย์แต่ละไตรมาส มกีารใชว้ธิทีางสถติใินการวเิคราะห์
ขอ้มูล สรุปวา่อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร มคีวามสมัพนัธท์างตรงกบัราคาหลกัทรพัย์
กลุ่มธนาคารอย่างมนียัสาคญั ในขณะที่อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิทรพัยถ์าวรมคีวามสมัพนัธ์ตรง
ขา้มกบัราคาหลกัทรพัยก์ลุ่มธนาคารอย่างมนียัสาคญั 

สณัฑพงศ ์คล่องวรีะชยั (2557) ได้ท าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วน
ทางการเงนิกบัอตัราการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิหลกัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า ที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 อตัราส่วนราคาต่อมูลค่า
หุน้ทางบญัชเีป็นอตัราส่วนทางการเงนิทีส่่งผลต่ออตัราการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยใ์นแต่ละ
หมวดธุรกจิมากทีสุ่ดยกเวน้ในหมวดธุรกจิพาณชิยท์ีม่อีตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน เป็นอตัราส่วน
ทางการเงนิทีส่่งผลมากทีสุ่ด นอกจากนี้ ยงัมอีตัราหมุนเวยีนสนิทรพัยร์วมที่ส่งผลต่ออตัราการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิธนาคาร และหมวดธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค 

ศวิรกัษ์ แสงวรีะศริ ิ(2557) ได้ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัทางเศรษฐกจิที่ส่งผลกระทบต่อ
ดชันีราคาหลกัทรพัย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลทีใ่ช้
เป็นขอ้มูลทุตยิภูมริายเดอืนของปัจจยัทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ และดชันีราคาหลกัทรพัย์
รายอุตสาหกรรมทัง้ 8 อุตสาหกรรมหรอืตวัแปรตาม ทัง้นี้ได้รวบรวมขอ้มูลที่ศกึษาตัง้แต่เดอืน
มกราคม พ.ศ.2554 จนถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2556 รวมจ านวน 36 ขอ้มูล หรอื 36 เดอืน โดย
ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัดา้นปรมิาณการลงทุนในหลกัทรพัยข์องชาวต่างชาตสิุทธมิคีวามสมัพนัธ์
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กบัดชันีราคาหลกัทรพัย์รายอุตสาหกรรมมากที่สุด อตัราแลกเปลี่ยน สกุลเงนิบาทต่อดอลลาร์
สหรฐัฯ อตัราเงนิเฟ้อ อตัราเงนิกูลู้กคา้รายใหญ่ชัน้ด ีและดชันีราคาผูบ้รโิภค  

จนัทนา วฒันกาญจนะ (2558) ได้ศกึษาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราส่วนทางการเงนิใน
แต่ละปีของแต่ละบรษิทัในหมวดธุรกจิการเกษตรทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยเกบ็ขอ้มูลจากประชากรไดแ้ก่บรษิทัในหมวดธุรกจิการเกษตรทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยจ านวน 15 บรษิทั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548-2553 รวมทัง้สิน้ 6 ปี เป็นการศกึษาโดย
ใชอ้ตัราส่วนทางการเงนิเฉลีย่ในอุตสาหกรรมธุรกจิการเกษตร และใชอ้ตัราส่วนต่างๆ ในการศกึษา
ครัง้นี้ได้แก่ อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง อตัราส่วนวดัประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัย ์อตัราส่วน
การบรหิารหนี้สนิ อตัราส่วนวดัความสามารถในการท าก าไร และอตัราส่วนประเมนิผลบริษัท
โดยรวม ซึ่งอตัราส่วนวดัสภาพคล่องของบรษิัทในหมวดธุรกจิการเกษตรมคีวามสามารถใน 
การช าระคนืหนี้สนิระยะสัน้ไดต้่ากวา่ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกจิการเกษตร ในส่วน
ของอตัราส่วนของความสามารถในการท าก าไรพบว่าผลตอบแทนต่อยอดขาย การลงทุน และ
ส่วนของผูถ้อืหลกัทรพัยน์ัน้มแีนวโน้มดขีึน้ และมคีวามสามารถในการท าก าไรดกีวา่ค่าเฉลีย่ของ
อุตสาหกรรมในหมวดธุรกิจการเกษตร ส่วนอัตราส่วนวดัประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย์  
พบว่าบรษิทัในหมวดธุรกจิการเกษตรส่วนใหญ่มรีะยะเวลาเฉลี่ยในการเกบ็หนี้มแีนวโน้มดขีึน้  
มปีระสทิธภิาพในการบรหิารลูกหนี้ไดสู้งขึน้กวา่ค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรมในหมวดธุรกจิการเกษตร 
ยิ่งกว่านัน้ การบริหารสินค้าคงเหลือ และการบริหารสินทรพัย์ทัง้หมดเพื่อให้เกดิยอดขายมี
ประสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยไ์ดสู้งขึน้กวา่ค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมในหมวดธุรกจิการเกษตร 
และอตัราส่วนการบรหิารหนี้สนิ พบวา่บรษิทัในหมวดธุรกจิการเกษตรมหีนี้สนิของส่วนผู้ถอืหุ้น
มแีนวโน้มลดลงแสดงสดัส่วนโครงสร้างของเงนิทุนนัน้มาจากส่วนของผูถ้อืหุ้นมากกว่าหนี้สิน 
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงแสดงว่าบริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานที่
สามารถจะจ่ายช าระดอกเบีย้ไดด้มีาก หนี้สนิต่อสนิทรพัย ์พบวา่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทันัน้
มาจากผูถ้อืหุน้ทีม่จี านวนมากและมกีารบรหิารหนี้สนิไดสู้งขึน้กว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมใน
หมวดธุรกจิการเกษตร 

ธญัญ์ภทัท ์ศกัดาเดชาเรอืงศร ี(2558) ไดท้ าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วน
ทางการเงนิและราคาหลกัทรพัย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิารทางการแพทย์ในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งการศกึษาเป็นการใชต้วัแปรอสิระคอือตัราส่วนทางการเงนิจ านวน 5 อตัราส่วน 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน อตัราส่วนหมุนเวยีนของสนิทรพัยร์วม อตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนราคาต่อก าไร และมตีวัแปร
ตามคอืราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิารทางการแพทยท์ีม่มีูลค่าตามราคา
ตลาดมากกวา่รอ้ยละ 3 จ านวนรวมทัง้สิน้ 6 บรษิทั โดยมรีะยะเวลาทีศ่กึษาทัง้สิน้ 10 ปี เกบ็ขอ้มูล
เป็นรายไตรมาสเริ่มตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 จนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ซึ่งผลการศกึษา
พบว่า อตัราส่วนทางการเงนิที่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์มากทีสุ่ดคอื อตัราส่วนราคา
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ต่อก าไร โดยมคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยใ์นทุกบรษิทัรองลงมาคอื อตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถ้อืหุน้มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยจ์ านวน 4 บรษิทั อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์จ านวน 2 บริษัท อตัราส่วนหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวมมี
ความสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยจ์ านวน 1 บรษิทั และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัยใ์นบรษิทัใดเลย ดงันัน้จากผลการศกึษาผูล้งทุนควรพจิารณา
ค่าอัตราส่วนราคาต่อก าไรเป็นหลัก รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 
ตามล าดบั ประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนในหลกัทรพัยก์ลุ่มบรกิารทางการแพทย์ 

ปทุมวด ีพรอสิสระเสร ี(2558) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชกีบัมูลค่าหลกัทรพัยข์องกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานในประเทศไทย ท าการศกึษา
โดยอาศยัขอ้มูลรายไตรมาสตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ศกึษาในปี 2548 จนถงึไตรมาสที ่3 ปี 2558 ของ
หลกัทรพัย์กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานจ านวน 6 บริษัท คือ บริษัท บางจากปิโตรเลียมจ ากดั 
(มหาชน) BCP, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) EGCO, บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด
(มหาชน) GLOW, บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) PTT, บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
จ ากดั (มหาชน) PTTEP และบริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) TOP โดยใช้การวเิคราะห์
สมการถดถอยแบบพหุคูณ เพื่อหาความสมัพนัธ์ของอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาหลกัทรพัย์ 
ซึ่งผลการศกึษาพบวา่ อตัราส่วนทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยค์อื อตัราส่วน
ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัช ีและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น และอตัราส่วน
ทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยม์ากทีสุ่ดถงึ 6 บรษิทั คอื อตัราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าทางบญัช ี(P/BV) 
 



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ผู้ศกึษาได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาหลกัทรพัย์ของ

หมวดธุรกจิการเกษตร ซึ่งมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งรวมไปถงึ
ขอ้มูลขา่วสารในเวบ็ไซตต์่างๆ เพื่อเป็นการก าหนดกรอบแนวคดิ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถงึระเบยีบ
วธิกีารศกึษาโดยมรีายละเอยีดของดงัต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะหข์อ้มูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาหลกัทรพัย์
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกจิการเกษตร โดยประชากร
ของงานวจิยันี้คอื บริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มหมวดธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2558 โดยบริษัททัง้ 9 บริษัท มีผลการด าเนินงานครบถ้วน
ตลอด 5 ปี และมรีอบระยะเวลาบญัชสีุดสิ้น 31 ธนัวาคม ซึ่งศกึษาเป็นรายไตรมาสรวมทัง้หมด 
180 ตวัอย่าง อย่างไรกด็ผีูศ้กึษาไดท้ าการตดัขอ้มูลออกไป 1 บรษิทั เนื่องจากบรษิทั อเีทอเนิล 
เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) มีขอ้มูลบางส่วนไม่ครบถ้วน หลงัจากนัน้น าตวัอย่างทีร่วบรวมน ามา
วเิคราะหใ์นโปรแกรมเชงิสถติ ิซึ่งพบวา่มขีอ้มูลทีม่คี่าความคลาดคลื่อนมาตรฐาน (Std. Residual) 
มากกว่า +3 และน้อยกว่า -3 จ านวน 25 ตวัอย่าง ซึ่งอาจจะส่งผลให้สมการถดถอยเบี่ยงเบน
ออกไป ดงันัน้จ านวนตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้มที ัง้หมด 135 ตวัอย่าง ซึ่งสามารถแสดงได้
ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 จ านวนตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 
จ านวน
ตวัอย่าง 

จ านวนบรษิทัตวัอยา่งหมวดธุรกจิการเกษตรทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศกึษา 5 ปีเป็นรายไตรมาส 
หกั  บรษิทัทีม่ขีอ้มูลไม่ครบถว้น 
      ขอ้มูลทีม่คี่าความคลาดเคลื่อนมากกวา่ +3 และน้อยกวา่ -3 
จ านวนกลุม่ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ 

180 
 

20 
25 
135 

  
2. ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ประกอบไปดว้ย 3 ตวัแปรคอื ตวัแปรอสิระ (Independent 
Variables) ได้แก่อตัราส่วนทางการเงิน ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือราคาตลาด
หลกัทรพัย ์และตวัแปรควบคุม (Control Variables) ประกอบไปด้วยขนาดของธุรกจิ อตัราเงนิ
เฟ้อ และอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งอตัราส่วนทางการเงนิที่ใชใ้นการศกึษาทัง้หมดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ด้วยกนัคอื อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดงถงึความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วน
ความสามารถในการด าเนินงาน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอยีดไดด้งันี้ 

2.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื อตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ที่ใชใ้น
การศกึษา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดงถงึ
ความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน และอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลตวัเลขอตัราส่วนจากรายงานทางการเงนิ
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) ณ วนัสิ้นไตรมาส แล้วน ามา
ค านวณเองตามสูตรอตัราส่วนทางการเงนิ ซึ่งมสีูตรการค านวณดงันี้ 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
1.1 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) แสดงถงึสนิทรพัยห์มุนเวยีน

ทีม่ใีนกจิการเมื่อเทยีบกบัหนี้สนิหมุนเวยีน 

   =    
สนิทรพัยห์มนุเวยีน

หนี้สนิหมุนเวยีน
 

 
1.2 อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ (Quick Ratio / Acid Test Ratio) แสดง

ถงึสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีม่ใีนกจิการยกเวน้สนิคา้คงเหลอืเมื่อเทยีบกบัหนี้สนิหมุนเวยีน 
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   =    
สนิทรพัยห์มนุเวยีน − สนิคา้คงเหลอื

หนี้สนิหมนุเวยีน
 

 
2. อตัราส่วนแสดงถงึความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)  

2.1 อตัราส่วนก าไรข ัน้ต้น (Gross Profit Margin) แสดงถึงก าไรข ัน้ต้นที่
ไดร้บัเมื่อเทยีบกบัยอดขาย 

   =    
ก าไรขัน้ตน้ (ขายสุทธ ิ− ตน้ทุนขาย)

ขายสุทธิ
 

 
2.2 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) แสดง

ถงึก าไรจากการด าเนินงานทีไ่ดร้บัเมื่อเทยีบกบัยอดขาย 

   =    
ก าไรจากการด าเนินงาน

ขายสุทธิ
 

 
2.3 อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) แสดงถงึก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัเมื่อ

เทยีบกบัยอดขาย 

   =    
ก าไรสุทธิ

ขายสุทธิ
 

   
2.4 อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (Return On Equity or ROE) แสดงถงึ

ก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัเมื่อเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

   =    
ก าไรสุทธิ

ส่วนของผูถ้อืหุน้
 

 
2.5 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม (Return On Asset or ROA) 

แสดงถงึก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัเมื่อเทยีบกบัสนิทรพัย์ 

   =    
ก าไรสุทธิ

สนิทรพัยร์วม
 

 
3. อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

3.1 อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) แสดงถงึยอดขาย
สุทธเิมื่อเทยีบกบัลูกหนี้เฉลีย่ 



19 

   =    
ยอดขายสุทธิ

ลูกหนี้เฉลีย่
 

 
3.2 อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ( Inventory Turnover) แสดงถึง

ตน้ทุนขายเมื่อเทยีบกบัสนิคา้คงเหลอืเฉลีย่ 

   =    
ตน้ทุนขาย

สนิคา้คงเหลอืเฉลีย่
 

 
4. อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratio) 

4.1 อตัราส่วนหนี้สินต่อทรพัย์สินรวม (Debt Ratio) แสดงถึงหนี้สินรวม
ทัง้หมดของกจิการเมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วม 

   =    
หนี้สนิรวม

สนิทรพัยร์วม
 

 
4.2 อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหลกัทรพัย์ (Debt to Equity Ratio) 

แสดงถงึหนี้สนิรวมทัง้หมดของกจิการเมื่อเทยีบกบัส่วนของเจา้ของ 

   =    
หนี้สนิรวม

ส่วนของเจา้ของ
 

 
2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ราคาตลาดของหลกัทรพัย์ที่ใชร้าคาปิด

ของลกัทรพัย์ ณ วนัสิ้นไตรมาสบวกเพิม่ไปอกี 45 วนั ทัง้นี้เนื่องจากตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย งบการเงนิรายไตรมาสใหน้ าส่งภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของ
แต่ละไตรมาส ผูศ้กึษาจงึคาดการณ์วา่อตัราส่วนทางการเงนิ ณ วนัสิน้ไตรมาส จะส่งผลต่อราคา
หลกัทรพัยภ์ายหลงั 45 วนั 

2.3 ตวัแปรควบคุม (Control Variables) ประกอบไปดว้ยดงันี้ 
1. ขนาดของธุรกจิ (Size) ถอิเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นการด าเนินงานของบรษิทัได้ไม่ว่า

จะเป็นดา้นความสามารถในการท าก าไร ดา้นเงนิทุน และการแขง่ขนัในตลาด จากการศกึษาวจิยั
ในอดีตพบว่า ขวญัฤทยั บุญถึง (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อราคาหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรณศีกึษาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้าง  ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อราคาหลกัทรพัยค์อื ระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ก าไรทางบญัชี
และอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้และขนาดกจิการ ซึ่งพบว่าก าไรทางบญัชอีตัราส่วนราคาต่อ
ก าไรต่อหุ้นและขนาดกจิการมอีทิธพิลต่อราคาหลกัทรพัยใ์นทศิทางบวก  ซึ่งผูศ้กึษาใชว้ธิเีกบ็
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ขอ้มูลขนาดของบรษิทัโดยวดัจากลอการทิมึธรรมชาต ิ(Natural Logarithm) ของสนิทรพัยร์วม 
ณ วนัสิน้ไตรมาส 

2. อตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate) ภาวะที่ราคาสนิค้าและบรกิารโดยทัว่ไปเพิ่ม
สูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งหากเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้มากจะกระทบต่อฐานะทางธุรกจิ เนื่องจากเมื่อสนิค้ามี
ราคาแพงขึน้ยอดขายกจ็ะลดลงในขณะเดยีวกนัต้นทุนการผลติกจ็ะสูงขึน้ ท าให้ธุรกจิชะลอการ
ผลิตและลดการลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหลกัทรพัย์ลดลงได้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,  
ม.ป.ป.) โดยงานวจิยัในอดตีมกีารศกึษาเรื่องปัจจยัทางเศรษฐกจิที่มผีลกระทบต่อดชันีราคา
หลกัทรพัย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งอตัราเงนิเฟ้อเป็น
ปัจจยัทางเศรษฐกจิที่มีผลกระทบต่อดชันีราคาหลกัทรพัย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั (สุวพชิญ์ บรรลอืฤทธิ,์ 2554) 
ซึ่งผูศ้กึษาจงึต้องการควบคุมผลของอตัราเงนิเฟ้อที่มตี่อราคาหลกัทรพัยจ์งึได้น าอตัราเงนิเฟ้อ
มาเป็นตวัแปรควบคุมในการศกึษาครัง้นี้โดยขอ้มูลอตัราเงินเฟ้อสามารถเกบ็รวบรวมได้จาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเกบ็เป็นรายปีในแต่ละปี 

3. อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ (Exchange Rate) 
เป็นราคาของเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิสกุลบาท เช่น 1 ดอลลาร์สหรฐัฯ 
เท่ากบั 30 บาท ซึ่งอาจส่งผลต่อก าไรหรอืขาดทุนของธุรกจิและราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้(ธนาคาร
แห่งประเทศไทย,  2554) จากการศกึษาวจิยัในอดตีพบวา่ วนัชยั เอมละออ (2552) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกรณีศกึษาบรษิทั ABC 
จ ากัด พบว่าราคาของหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารจะขึ้นอยู่ก ับปัจจัยที่ได้
ตัง้สมมตฐิานไวน้ัน่คอืจะขึน้อยู่กบั อตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิบาทต่อเงนิดอลล่ารส์หรฐั ดชันี
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดยีวกนั ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้จึงได้น าอตัราแลกเปลี่ยนมาเป็น 
ตวัแปรควบคุมและมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 
วนัสิน้ไตรมาสบวกเพิม่ไปอกี 45 วนั 
 

จากที่กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
อตัราส่วนทางการเงนิทัง้ 4 ดา้นกบัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัในหมวดธุรกจิการเกษตรทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดด้งัภาพที ่2  
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      ตวัแปรอสิระ                    ตวัแปรตาม 
  (Independent Variables)        (Dependent Variables)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตวัแปรควบคุม 
      (Controlled Variables) 
 
 
ภาพที ่2 : กรอบแนวคดิตามทฤษฎ ี
 
ภาพที ่2 : กรอบแนวคดิตามทฤษฎ ี
ภาพที ่2 กรอบแนวคดิตามทฤษฎ ี
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการศกึษานี้เป็นขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) โดยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลทัง้ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม และตวัแปรควบคุม ในชว่งตัง้แต่ปี พ.ศ.2554-2558 เป็นราย
ไตรมาสจากแหล่งขอ้มูลดงันี้ 

3.1 ตวัแปรอสิระ คอือตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ซึ่งเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากรายงาน
ทางการเงนิผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) แลว้น ามา
ค านวณเองโดยใชสู้ตรอตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย
เกบ็ขอ้มูล ณ วนัสิน้ไตรมาสของแต่ละบรษิทั 

3.2 ตวัแปรตาม คือราคาตลาดหลกัทรพัย์โดยใช้ราคาปิดของหลกัทรพัย์ ณ วนัสิ้น 
ไตรมาสบวกเพิม่ไปอกี 45 วนั ซึ่งเกบ็ขอ้มูลจากเวบ็ไซตแ์สดงราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (www.setsmart.com) 

อตัราส่วนทางการเงิน 

1. อตัราส่วนสภาพคลอ่ง 

2. อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

3. อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน  

4. อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 

 

ราคาตลาดหลกัทรพัยใ์นหมวด
ธุรกจิการเกษตรทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ขนาดของธุรกจิ, อตัราเงนิเฟ้อ และอตัรา
แลกเปลีย่นระหวา่งเงนิบาทต่อเงนิดอลลาร์
สหรฐัฯ 
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3.3 ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ 
ขนาดของธุรกจิ ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลสนิทรพัยร์วมจากงบแสดงฐานะการเงนิผา่น

ทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (www.setsmart.com) ณ วนัสิน้ไตรมาสของ
แต่ละบรษิทั 

อตัราส่วนเงินเฟ้อและอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรฐัฯ  
ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) ส าหรบั
อตัราแลกเปลีย่นจะใชร้าคา ณ วนัสิน้ไตรมาสบวกเพิม่ไปอกี 45 วนั 
 
4. การวิเคราะหข้์อมูล 
 

การศกึษานี้ใชส้ถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชงิอนุมานในการวเิคราะหข์อ้มูลโดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis)  
ในการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้จะน าตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ และตวัแปรควบคุมมาวเิคราะห์ใน
รูปแบบการหาค่าต ่าสุด-สูงสุด (Min-Max) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

2. การวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient Analysis) เป็น
การทดสอบหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ เพื่อเลอืกตวัแปรอสิระซึ่งกค็อื
อตัราส่วนทางการเงนิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตามนัน่คอืราคาหลกัทรพัย ์โดยผูศ้กึษาจะเลอืก
อตัราส่วนทางการเงนิจ านวน 1 ตวั แลว้น าอตัราส่วนทางการเงนิทีเ่ลอืกมาวเิคราะหส์มการถดถอย
เชงิพหุต่อไป นอกจากนัน้ข้อดีของการเลือกอตัราส่วนทางการเงินมาใช้เพียงกลุ่มละ 1 ตวั  
จะชว่ยลดปัญหาตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเองเกนิกวา่ 0.9 หรอืทีเ่รยีกวา่ Multicollinearity 

3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เป็นการน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วน
ทางการเงนิและราคาตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งเป็นการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป 
โดยสามารถเขยีนสมการในการศกึษาไดด้งันี้ 

ตวัแบบที ่1 
Pit+45 = β0+ β1LiqRit + β2PRit + β3ERit + β4LevRit + eit 

 

ตวัแบบที ่2 
Pit+45 = β0 + β1LiqRit + β2PRit + β3ERit + β4LevR + β5SIZEit + β6INFt + 

β7EXCt+45 + eit 
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โดยก าหนดให ้  
Pit+45  =  ราคาปิดของหลกัทรพัย์ของบรษิทัที่ i ณ วนัสิ้นไตรมาสที ่t บวกเพิม่

ไปอีก 45 วนัของธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

LiqRit  =  อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิทัที ่i ณ วนัสิ้นไตรมาสที ่t โดยท าการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนสภาพคล่องแล้วเลอืกอตัราส่วนมาหนึ่ง
ตวัในกลุ่มนี้ เพื่อน าไปสรา้งสมการถดถอยเชงิพหุ 

PRit  =  อัตราส่วนแสดงถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่ i ณ  
วนัสิ้นไตรมาสที่ t โดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลอตัราส่วนแสดงถงึ
ความสามารถในการท าก าไรแล้วเลอืกอตัราส่วนมาหนึ่งตวัในกลุ่มนี้ 
เพื่อน าไปสรา้งสมการถดถอยเชงิพหุ 

ERit  =  อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทที่ i ณ วนัสิ้น 
ไตรมาสที่ t โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนความสามารถใน
การด าเนินงานแลว้เลอืกอตัราส่วนมาหนึ่งตวัในกลุ่มนี้ เพื่อน าไปสรา้ง
สมการถดถอยเชงิพหุ 

LevRit  =  อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทที่ i ณ วันสิ้น 
ไตรมาสที่ t โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนความสามารถใน
การช าระหนี้แล้วเลอืกอตัราส่วนมาหนึ่งตวัในกลุ่มนี้ เพื่อน าไปสร้าง
สมการถดถอยเชงิพหุ 

SIZEit  =  ขนาดของธุรกจิของบรษิทัที ่i ณ วนัสิน้ไตรมาสที ่t 
INFt   =  อตัราเงนิเฟ้อ ณ วนัสิน้ไตรมาสที ่t 
EXCt+45 =  อตัราแลกเปลีย่นสิน้ไตรมาสที ่t ถดัไปอกี 45 วนั 
eit  =  ค่าความคลาดเคลื่อน 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ 

 
จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในหมวดธุรกจิการเกษตร โดย

เกบ็รวบรวมขอ้มูลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ศกึษารายไตรมาส จ านวน 135 ตวัอย่าง โดยผูศ้กึษา
ใชว้ธิทีางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.05 ในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนทางการเงนิ
กบัราคาหลกัทรพัยม์รีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
2. การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis) 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระโดยใช้สมการ

ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
1. การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  
 

ผูศ้กึษาใชส้ถติเิชงิพรรณนาในการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ของตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ 
และตวัแปรควบคุม โดยศกึษาค่าสูงสุด-ต ่าสุด (Max-Min) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation)โดยแสดงรายละเอยีดไดด้งัตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ตวัแปร 
จ านวน
ตวัอย่าง 

ค่าต ่าสดุ ค่าสูงสดุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ราคาปิดของหลกัทรพัย ์
(บาท) 

135 1.55 18.40 7.53 4.33 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
(เท่า) 

135 0.47 11.60 3.87 3.43 
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ตารางที ่3 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา (ต่อ) 

ตวัแปร 
จ านวน
ตวัอย่าง 

ค่าต ่าสดุ ค่าสูงสดุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
เรว็ (เท่า) 

135 0.18 10.33 2.61 2.81 

อตัราหมนุเวยีนของลูกหนี้ 
(ครัง้) 

135 1.78 32.29 4.68 3.43 

อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้
คงเหลอื (ครัง้) 

135 0.87 6.11 1.91 0.99 

อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้  
(รอ้ยละ) 

135 -46.79 58.35 12.89 11.56 

อตัราส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงาน (รอ้ยละ) 

135 -26.50 51.26 8.06 10.50 

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ 
(รอ้ยละ) 

135 -25.41 38.79 6.27 8.80 

อตัราส่วนผลตอบแทนของผู้
ถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

135 -8.97 19.73 2.83 4.69 

อตัราส่วนผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 

135 -2.97 14.61 2.37 3.19 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ทรพัยส์นิรวม (เท่า) 

135 0.08 0.81 0.33 0.23 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ
เจา้ของ (เท่า) 

135 0.08 4.51 0.88 1.17 

ขนาดของธุรกจิ (ลา้นบาท) 135 1,098.31 44,592.
47 

8,731.9
4 

1.18 

อตัราเงนิเฟ้อ (รอ้ยละ) 135 -0.90 3.81 1.95 1.61 
อตัราแลกเปลีย่น (บาท) 135 29.73 35.97 31.80 1.67 

 
ตารางที ่3 แสดงการวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาของตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระ และตวัแปร

ควบคุม เพื่อดูลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปพบว่า ราคาปิดของหลกัทรพัย์ เป็นราคาปิดของหลกัทรพัย์ 
ณ ไตรมาสนัน้ๆ บวกไปอกี 45 วนั ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.53 บาท และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 4.33 บาท โดยบรษิทัทีม่รีาคาปิดของหลกัทรพัยส์ูงทีสุ่ดคอื บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี 
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จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 18.40 บาท และบรษิทัทีม่รีาคาปิดของหลกัทรพัยต์ ่าทีสุ่ดคอื บรษิทั 
ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์คอรป์อรเ์รชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 1.55 บาท 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงถงึฐานะทางการเงนิระยะสัน้ของบรษิัท 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 เท่า และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.43 เท่า โดยบริษทัที่มี
อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนสูงทีสุ่ดคอื บรษิทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 
11.60 เท่า และบรษิทัทีม่อีตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนต ่าทีสุ่ดคอื บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์คอร์
ปอรเ์รชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 0.47 เท่า 

อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ เป็นอตัราส่วนที่แสดงถงึสนิทรพัยห์มุนเวยีนทีส่ามารถ
เปลี่ยนเป็นเงนิสดได้เรว็เพื่อน ามาช าระหนี้สนิหมุนเวยีน ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.61 เท่า และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.81 เท่า โดยบรษิทัที่มอีตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็สูงทีสุ่ด
คอื บรษิทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 10.33 เท่า และบรษิทัทีม่อีตัราส่วน
เงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ต ่าทีสุ่ดคอื บรษิทั จเีอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 0.18 เท่า 

อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถการบรหิารลูกหนี้ของบรษิัท 
ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.68 ครัง้ และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.43 ครัง้ โดยบรษิทัที่มี
อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนของลูกหนี้สูงที่สุดคอื บรษิทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
มีค่าเท่ากบั 32.29 ครัง้ เนื่องจากรายได้จากการส่งออกเพิม่มากขึ้นอย่างมาก และบริษัทที่มี
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนของลูกหนี้ต ่าที่สุดคอื บริษัท ไทยรบัเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 1.78 ครัง้ 

อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงความสามารถการบรหิารสนิคา้
คงเหลอืของบรษิทั ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.91 ครัง้ และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 
ครัง้ โดยบริษัทที่มอีตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลอืสูงที่สุดคอื บริษัท ยูนิวานิช
น ้ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 6.11 ครัง้และบรษิทัที่มอีตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน
ของสนิคา้คงเหลอืต ่าทีสุ่ด คอื บรษิทั จเีอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 0.87 ครัง้ 

อตัราส่วนก าไรข ัน้ต้น เป็นอตัราส่วนที่แสดงถงึก าไรข ัน้ตน้ต่อยอดขายของบรษิทั ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 12.89 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบัร้อยละ 11.56 โดยบรษิทัทีม่ี
อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้สูงทีส่ดุคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2554 
มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 58.35 และบรษิทัทีม่อีตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ต ่าทีสุ่ดคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรม
น ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) เชน่กนั โดยในปี 2557 มผีลขาดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 46.79 

อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงถงึก าไรจากการด าเนินงานต่อ
ยอดขาย ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 8.06 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบัร้อยละ 10.50 
โดยบรษิทัทีม่อีตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานสูงทีสุ่ดคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม 
จ ากดั (มหาชน) ในปี 2554 มีค่าเท่ากบัร้อยละ 51.26 และบริษัทที่มีอตัราส่วนก าไรจากการ
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ด าเนินงานต ่าที่สุดคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) เช่นกนั โดยในปี 
2557 มผีลขาดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 26.50 

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิเป็นอตัราส่วนทีแ่สดงถงึก าไรสุทธติ่อยอดขาย ซึ่งมีค่าเฉลีย่เท่ากบั
รอ้ยละ 6.27 และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 8.80 โดยบรษิทัทีม่อีตัราส่วนก าไรสทุธิ
สูงที่สุดคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2554 มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 
38.79 และบรษิทัที่มอีตัราส่วนก าไรสุทธติ ่าที่สุดคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) เช่นกนั โดยในปี 2557 มผีลขาดทุนเท่ากบัรอ้ยละ 25.41 จากการวเิคราะหอ์ตัราส่วน
ก าไรทัง้ 3 อตัราส่วนขา้งตน้พบวา่ ก าไรของบรษิทัสหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยบรษิทัมกี าไรสูงในปี 2554 อนัเนื่องมาจากบรษิทัมีผลผลติที่
มากขึน้และการผลติน ้ามนัดบิสูงขึน้ส่งผลให้มรีายได้เพิม่มากขึน้ ส่วนในปี 2557 มผีลขาดทุน
ค่อนขา้งมากเนื่องจากปรมิาณผลผลติลดลงและประสบปัญหาจากภยัแลง้ นอกจากนี้ราคาน ้ามนั
ปาลม์ปรบัตวัลดลง 

อตัราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เป็นอตัราส่วนที่แสดงถึงการที่บริษัทน าส่วนของ
เจ้าของมาลงทุนเพื่อไดผ้ลตอบแทนในรูปของก าไร ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 2.83 และมสี่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 4.69 โดยบรษิทัทีม่อีตัราส่วนผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้สูงที่สุด
คอื บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์คอร์ปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในปี 2554 มคี่า
เท่ากบัรอ้ยละ 19.73 และบรษิทัทีม่อีตัราส่วนผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ต ่าทีสุ่ดคอื บรษิทั ไทยรบั
เบอรล์าเทค็ซ์คอรป์อรเ์รชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เชน่กนั โดยในปี 2557 มผีลขาดทุน
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 8.97  

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงถงึการบรหิารสนิทรพัย์
รวมก่อใหเ้กดิผลตอบแทนในรูปของก าไร ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 2.37 และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 3.19 โดยบรษิทัทีม่อีตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมสูงทีสุ่ดคอื 
บรษิทั ยูนิวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบัรอ้ยละ 14.61 และบรษิทัทีม่อีตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวมต ่าที่สุดคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
มผีลขาดทุนจากสนิทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 2.97 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อทรพัย์สนิรวม เป็นอตัราส่วนที่แสดงถงึสดัส่วนของหนี้สนิรวมเมื่อ
เทยีบกบัสนิทรพัยร์วม ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.33 เท่า และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.23 
เท่า โดยบรษิทัทีม่อีตัราส่วนหนี้สนิต่อทรพัยส์นิรวมสูงทีสุ่ด บรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์คอรป์อร์
เรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 0.81 เท่า และบรษิทัที่มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ทรพัย์สนิรวมต ่าทีสุ่ดม ี2 บรษิทัคอื ในปี 2555 ของบรษิทั ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
และในปี 2556 ของบรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 0.08 เท่า 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ เป็นอตัราส่วนทีแ่สดงถงึโครงสรา้งของเงินทุน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88 เท่า และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 เท่า โดยบริษัทที่มี
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อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของสูงทีสุ่ดบรษิทั ไทยรบัเบอรล์าเทค็ซ์คอรป์อรเ์รชัน่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 4.51 เท่า และบรษิทัทีม่อีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ
ต ่าทีสุ่ดม ี2 บรษิทั คอืในปี 2555 ของบรษิ ท ลพีฒันาผลติภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) และในปี 2556 
ของบรษิทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มคี่าเท่ากบั 0.08 เท่า 

ขนาดของธุรกจิ เป็นตวัแปรควบคุม โดยวดัจากค่า logarithm ของสนิทรพัยร์วม อย่างไร
กด็ผีูศ้กึษาจะใชข้อ้มูลก่อนการใส่ลอการทิมึในการวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนา โดยสนิทรพัย์รวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 8,731.94 ล้านบาทและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.18 ล้านบาทโดย
บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคอื บริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) มีสินทรพัย์รวม
เท่ากบั 44,592.47 ล้านบาท และบรษิทัที่มขีนาดของธุรกจิเลก็ที่สุดคอื บรษิทั สหอุตสาหกรรม
น ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 1,098.31 ลา้นบาท 

อตัราเงนิเฟ้อ มคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 1.95 และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบัรอ้ยละ 
1.61โดยมอีตัราเงนิเฟ้อในปี 2554 ที่มคี่าสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 3.81 และในปี 2558 มคี่าต ่าสุด
เท่ากบัรอ้ยละ -0.90 
        อตัราแลกเปลีย่น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 31.80 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐัฯ และมสี่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.67 บาทต่อ 1 เหรยีญสหรฐัฯ โดยมอีตัราแลกเปลี่ยนในปี 2558 มคี่าสูงสุด
เท่ากับ 35.97 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และในปี 2556 มีค่าต ่าสุดเท่ากับ 29.73บาทต่อ 1 
เหรยีญสหรฐัฯ 
 
2. การวิเคราะหค่์าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis) 
 

เป็นการวเิคราะห์เพื่อดูความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาตลาดของ
หลกัทรพัย์ในหมวดธุรกิจการเกษตร โดยผู้ศกึษาจะพิจารณาแยกเป็น 4 ส่วนตามกลุ่มของ
อตัราส่วนทางการเงนิดงันี้ 

ส่วนที ่1 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) กบั
ราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 

ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 
(Leverage Ratio)  กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 
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จากผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธผ์ูศ้กึษาจะท าการเลอืกอตัราส่วนในแต่ละ
กลุ่มมาอย่างละหนึ่งตวั โดยเลือกอตัราส่วนที่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือราคาตลาด
หลกัทรพัยม์ากทีสุ่ด เพื่อน าไปวเิคราะหต์่อในสมการถดถอยเชงิพหุ ซึ่งสมมตฐิานของการวเิคราะห์
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์ าหนดไวม้ดีงันี้ 

H0 : อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ไม่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของ
หลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 

H1 : อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของ
หลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 

ผู้ศกึษาจะใช้โปรแกรมทางสถิติในการทดสอบหาความสมัพนัธ์โดยใช้ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ด้วยวธิขีองเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation (r)) และการทดสอบ
สมมตฐิานใชร้ะดบัความเชือ่มัน่ (Level of Significant) 95% ดงันัน้ถา้ค่านยัส าคญัมคี่าน้อยกว่า 
0.05 จะท าการปฏเิสธ H0 ซึ่งท าการวเิคราะหผ์ลการทดสอบในแต่ละส่วนไดผ้ลลพัธด์งันี้ 

ส่วนที ่1 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) กบั
ราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร  

 
ตารางที ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนสภาพคล่องกบัราคาตลาดหลกัทรพัย์ 
อตัราส่วนสภาพ

คล่อง  ราคาหลกัทรพัย ์
อตัราส่วน
เงนิทุน

หมุนเวยีน 

อตัราส่วน
เงนิทุน

หมุนเวยีนเรว็ 
ราคาหลกัทรพัย ์ Pearson (r) 

Sig. 
1   

อตัราส่วนเงนิทุน
หมุนเวยีน  

Pearson (r) 
Sig. 

-0.062 
0.464 

1 0.972*** 
0.000 

อตัราส่วนเงนิทุน
หมุนเวยีนเรว็ 

Pearson (r) 
Sig. 

-0.019 
0.827 

0.972*** 
0.000 

1 

หมายเหตุ  
1. ค่า  Pearson (r) หมายถงึ ค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์
2. ค่า Sig. หมายถงึ ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ
3. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที ่4 ไดผ้ลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity 
Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตรโดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์พบวา่อตัราส่วนเงนิทุนหมุนและอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็มคี่านยัส าคญัเท่ากบั 
0.485 และ 0.944 ตามล าดบั ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.05 ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 และปฏเิสธ 
H1 หมายความว่าทัง้สองอตัราส่วนนี้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวด
ธุรกจิการเกษตร (p > 0.05) 
 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนแสดงถงึความสามารถในการท า
ก าไร (Profitability Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 

 
ตารางที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรกบัราคาตลาดหลกัทรพัย ์

อตัราส่วน
ความสามารถใน
การท าก าไร 

 ราคา
หลกัทรพัย ์

อตัราส่วน
ก าไรขัน้ต้น 

อตัราส่วน
ก าไรจาก
การ

ด าเนินงาน 

อตัราส่วน
ก าไรสุทธ ิ

อตัราส่วน
ผลตอบแทน
ผูถ้อืหุน้ 

อตัราส่วน
ผลตอบแทน
จากสนิทรพัย์

รวม 

ราคาหลกัทรพัย ์ Pearson (r) 
Sig. 

1    
 
 

 

อตัราส่วนก าไร
ขัน้ต้น 

Pearson (r) 
Sig. 

0.069 
0.429 

1     

อตัราส่วนก าไรจาก
การด าเนินงาน 

Pearson (r) 
Sig. 

0.195** 
0.024 

0.940*** 
0.000 

1    

อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ Pearson (r) 
Sig. 

0.251** 
0.014 

0.934*** 
0.000 

0.992*** 
0.000 

1   

อตัราส่วน
ผลตอบแทนผูถ้อื

หุน้ 

Pearson (r) 
Sig. 

0.311*** 
0.002 

0.660*** 
0.000 

0.752*** 
0.000 

0.783*** 
0.000 

1  

อตัราส่วน
ผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยร์วม 

Pearson (r) 
Sig. 

0.204** 
0.018 

0.758*** 
0.000 

0.854*** 
0.000 

0.873*** 
0.000 

0.906*** 
0.000 

1 
 

หมายเหตุ  
1. ค่า  Pearson (r) หมายถงึ ค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์
2. ค่า Sig. หมายถงึ ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ
3. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที่ 5 ได้ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการ
ท าก าไร (Profitability Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรโดยใชก้าร
วเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์พบวา่อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงาน อตัราส่วนก าไรสุทธ ิ
และอตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมมคี่านยัส าคญั 0.024, 0.014 และ 0.018 ตามล าดบั 
ซึ่งมคี่านยัส าคญัน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าอตัราส่วนเหล่านี้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาตลาด
ของหลกัทรพัย ์โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.195, 0.251 และ 0.204  (p<0.05) และ
อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมีค่านัยส าคญัเท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่านัยส าคญัน้อยกว่า 0.01 
แสดงวา่อตัราส่วนเหล่านี้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์มากทีสุ่ดโดยมคี่า
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั 0.311 (p<0.01) แต่อตัราส่วนก าไรข ัน้ต้นเพียงตัวเดียวมีค่า
นัยส าคญัเท่ากบั 0.205 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.10 ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐาน H0 และปฏิเสธ H1 
หมายความวา่อตัราส่วนก าไรขัน้ตน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นักบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวด
ธุรกจิการเกษตร (p>0.10) 
 

ส่วนที่ 3 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 

 
ตารางที ่6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนความสามารถในการด าเนนิงานกบัราคาตลาด

หลกัทรพัย ์ 
อตัราสว่น

ความสามารถในการ
ด าเนนิงาน 

 ราคาหลกัทรพัย์ 
อตัราหมนุเวยีน
ของลกูหนี้ 

อตัราหมนุเวยีน
ของสนิคา้
คงเหลอื 

ราคาหลกัทรพัย์ 
Pearson (r) 

Sig. 
1   

อตัราหมนุเวยีนของ
ลกูหนี้ 

Pearson (r) 
Sig. 

0.152* 
0.078 

1 0.408*** 
0.000 

อตัราหมนุเวยีนของ
สนิคา้คงเหลอื 

Pearson (r) 
Sig. 

0.112 
0.196 

0.408*** 
0.000 

1 

หมายเหต ุ 
1. คา่  Pearson (r) หมายถงึ คา่สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ์ 
2. คา่ Sig. หมายถงึ คา่นยัส าคญัทางสถติ ิ
3. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที่ 6 ได้ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการ
ด าเนินงาน (Efficiency Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรโดยใช้
การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ พบว่าอตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้มคี่านัยส าคญัเท่ากบั 
0.078 ซึ่งมคี่าน้อยกวา่ 0.10 ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน H1 และปฏเิสธ H0 หมายความวา่อตัรา
หมุนเวยีนของลูกหนี้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.152 (p<0.10) ส่วนอตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืมคี่านยัส าคญัเท่ากบั 
0.196 ซึ่งมคี่านยัส าคญัมากกวา่ 0.10 แสดงวา่อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืไมม่คีวามสมัพนัธ์
กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ (p>0.10) 

 
ส่วนที่ 4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 

(Leverage Ratio)  กบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร 
 

ตารางที ่7 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้กบัราคาตลาดหลกัทรพัย ์
อตัราสว่น

ความสามารถในการ
ช าระหนี้ 

 
ราคา

หลกัทรพัย์ 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อ

ทรพัย์สนิรวม 

อตัราสว่น
หนี้สนิต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้ 

ราคาหลกัทรพัย์ Pearson (r) 
Sig. 

1   

อตัราสว่นหนี้สนิต่อ
ทรพัย์สนิรวม 

Pearson (r) 
Sig. 

-0.089 
0.305 

1 0.902*** 
0.000 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อ
สว่นของเจา้ของ 

Pearson (r) 
Sig. 

-0.314*** 
0.000 

0.902*** 
0.000 

1 

หมายเหตุ  
1. ค่า  Pearson (r) หมายถงึ ค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์
2. ค่า Sig. หมายถงึ ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ
3. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 7 ได้ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนความสามารถในการ
ช าระหนี้ (Leverage Ratio) กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรโดยใชก้าร
วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ พบว่าอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมคี่านัยส าคญั
เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.01 ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน H1 ปฏเิสธ H0 หมายความวา่อตัราสว่น
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หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิ
การเกษตร โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั -0.314 (p<0.01) ส่วนอตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ทรพัย์สนิรวมมคี่านยัส าคญัเท่ากบั 0.305 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.10 ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 
และปฏเิสธ H1 หมายความว่าทัง้อตัราส่วนหนี้สนิต่อทรพัย์สินรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคา
ตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตร (p>0.10) 

 
สรปุผลการทดสอบ 
จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์

ในหมวดธุรกิจการเกษตร สามารถสรุปอตัราส่วนแต่ละกลุ่มที่มีความสมัพนัธ์กบัราคาตลาด
หลกัทรพัยม์ากทีสุ่ดไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่8 อตัราส่วนทางการเงนิในแต่ละกลุม่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยม์ากทีส่ดุ 

กลุ่มอตัราส่วนทาง
การเงนิ 

อตัราส่วนทางการเงนิ
ทีเ่ลอืกมาศกึษา 

  

อตัราส่วนความ 
สามารถในการท าก าไร 

อตัราส่วน
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

Pearson (r) 
Sig. 

0.267*** 
0.002 

อตัราส่วนความ 
สามารถในการด าเนินงาน 

อตัราหมนุเวยีนของ
ลูกหนี้ 

Pearson (r) 
Sig. 

0.152* 
0.078 

อตัราส่วนความ 
สามารถในการช าระหนี้ 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ส่วนของเจา้ของ 

Pearson (r) 
Sig. 

-0.314*** 
0.000 

หมายเหตุ  
1. ค่า  Pearson (r) หมายถงึ ค่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์
2. ค่า Sig. หมายถงึ ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ
3. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

ผูศ้กึษาไดท้ าการเลอืกอตัราส่วนทางการเงนิมากลุ่มละหนึ่งอตัราส่วน โดยเลอืกอตัราส่วน
ทีม่คี่านยัส าคญัน้อยทีสุ่ดนัน่หมายความวา่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยม์ากทีส่ดุ ซึ่งอตัราส่วน
ในกลุ่มสภาพคล่อง  (Liquidity Ratio) ไม่มอีตัราส่วนไหนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของ
หลกัทรพัย ์ผูศ้กึษาจงึไม่น าอตัราส่วนกลุ่มนี้ไปวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ ในส่วนของอตัราส่วน
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) ผูศ้กึษาได้เลอืกอตัราส่วนผลตอบแทนของ 
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ผูถ้อืหุน้ เนื่องจากมคีวามสมัพนัธก์บัราคาตลาดหลกัทรพัยม์ากทีสุ่ดโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.267 (p<0.01) ส่วนอัตราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
ผู้ศกึษาได้เลือกอตัราส่วนอตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ เนื่องจากมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาด
หลกัทรพัย์มากที่สุดโดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์เท่ากับ 0.152 (p<0.10) และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratio) ผู้ศกึษาเลือกอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
เจ้าของ ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดหลกัทรพัย์มากที่สุดโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เท่ากบั -0.314 (p<0.01) 
 
3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระโดยใช้

สมการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 
 

ผูศ้กึษาท าการทดสอบขอ้ตกลงเบื้องต้น (Assumptions) ของการใชส้มการถดถอยเชงิพหุ 
โดยกลัยา วานิชย์บญัชา (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ข้อตกลงเบื้องต้นของสมการถดถอยเชงิพหุ
ประกอบไปดว้ย 

1. ความคลาดเคลื่อน e เป็นตวัแปรทีม่กีารแจกแจงปกต ิ 
2. ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนเป็นศนูย ์นัน่คอื E(e) = 0  

3. ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลือ่นเป็นค่าคงทีท่ีไ่ม่ทราบค่า V(e) = 2

e
 

4. ตวัแปรอสิระ X’s ตอ้งเป็นอสิระต่อกนั  
5. ค่าความคลาดเคลือ่นเป็นอสิระต่อกนั  

 
1. ความคลาดเคลื่อน e เป็นตวัแปรทีม่กีารแจกแจงปกต ิ

ในการตรวจสอบวา่ตวัแปรมกีารแจกแจงปกตหิรอืไม่ จะดูจากค่าของ Kolmogorov-
Smirnov Test (K-S Test) ของค่าความคลาดเคลื่อน e เนื่องจากข้อมูลในการศกึษาครัง้นี้มี
มากกวา่ 50 ตวัอย่าง โดยทดสอบดว้ยสมมตฐิานดงันี้ 

H0 : มกีารแจกแจงแบบปกต ิ
H1 : มกีารแจกแจงแบบไม่ปกต ิ

 
ตารางที ่9 แสดงการทดสอบการแจกแจงปกตขิองขอ้มูล 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual 0.066 135 .200 
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จากตารางที่ 9 พบว่าค่าของ Kolmogorov-Smirnov มคี่านัยส าคญัเท่ากบั 0.200 ซึ่งมี
ค่านัยส าคญัมากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบั H0 ปฏเิสธ H1 หมายความว่าขอ้มูลนี้มกีารแจกแจง
ปกต ิ
 

2. ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนเป็นศนูย ์นัน่คอื E(e) = 0  
ผูศ้กึษาท าการทดสอบวา่ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนว่ามคี่าเท่ากบัศูนยห์รอืไม่ 

โดยใชส้ถติกิารทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม (One-Sample t-test) โดยมสีมมตฐิาน
ดงันี้โดยทดสอบดว้ยสมมตฐิานดงันี้ 

H0 : ความคลาดเคลื่อนเป็นศนูย์ 
H1 : ความคลาดเคลื่อนไม่เป็นศนูย์ 
 

ตารางที ่10 การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนเป็นศนูย์ 
One-Sample t-test 

 t df Sig. 
Unstandardized Residual 0.000 134 1.000 

 
จากตารางที่ 10 จะเหน็ว่ามคี่านัยส าคญัเท่ากบั 1.000 ซึ่งมคี่านัยส าคญัมากกว่า 0.05 

แสดงวา่ยอมรบั H0 ปฏเิสธ H1 หมายความวา่ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนเป็นศนูย์ 
 
3. ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลือ่นเป็นค่าคงทีท่ีไ่ม่ทราบค่า V(e) = = 𝜎e

2  
ผูศ้กึษาท าการทดสอบว่าค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็นค่าคงทีท่ีไ่ม่ทราบ

ค่าได้โดยการน าระหว่าง standardized residual กบั standardized predicted value มาท ากราฟ 
(scatter plot) ดงัแสดงในภาพที ่3 
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ภาพที ่3 กราฟแสดงกระจายตวัของความคลาดเคลื่อน 

 
จากภาพที่ 2 พบว่าขอ้มูลมกีารกระจายตวัไม่มทีศิทางซึ่งหมายความว่า ค่าแปรปรวน

ของความคลาดเคลื่อนเป็นค่าคงทีท่ีไ่ม่ทราบค่า 
 

4. ตวัแปรอสิระ X’s ตอ้งเป็นอสิระต่อกนั  
ส าราญ มแีจง้ (2557) กล่าววา่ในการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้พหุคูณ มขีอ้ก าหนด

เบือ้งตน้วา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอสิระมลีกัษณะเชงิเสน้ ความคลาดเคลื่อน
เป็นอสิระกนัมคี่าเฉลี่ยเป็น 0 และความแปรปรวนเท่ากบั σ2 เท่ากนั นอกจากนี้ตวัแปรอิสระ
จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั หากตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธต์่อกนั จะเรยีกปัญหาทีเ่กดิขึน้
นี้ว่า ความสมัพนัธ์ร่วมเชงิพหุในตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) ส่งผลกระทบต่อการประมาณ
ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย ซึ่งมผีลการทดสอบดงัตารางที ่11 
 
ตารางที ่11 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระและตวัแปรควบคุม 

อตัราส่วนทาง
การเงนิ 

 อตัรา
หมุนเวยีน
ของลกูหน้ี 

อตัราส่วน
หน้ีสนิต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้ 

อตัราส่วน 
ผลตอบ 

แทนผูถ้อืหุน้ 

ขนาด
ของธุรกจิ 

อตัรา
เงนิเฟ้อ 

อตัรา 
แลก 
เปลีย่น 

อตัราหมุนเวยีน
ของลกูหน้ี 

Pearson (r) 
Sig. 

1      

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อ
ส่วนของเจา้ของ 

Pearson (r) 
Sig. 

-0.337*** 
0.000 

1     
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ตารางที ่11 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระและตวัแปรควบคุม (ต่อ) 

อตัราส่วนทาง
การเงนิ 

 อตัรา
หมุนเวยีน
ของลกูหน้ี 

อตัราส่วน
หน้ีสนิต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้ 

อตัราส่วน 
ผลตอบ 

แทนผูถ้อืหุน้ 

ขนาด
ของธุรกจิ 

อตัรา
เงนิเฟ้อ 

อตัรา 
แลก 
เปลีย่น 

อตัราส่วน
ผลตอบแทนผูถ้อื

หุน้ 

Pearson (r) 
Sig. 

0.504*** 
0.000 

-0.465*** 
0.000 

1    

ขนาดของธุรกจิ 
Pearson (r) 

Sig. 
-0.193** 
0.025 

0.361*** 
0.000 

-0.196** 
0.022 

1   

อตัราเงนิเฟ้อ 
Pearson (r) 

Sig. 
0.200** 
0.020 

0.003 
0.972 

0.292*** 
0.001 

-0.136 
0.116 

1  

อตัราแลกเปลีย่น 
Pearson (r) 

Sig. 
-0.141 
0.103 

-0.003 
0.975 

-0.266*** 
0.002 

0.110 
0.205 

0.829*** 
0.000 

1 

หมายเหต ุ
1. ค่า  Pearson (r) หมายถงึ ค่าความสมัพนัธ์ 
2. ค่า Sig. หมายถงึ ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ
3. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากการตารางที่ 11 พบว่าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปร
ควบคุม ไม่มตีวัแปรคู่ใดที่มคี่าสมัประสทิธิม์ากกว่า 0.9 หรอืน้อยกวา่  -0.9 หมายความวา่ไม่มี
ปัญหาเชงิเสน้ตรงระหวา่งตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) เกดิขึน้ในการศกึษานี้ 

 
5. ค่าความคลาดเคลือ่นเป็นอสิระต่อกนั 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2546) กล่าววา่การวเิคราะหปั์ญหาการเกดิอตัตสหสมัพนัธจ์ะ
ใชก้ารวเิคราะหค์่าสถติทิดสอบของเดอรบ์นิและวตัสนั (Durbin-Watson) อาจก าเนิดใหเ้ป็นชว่ง
ต่างๆ ส าหรบัการน าไปทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้ 

ถ้าค่าสถติทิดสอบของเดอร์บนิและวตัสนัมคี่าเขา้ใกล้ 2 (มคี่าอยู่ระหว่าง 1.5-2.5) 
จะสรุปไดว้า่ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอสิระต่อกนั แต่หากค่าสถติทิดสอบของเดอรบ์นิและวตัสนั
มคี่าน้อยกวา่ 1.5 แสดงวา่ความสมัพนัธค์่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในทศิทางบวก และถา้เดอร์บนิ
และวตัสนัมคี่าเขา้ใกล้ศูนย์ แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธ์กนัมาก และค่าสถิติ
ทดสอบของเดอรบ์นิและวตัสนัมคี่ามากกวา่ 2.5 แสดงวา่ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ในทศิทางลบ 
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ซึ่งผลการทดสอบโดยใช้โปรแกรมทางสถิตไิด้ผลทดสอบโดยแยกผลการทดสอบ
ออกเป็น 2 ตวัแบบคอื ตวัแบบที่มตีวัแปรควบคุมและไม่มตีวัแปรควบคุม ได้ผลการทดสอบดงั
ตารางที ่12 

 
ตารางที ่12 การตรวจสอบค่าความคลาดเคลือ่นเป็นอสิระต่อกนัแบบไมม่ตีวัแปรควบคุม 
ตวัแบบที ่ สมการถดถอยเชงิพห ุ ค่า Durbin-Watson 

1 Pit+45 = β0+ β1PRit + β2ERit +β3LevRit + eit 2.133 
2 Pit+45 = β0 + β1PRit + β2ERit + β3LevR +  

        β4SIZEit + β5INFt + β6EXCt+45 + eit 

1.965 

 
จากการตรวจสอบปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัรบกวน (Autocorrelation) ในตารางที่ 12

พบว่าค่าของ Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 2.133 และ 1.965 ตาล าดบั เนื่องจากค่า Durbin-
Watson ควรมคี่าระหว่าง 1.5 - 2.5 แสดงว่ามคี่าเขา้ใกล้ 2 ซึ่งค่าที่ได้จากการวเิคราะหส์มการ
การถอดถอยเชงิพหุมคี่ามากกว่า 1.5 และน้อยว่า 2.5 ซึ่งถอืว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอสิระ
ต่อกนัไม่เกดิปัญหาสหสมัพนัธข์องตวัรบกวน 

เมื่อท าการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้แลว้ ผูศ้กึษาจะใชส้มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคา
หลกัทรพัย์ โดยจะแสดงผลแยกระหว่างตวัแบบที่มีตวัแปรควบคุมและตวัแบบที่ไม่มีตวัแปร
ควบคุมตามรูปแบบทีไ่ดก้ าหนดเอาไว ้ซึ่งผูศ้กึษาไดท้ าการตดักลุ่มอตัราส่วนสภาพคล่องออกไป 
เนื่องจากไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยใ์นเชงิสถติ ิโดยสามารถแสดงไดด้งันี้ 

ตวัแบบที ่1 
Pit+45 = β0+ β1PRit + β2ERit + β3LevRit + eit 

ตวัแบบที ่2 
Pit+45 = β0 + β1PRit + β2ERit + β3LevR + β4SIZEit + β5INFt + β6EXCt+45 + eit 

โดยก าหนดให ้  
Pit+45  =  ราคาปิดของหลกัทรพัยข์องบรษิทัที่ i ณ วนัสิ้นไตรมาสที่ t บวกเพิม่ไป

อีก 45 วนัของธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

PRit  =  อตัราส่วนแสดงถงึความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัที่ i ณ วนัสิ้น
ไตรมาสที ่t โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนแสดงถงึความสามารถ
ในการท าก าไรแล้วเลือกอตัราส่วนมาหนึ่งตวัในกลุ่มนี้ เพื่อน าไปสร้าง
สมการถดถอยเชงิพหุ 
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ERit  =  อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงานของบรษิทัที ่ i ณ วนัสิน้ไตรมาส
ที ่t โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนความสามารถในการด าเนนิงาน
แลว้เลอืกอตัราส่วนมาหนึ่งตวัในกลุ่มนี้ เพื่อน าไปสรา้งสมการถดถอยเชงิพหุ 

LevRit  =  อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัที ่ i ณ วนัสิน้ไตรมาสที่ 
t โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้
แลว้เลอืกอตัราส่วนมาหนึ่งตวัในกลุ่มนี้ เพื่อน าไปสรา้งสมการถดถอยเชงิ
พห ุ

SIZEit  =  ขนาดของธุรกจิของบรษิทัที ่i ณ วนัสิน้ไตรมาสที ่t 
INFt   =  อตัราเงนิเฟ้อ ณ วนัสิน้ไตรมาสที ่t 
EXCt+45   =  อตัราแลกเปลีย่นสิน้ไตรมาสที ่t ถดัไปอกี 45 วนั 
eit  =  ค่าความคลาดเคลื่อน 

         
โดยตารางที ่13 แสดงผลลพัธข์องการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุของตวัแปรแบบที่ 

1 ในขณะที่ตารางที ่14 จะแสดงผลลพัธ์ของการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุของตวัแบบที่ 2 
ไดด้งันี้ 

 
ตารางที ่13 ผลลพัธก์ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุของตวัแบบที ่1 

Financial Ratios 
Standardized 

Beta 
Coefficients 

Std. Error t-stat Sig. 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Constant  0.769 10.359 0.000   
Receivable 
Turnover 

-0.010 0.121 -0.107 0.915 0.733 1.365 

Debt to Equity 
Ratio 

-0.243 0.346 -2.600*** 0.010 0.769 1.300 

Return On Equity 0.159 0.094 1.561 0.121 0.648 1.544 
Adjusted R Square 0.097 
F statistics 5.806 
Sig. F-test 0.001 
Durbin-Watson 2.133 

หมายเหต ุ
1. ค่า Sig. หมายถงึ ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ
2. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 
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ตารางที ่13 แสดงผลลพัธจ์ากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามและตวัแปร
อสิระโดยใชส้มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค่า Adjusted R-Square มคี่าเท่ากบั 0.097 ซึ่งหมายความวา่ตวัแปรอสิระทัง้หมด 3 ตวั
คอื อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามคอืราคาตลาดของหลกัทรพัยไ์ดร้อ้ยละ 
9.7 

ค่า F statistics มคี่าเท่ากบั 5.806 และมคี่านยัส าคญัอยู่ที ่0.001 ซึ่งมคี่าน้อยกวา่ 0.05 
จงึยอมรบั H1  ปฎเิสธ H0 หมายความวา่อตัราส่วนทางการเงนิอย่างน้อย 1 ตวัมคีวามสมัพนัธก์บั
ราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตร  

อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) มคี่านยัส าคญัเท่ากบั 0.915 ซึ่งมคี่า
นัยส าคญัมากกว่า 0.10 นัน่หมายความว่าอตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้ไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนด 
การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (p>0.10) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีค่านัยส าคัญเท่ากบั 
0.010 ซึ่งมีค่านัยส าคญัน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.01 แสดงว่าอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของถือ
หลกัทรพัยเ์ป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตร
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมคี่าเบตา้เท่ากบั -0.243 หมายความวา่มคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัราคาหลกัทรพัย์ กล่าวคือถ้าอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิม่ขึน้ ราคาหลกัทรพัยก์จ็ะลดลงไปในทศิทางตรงขา้มกนั (p<0.01) 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (Return on Equity) มคี่านยัส าคญัเท่ากบั 0.121 ซึ่งมคี่า
นยัส าคญัมากกวา่ 0.10 แสดงวา่อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้
หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(p>0.10) 

ค่า Tolerance จะมคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 ถ้าหากค่าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่าตวัแปรเป็นอิสระ
จากกนั แต่ถ้าค่าเขา้ใกล้ 0 แสดงว่าเกดิปัญหา multicollinearity เมื่อตรวจสอบผลลพัธ์ของค่า 
Tolerance ในแต่ละตวัแปรอสิระพบว่า มคี่าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่าตวัแปรเป็นอสิระจากกนัไม่เกดิ
ปัญหา multicollinearity  

ค่า VIF ไม่ควรมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10 ขึน้ไปจะท าให้เกดิปัญหา multicollinearity 
จากการตรวจสอบผลลพัธ์ค่า VIF ของแต่ละตวัแปรอิสระพบว่า ไม่มีตวัแปรอิสะตวัใดที่มคี่า
มากกวา่หรอืเท่ากบั 10 แสดงวา่ไม่เกดิปัญหา multicollinearity  
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ตารางที ่14 ผลลพัธก์ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุของตวัแบบที ่2 

Financial 
Ratios 

Standardized 
Beta 

Coefficients 
Std. Error t-stat Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Constant  10.612 -3.737 0.000   
Receivable 
Turnover 

0.059 0.086 0.866 0.388 0.720 1.388 

Debt to 
Equity Ratio 

-0.479 0.261 -6.806*** 0.000 0.669 1.494 

Return On 
Equity 

0.157 0.069 2.109** 0.037 0.595 1.679 

Size 0.715 0.586 11.428*** 0.000 0.847 1.18 
Inflation rate -0.182 0.268 -1.851* 0.066 0.311 3.216 
Exchange 

Rate 
-0.191 0.283 -1.735* 0.085 0.300 3.329 

Adjusted R Square 0.555 
F statistics 28.902 
Sig. F-test 0.000 
Durbin-Watson 1.965 
หมายเหตุ 
1. ค่า Sig. หมายถงึ ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ
2. * หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.10 
    ** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 
 

จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ โดยมกีารใส่ตวัแปร
ควบคุมในสมการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค่า Adjusted R-Square มคี่าเท่ากบั 0.555 ซึ่งหมายความว่าทัง้ตวัแปรต้นและตวัแปร
ควบคุมทัง้หมด 6 ตวัคอื อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ อตัราส่วน
หนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ขนาดของธุรกจิ อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราแลกเปลีย่น สามารถอธบิาย
การเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามคอืราคาตลาดของหลกัทรพัยไ์ดร้อ้ยละ 55.5  
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ค่า F statistics มคี่าเท่ากบั 28.902 และมคี่านยัส าคญัอยู่ที ่0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกวา่ 0.05 
จงึยอมรบั H1  ปฎเิสธ H0 หมายความวา่อตัราส่วนทางการเงนิอย่างน้อย 1 ตวัมคีวามสมัพนัธก์บั
ราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตร 

อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) มคี่านยัส าคญัเท่ากบั 0.388 ซึ่งมคี่า
นัยส าคญัมากกว่า 0.10 นัน่หมายความว่าอตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้ไม่ได้เป็นตวัก าหนด 
การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (p>0.10) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีค่านัยส าคัญเท่ากบั 
0.000 ซึ่งมคี่านยัส าคญัน้อยกวา่ 0.01 แสดงวา่อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เป็นตวัก าหนด
ราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และมคี่าเบต้าเท่ากบั -0.479 หมายความว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้ม
กบัราคาหลกัทรพัย์ กล่าวคอืถ้าอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ ราคาหลกัทรพัย์  
กจ็ะลดลงไปในทศิทางตรงขา้มกนั (p<0.01)  

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น (Return On Equity) มคี่านัยส าคญัเท่ากบั 0.037 ซึ่งมี
ค่านัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าอตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุ้นเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้
หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และมคี่าเบตา้เท่ากบั 0.157 หมายความวา่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย ์
กล่าวคอืถา้อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ ราคาหลกัทรพัยก์จ็ะเพิม่ขึน้ไปดว้ย (p<0.05) 

ขนาดของธุรกิจ (Size) มีค่านัยส าคญัเท่ากบั 0.000 ซึ่งมีค่านัยส าคญัน้อยกว่า 0.01 
แสดงวา่ขนาดของธุรกจิเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิ
การเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมีค่าเบต้าเท่าก บ 0.715 หมายความว่ามี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์  กล่าวคอืถ้าขนาดของธุรกจิเพิม่ขึน้ราคา
หลกัทรพัยก์จ็ะเพิม่ขึน้ไปดว้ยนัน่เอง (p<0.01) 

อตัราเงินเฟ้อ (Inflation rate) มีค่านัยส าคญัเท่ากบั 0.066 ซึ่งมีค่านัยส าคญัน้อยกว่า 
0.10 แสดงว่าอตัราเงนิเฟ้อเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัย์ในหมวด
ธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีค่าเบต้าเท่ากบั -0.182 หมายความ
ว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มกนักบัราคาหลกัทรพัย์  กล่าวคอืถ้าอตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้
ราคาหลกัทรพัยก์จ็ะลดลง (p<0.10) 

อตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate) มคี่านยัส าคญัเท่ากบั 0.085  ซึ่งมคี่านยัส าคญัน้อย
กว่า 0.10 แสดงว่าอตัราแลกเปลี่ยนเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัย์
ในหมวดธุรกิจการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมีค่าเบต้าเท่ากบั -0.191 
หมายความว่ามีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัราคาหลกัทรพัย์  กล่าวคือถ้าอัตรา
แลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ราคาหลกัทรพัยก์จ็ะลดลง (p<0.10) 
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ค่า Tolerance จะมคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 ถ้าหากค่าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่าตวัแปรเป็นอิสระ
จากกนั แต่ถ้าค่าเขา้ใกล้ 0 แสดงว่าเกดิปัญหา multicollinearity เมื่อตรวจสอบผลลพัธ์ของค่า 
Tolerance ในแต่ละตวัแปรอสิระพบว่า มคี่าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่าตวัแปรเป็นอสิระจากกนัไม่เกดิ
ปัญหา multicollinearity  

ค่า VIF ไม่ควรมคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 10 ขึน้ไปจะท าให้เกดิปัญหา multicollinearity 
จากการตรวจสอบผลลพัธ์ค่า VIF ของแต่ละตวัแปรอิสระพบว่า ไม่มีตวัแปรอิสะตวัใดที่มคี่า
มากกวา่หรอืเท่ากบั 10 แสดงวา่ไม่เกดิปัญหา multicollinearity  
 



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวจิยัครัง้นี้ได้ท าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคา

ตลาดของหลกัทรพัย์ในกลุ่มธุรกจิการเกษตรที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งศกึษาเป็นรายไตรมาสตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554-2558 จ านวน 135 ตวัอย่าง โดยใชอ้ตัราส่วนทาง
การเงินทัง้ 4 ด้านคืออตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดงถึงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ รวมถงึ
ยงัมกีารควบคุมปัจจยัทางเศรษฐกจิที่จะส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์ไม่ว่าจะเป็นขนาดของธุรกจิ 
อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราแลกเปลีย่น 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

จากการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอตัราส่วนทางการเงนิทัง้ 4 ดา้น 
ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดงถึงความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วน
ความสามารถในการด าเนินงาน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ โดยเลอืกอตัราส่วน
ทางการเงินในแต่ละกลุ่มมาอย่างละหนึ่งตัว เพื่อท าการวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ว่าอตัราส่วนทางการเงนิใดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์มากทีสุ่ด 
ผูศ้กึษาจะน าอตัราส่วนนัน้มาวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ 

ในการศกึษาครัง้นี้จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติแิบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื การวเิคราะห์
สถติเิชงิพรรณนา การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรตามและตวัแปรอสิระโดยใชส้มการถดถอยเชงิพหุ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี้ 

1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป็นการวเิคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ และตวัแปรควบคุม โดยศกึษาค่าสูงสุด -ต ่าสุด 
(Max-Min) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 
ซึ่งตวัแปรตามที่ใช้ในการศกึษาคือ ราคาปิดของหลกัทรพัย์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.53 บาท 
ส่วนตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาคอือตัราส่วนการเงนิทัง้หมด 4 กลุ่มคอื อตัราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งศกึษาทัง้หมด 11 ตวัไดแ้ก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.87 เท่า อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.61 เท่า อตัราหมุนเวยีนของ
ลูกหนี้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.68 ครัง้ อตัราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอืมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.91 ครัง้  
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อตัราส่วนก าไรข ัน้ตน้มคี่าเฉลี่ยเท่ากบัรอ้ยละ 12.89 อตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบัร้อยละ 8.06 อตัราส่วนก าไรสุทธิมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 6.27 อตัราส่วนผลตอบแทน
ของผูถ้อืหุ้นมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 2.83 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์รวมมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบัรอ้ยละ 2.37 อตัราส่วนหนี้สนิต่อทรพัยส์นิรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.33 เท่า และอตัราส่วน
หนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.88 เท่า และตวัแปรควบคุมทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้
คอืขนาดของธุรกจิมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 8,731.94 ล้านบาท อตัราเงนิเฟ้อมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 
1.95 และอตัราแลกเปลีย่นมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 31.80 บาท 

2. การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Correlation  Coefficient Analysis) เป็น
การวเิคราะหเ์พื่อดูความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์น
หมวดธุรกจิการเกษตรวา่มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม่ โดยผูศ้กึษาจะพจิารณาแยกเป็น 4 กลุ่มของ
อตัราส่วนทางการเงนิ ได้แก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนแสดงถงึความสามารถในการท า
ก าไร อตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงาน และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้   
ซึ่งผูศ้กึษาจะเลอืกอตัราส่วนในแต่ละกลุ่มมาอย่างละหนึ่งตวั โดยเลอืกอตัราส่วนทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัราคาหลกัทรพัย์มากที่สุด โดยได้ใชโ้ปรแกรมทางสถติดิูค่าของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ
เพยีรส์นั (Pearson' s Correlation Coefficient) สามารถสรุปไดด้งัตารางที ่15 
 
ตารางที ่15 สรุปผลการวเิคราะหว์จิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

กลุม่อตัราสว่นทางการเงนิ อตัราสว่นทางการเงนิทีใ่ชใ้นการศกึษา 
คา่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ์ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1. อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน 
2. อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ 

-0.062 
-0.019 

อตัราสว่นความ 
สามารถในการท าก าไร 

1. อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น  
2. อตัราสว่นก าไรจากการด าเนนิงาน 
3. อตัราสว่นก าไรสทุธ ิ 
4. อตัราสว่นผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 
5. อตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวม 

0.069 
  0.195** 
  0.251** 
   0.311*** 
  0.204** 

อตัราสว่นความ 
สามารถในการด าเนนิงาน 

1. อตัราหมนุเวยีนของลกูหนี้ 
2. อตัราหมนุเวยีนของสนิคา้ 

 0.152* 
0.112 

อตัราสว่นความ 
สามารถในการช าระหนี้ 

1. อตัราสว่นหนี้สนิต่อทรพัย์สนิรวม 
2. อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของเจา้ของ 

-0.089 
  -0.314*** 

หมายเหตุ  
    *   หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    **  หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที ่15 ผูศ้กึษาเลอืกอตัราส่วนในแต่ละกลุ่มทีม่คีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัย์

มากที่สุดคือ ในกลุ่มของอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรเลือกอตัราส่วนอตัราส่วน
ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ ส่วนกลุ่มอตัราส่วนความสามารถในการด าเนินงานเลอืกอตัราหมุนเวยีน
ของลูกหนี้ และกลุ่มอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้เลอืกอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของ
เจา้ของ 

3. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอสิระโดยใชส้มการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
อตัราส่วนทางการเงนิกบัราคาหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตรที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
 
ตารางที ่16 แสดงผลลพัธข์องการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ 

ตวัแบบที ่1 ตวัแบบที ่2 
อตัราส่วนทาง

การเงนิ 
Standardized Beta 

Coefficients 
อตัราส่วนทาง

การเงนิ 
Standardized Beta 

Coefficients 
อตัราหมนุเวยีนของ

ลูกหนี้ 
-0.010 อตัราหมนุเวยีนของ

ลูกหนี้ 
0.059 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ส่วนของเจา้ของ 

  -0.243*** อตัราส่วนหนี้สนิต่อ
ส่วนของเจา้ของ 

  -0.479*** 

อตัราส่วน
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

0.159 อตัราส่วน
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

  0.157** 

  ขนาดของธุรกจิ    0.715*** 
  อตัราเงนิเฟ้อ -0.182* 
  อตัราแลกเปลีย่น -0.191* 

หมายเหตุ  
    *   หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 
    **  หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
    *** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 16 ในตวัแบบที่ 1 ที่ไม่มตีวัแปรควบคุมพบว่ามีอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของเจ้าของตวัเดยีวเท่านัน้มคีวามสมัพนัธก์บัราคาตลาดหลกัทรพัย์ในทศิทางเชงิลบ แต่เมื่อใส่
ตวัแปรควบคุมในตวัแบบที ่2 พบวา่อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของและอตัราส่วนผลตอบแทน
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ผู้ถือหุ้นที่มีความสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ โดยมีอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของจะมี
ความสัมพันธ์กับราคาตลาดหลักทรัพย์เชิงลบ ในขณะที่อ ัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมี
ความสมัพนัธก์บัราคาตลาดหลกัทรพัยเ์ชงิบวก สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่17 : สรุปผลการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ 

อตัราส่วนทางการเงิน 
ความสมัพนัธก์บัราคา

หลกัทรพัย ์
งานวิจยั/ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

อตัราส่วนหมุนเวยีนของ
ลูกหนี้  

ไม่เป็นตวัก าหนดราคา
เพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคา
หลกัทรพัย ์

ไม่มงีานวจิยัในอดตีทีศ่กึษา
อตัราส่วนนี้ 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วน
ของเจา้ของ  

เป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้
หรอืลดลงของราคา
หลกัทรพัยใ์นทศิทางตรงกนั
ขา้ม 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี
ของธาราวนั เพชรเจรญิ 
(2557)  

อตัราส่วนผลตอบแทน 
ผูถ้อืหุน้  

เป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้
หรอืลดลงของราคา
หลกัทรพัยใ์นทศิทาง
เดยีวกนั 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี
ของสุทธเิพญ็ ดสีวสัดิ ์(2553)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดข้อ้สรุปเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงนิ
กบัราคาตลาดของหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตรที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี้ เมื่อพจิารณาค่านยัส าคญัพบว่ามคี่านยัส าคญัมากกว่า 0.10 
นัน่หมายความว่าอตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้ไม่ไดเ้ป็นตวัก าหนดการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของ
ราคาตลาดของหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งยงั
ไม่มงีานวจิยัในอดตีทีไ่ดศ้กึษาในอตัราส่วนนี้ 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจ้าของ เมื่อพจิารณาค่านยัส าคญัพบว่ามคี่านยัส าคญัน้อย
กวา่ 0.01 แสดงวา่อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของ
ราคาหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในทศิทางตรงกนั
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ขา้มกบัราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธาราวนั เพชรเจรญิ (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง
อตัราส่วนความเสีย่งของหนี้สนิทีม่ตี่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการวิเคราะห์ของหน่วยวิเคราะห์ทัง้หมดจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของเจา้ของ อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วม และอตัราส่วนจ านวนเท่า
ของก าไรต่อดอกเบีย้จ่ายมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยใ์นทศิทางตรงกนัขา้มอย่างมนียัส าคญัที ่
0.05 ผลการวเิคราะห์รายปีพบว่า พ.ศ.2550-2554 อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของและ
อตัราส่วนจ านวนเท่าของก าไรต่อดอกเบีย้จ่ายมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น เมื่อพจิารณาค่านัยส าคญัพบว่ามคี่านัยส าคญัน้อยกวา่ 
0.05 แสดงว่าอตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรือลดลงของราคา
หลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในทศิทางเดยีวกนักบั
ราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธเิพญ็ ดสีวสัดิ ์(2553) ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธอิตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยแ์ละอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในการอธบิายราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งผลจากการศกึษาพบวา่ อตัราผลตอบแทน
จากก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกันกับราคา
หลกัทรพัย ์ดงันัน้แสดงใหเ้หน็วา่นกัลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทยใชข้อ้มูลทางบญัชใีนดา้น
อตัราส่วนทางการเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ 

ขนาดของธุรกจิ เมื่อพจิารณาค่านัยส าคญัพบว่ามคี่านัยส าคญัน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า
ขนาดของธุรกจิเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของราคาหลกัทรพัย์ในหมวดธุรกจิการเกษตร
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดยีวกนักบัราคาหลกัทรพัย์ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของขวญัฤทยั บุญถงึ (2552) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรณีศกึษาอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์และ
ก่อสร้าง  ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อราคาหลกัทรัพย์คอื ระดบัการเปิดเผยขอ้มูล ก าไรทางบญัชแีละ
อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้และขนาดกจิการ ซึ่งพบว่าก าไรทางบญัชอีตัราส่วนราคาต่อก าไร
ต่อหุน้และขนาดกจิการมอีทิธพิลต่อราคาหลกัทรพัยใ์นทศิทางบวก 

อตัราเงนิเฟ้อและอตัราแลกเปลี่ยน เมื่อพจิารณาค่านัยส าคญัพบว่ามคี่านัยส าคญัน้อย
กวา่ 0.10 แสดงวา่อตัราเงนิเฟ้อและอตัราแลกเปลีย่นเป็นตวัก าหนดราคาเพิม่ขึน้หรอืลดลงของ
ราคาหลกัทรพัยใ์นหมวดธุรกจิการเกษตรในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยอตัราเงนิเฟ้อ
และอตัราแลกเปลีย่นมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของศวิรกัษ์ แสงวรีะศริ ิ(2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปัจจยัทางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบ
ต่อดชันีราคาหลกัทรพัยร์ายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยขอ้มูลที่
ใชเ้ป็นขอ้มูลทุตยิภูมริายเดอืนของปัจจยัทางเศรษฐกิจทีเ่ป็นตวัแปรอสิระ และดชันีราคาหลกัทรพัย์ 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านปริมาณการลงทุนในหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติสุทธิมี
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ความสมัพนัธก์บัดชันีราคาหลกัทรพัยร์ายอุตสาหกรรมมากทีสุ่ด อตัราแลกเปลีย่น สกุลเงนิบาท
ต่อดอลลารส์หรฐัฯ อตัราเงนิเฟ้อ อตัราเงนิกูลู้กคา้รายใหญ่ชัน้ด ีและดชันีราคาผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความสมัพนัธ์ที่ลดลัน่กนัตามลงมา นอกจากนี้ยงัพบว่าดชันีความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรพัย์รายอุตสาหกรรม ซึ่งอตัราเงนิเฟ้อมคีวามสมัพนัธ์ทศิทาง 
ตรงขา้มกบัดชันีราคาหลกัทรพัย์ 

สรุปงานวจิยันี้อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและขนาดของธุรกิจ มีความสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ ณ ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานที่ได้ก าหนดเอาไว ้ส่วนอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ อตัราเงนิเฟ้อ และ
อตัราแลกเปลี่ยนความสมัพนัธ์ในทิศทางเชงิลบกบัราคาหลกัทรพัย์ ณ ระดบันัยส าคญัที่ 0.01, 
0.10 และ 0.10 ตามล าดบั ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานทีไ่ด้ก าหนดเอาไว ้และอตัราหมุนเวยีนของ
ลูกหนี้ไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิซึ่งไม่มคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยไ์ม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีไ่ดก้ าหนดเอาไว ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป  
 

1. การศกึษาครัง้นี้เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากงบการเงนิของบรษิทัในหมวดธุรกจิการเกษตร
ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่ปี 2554-2558 เป็นรายไตรมาส และใช้
อตัราส่วนทางการเงนิทัง้หมด 4 ด้านจ านวน 11 อตัราส่วน ซึ่งอาจจะสามารถเพิม่ตวัแปรอสิระ
อื่นๆนอกจากอตัราส่วนทางการเงนิ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์เชน่ อตัราส่วนราคาหุ้น
ต่อมูลค่าทางบญัช ีก าไรสุทธติ่อหุน้ อตัราส่วนเงนิปันผลตอบแทน เป็นต้น เพื่อใหผ้ลการศกึษา
ครบถว้นมากขึน้ 

2. การศกึษาครัง้นี้ศกึษาเพยีงชว่งระยะเวลา 5 ปีระหวา่งพ.ศ. 2554-2558 อาจจะเพิม่
ช่วงเวลาในการศกึษาให้มากขึน้ เพื่อให้ครอบคลุมและมองภาพรวมของธุรกจิการเกษตรนี้ได้
อย่างแม่นย าขึน้ 

3. สามารถเพิม่ตวัแปรควบคุมเขา้ไปในการศกึษาใหม้ากขึน้ได ้เชน่ ดชันีราคาผูบ้รโิภค 
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราดอกเบี้ย เป็นต้น เพื่อได้ผลการศกึษาที่มีความเที่ยงตรง
มากขึน้ 
 
 
 
 
 



50 

ข้อจ ากดั 
 

1. การศกึษาครัง้นี้ผู้ศกึษาได้ศกึษาเฉพาะหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนใน  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งผลการศกึษาทีไ่ดอ้าจจะไม่สามารถสะทอ้นภาพรวม
ของอุตสาหกรรมอื่นๆ 
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