
 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

 

 

 

กิตติธัช ถนัดพจนามาตย ์

 

 

 

 

การศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

พ.ศ. 2552 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2553 

กิตติธัช ถนัดพจนามาตย ์

สงวนลิขสิทธิ 





 

กิตติธัช ถนัดพจนามาตย.์  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มกราคม 2553,           

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  (32 หน้า) 

อาจารย์ทีปรึกษา : ดร.ชุติมาวดี ทองจีน 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยประเภทหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 

(Interrelationship Research) ระหว่าง อัตราส่วนทางการเงิน กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงอัตราส่วนทางการเงินทีจะ

นํามาศึกษาในครั งนี นั นได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่วน

หนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 

(Inventory Turnover Ratio) อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) และ

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity)  

โดยเป็นการศึกษาข้อมูลของบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ บริษัททีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ทีมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น 

จ ํากัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ํากัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล 

จ ํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จ ํากัด (มหาชน) และ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั น จ ํากัด 

(มหาชน) 

ผลการวิจัยพบว่าพบว่าอัตราส่วนทางการเงินซึงเป็นตวัแปรอิสระของประชากร

ทั ง 2 กลุ่มในการวิจัยครั งนี ไม่มีอัตราส่วนทางการเงินตัวใดทีมีความสัมพันธ์กับ ดัชนี



ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยมี

อัตราส่วนทางการเงินซึงเป็นตัวแปรอิสระเหมือนกันมีความสัมพันธ์กันเอง โดยพบว่า

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์กับ 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity)โดยมีระดับความสัมพันธ์

เท่ากับ 0.679 ซึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ  = 0.01 และ 

อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) มีความสัมพันธ์ กับ 

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) โดยมีระดับความสัมพันธ์เท่ากับ 

0.457 ซึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ  = 0.05 จึงไม่สามารถหา

ตัวแบบความสัมพันธ์เพือนํามาช่วยในการพยากรณ์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ได้ 
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บทที 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 แหล่งเงินทุนทีสําคัญในระบบเศรษฐกิจ คือ ตลาดหลักทรัพย์ ซึงถือได้ว่าเป็นตลาดทุนที

องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถทีจะระดมเงินทุนได้เป็นจํานวนมาก และย ังมีความสะดวกรวดเร็วกว่า

การระดมทุนด้วยวิธีอืนๆ เพือนําเงินทุนมาใช้ในวตัถุประสงค์ต่างๆ ของกิจการ เช่น การขยายธุรกิจ

ชองผู ้ประกอบกิจการเอกชน เป็นต้น ซึงในการระดมทุนดังกล่าวมีวิธีการได้หลากหลายวิธีโดยผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์ เป็นตัวกลาง สําหรับการซือขายแลกเปลียนความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ทีได้ผ่าน

การจองซือในตลาดแรกมาแล้ว   

 ซึงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดแบ่งหลักทรัพย์ตามหมวดกลุ่มหมู่

อุตสาหกรรมไว้ทั งหมด 8 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า

อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร กลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้มีการแบ่งเป็น

กลุ่มย่อยๆอีกเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ได้แบ่งออกอีก 2 กลุ่มย่อยคือ  กลุ่มอุตสาหกรรม

ชินส่วนอิเลคทรอนิคส์ และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็นต้น 

โดยในปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนั นได้มีการเติบโต

พัฒนาอย่างต่อเนือง และย ังถือได้ว่ามีมูลค่าทุนจดทะเบียนทีมีขนาดใหญ่ โดยเมือนําไปเทียบกับ

กลุ่มอุตสาหกรรมอืนๆแล้วถือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารนั นติดอยู่ใน

อันดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยด์ังตารางที 1.1  นอกจากนี เทคโนโลยีด้านการ

สือสารได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมีการขยายตัวมากขึ น ซึงทําให้นักลงทุนทั งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศนั นให้ความสนใจทีจะมาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสารเพิมขึ น 

โดยในการลงทุนแต่ละครั งนักลงทุนไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ต่างก็

มุ่งหวังทีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดหรือคุ้มค่าทีสุด ซึงในการทีจะลงทุนให้ได้

ผลตอบแทนจากการลงทุนนั นขึ นอยู่กบัการคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนทีจะได้ใน



2 

 

อนาคต ซึงในการพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์หรือแนวโน้มการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ให้ได้ค่าทีมีความใกล้เคียงกับค่าทีจะเกิดขึ นจริงได้นั น ขึ นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยทั ง 

ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในองค์กรของหลักทรัพย์นั น ซึงปัจจัยภายนอกนั นได้แก่ สภาพ

เศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึง ความเสียงจากการลงทุนในด้านต่างๆ ฯลฯ ส่วนปัจจัยภายในได้แก่

ผลการดําเนินงานขององค์การ โดยสามารถหาได้จากงบการเงินของบริษัท หรืออัตราส่วนทาง

การเงินซึงถือได้ว่าเป็นตัวสะท้อนผลการดําเนินงานของบริษัทนั นๆ แต่ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ

นั น ปัจจัยภายในถือได้ว่าเป็นเครืองมือทีช่วยในการพยากรณ์ทีสามารถหาและทําได้ง่ายเนืองจาก 

งบการเงินในแต่ละบริษัทนั นถือได้ว่าเป็นข้อมูลเปิดเผยง่ายต่อการนํามาใช้ 

ตารางที 1.1 : ตารางแสดงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  

ปี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด คิดเป็น % ทั งตลาดหลักทรัพย์ คิดเป็นอันดับที 

2546 9.73 466,137.09 3 

2547 12.20 551,647.79 3 

2548 10.99 561,012.59 3 

2549 8.04 408,449.12 4 

2550 8.26 547,950.71 3 

2551 11.41 407,057.31 3 

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. สืบค้นวันที 10 

ตุลาคม 2552 จาก http://marketdata.set.or.th/mkt/marketsummary.do?language=th 

&country=TH 

การศึกษาในครั งนี เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ โดยเป็นการศึกษาบริษัททีจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนืองจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมทีน่าสนใจทีนักลงทุนจะให้ความสนใจในการจะลงทุนทั งในปัจจุบันและอนาคต ซึง

จากการศึกษาครั งนี  จะทําใหน้ักลงทุนมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน
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กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ได้ดียิงขึ น ซึงจะช่วยในการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารได้ และจะทําให้สามารถตอบคําถามเหล่านี ได้ 

 

คําถามงานวิจัย 

 1. อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารหรือไม่ 

 2. อัตราส่วนทางการเงินตัวใดบ้างทีมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

 1. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. เพือให้ทราบว่ามีอัตราส่วนทางกางเงินตัวใดบ้างทีมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยประเภทการวิจัยความสัมพันธ์ของตัวแปร (Interrelationship 

Research) ระหว่าง อัตราส่วนทางการเงิน กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ โดยมีเงือนไขในการวิจัยดังนี 

1. ศึกษาข้อมูลของบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร โดยเกณฑ์ในกาคัดเลือกคือ บริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ทีมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกใน

กลุ่มอุตสาหกรรม ซึงได้แก่  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ํากัด 

(มหาชน) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล จ ํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยคม จ ํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) ซึงรวม 5 บริษัทแล้วจะมีทุนจดทะเบียนเกิน 90% 
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ของทุนจดทะเบียนทั งของกลุ่มอุตสาหกรรม 

2. เป็นศึกษาความสัมพันธ์ในรายไตรมาส ในช่วงเวลาตั งแต่ ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2547 ถึง 

ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2552 

3. อัตราส่วนทางการเงินทีใช้ในการศึกษาในครังนี ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

(Current Ratio) อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนการ

หมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on 

Asset) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) โดยอัตราส่วนทางการเงิน

ทั ง 4 ตัวนี เป็นตัวสะท้อนผลการดําเนินงานในด้านต่างๆขององค์การได้ 

4. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทีใช้ในการวิจัย ตัวแปรอิสระได้แก่ อัตราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน(Current Ratio) อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วน

การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return 

on Asset) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) และ Price-earning Ratio 

ส่วนตัวแปรตามคือ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 2. ช่วยทราบถึงแนวโน้มผลการดําเนินงานของบริษัท โดยดูจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

 3. เป็นเครืองมือช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

 4. เป็นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอืนๆ 

 

คํานินามศัพท์ 

 1. กลุ่มอุตสาหกรรม หมายถึง กลุ่มบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยทีประกอบกิจการในธุรกิจกลุ่มเดียวกันมีความคล้ายคลึงกันหรือเกียวข้องกัน 

 2. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร หมายถึง กลุ่มบริษัททีจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีประกอบกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือสาร 

 3. บริษัทขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร ทีมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรกในกลุ่มอุตสาหกรรม 

 4. อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึง อัตราส่วนทีสะท้อนถึงผลประกอบการของกิจการใน

ด้าน สภาพคล่อง โครงสร้างทางการเงิน ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ความสามารถในการ

ทําก ําไร มูลค่าตลาด 

 5. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) หมายถึงอัตราส่วนทีใช้ว ัดประเมินสภาพ

คล่องและความสามารถในการชําระหนีระยะสั นของบริษัท  

 6. อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) หมายถึง อัตราส่วนที

แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพยข์องกิจการมาจากการกู้ยืม หรือมาจากทุนของ

กิจการ  

 7. อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) หมายถึง อัตราส่วนที

บ่งบอกถึง จ ํานวนครั งทีกิจการสามารถขายสินค้าคงเหลือออกไปได ้

 8. อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) หมายถึงอัตราส่วนทีแสดงถึง

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์

 9. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) หมายถึงอัตราส่วนทีแสดง

ถึงผลตอบแทนของผู ้ ถือหุ้น 

 11. ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หมายถึง ดัชนีทีสะท้อนถึงแนวโน้มการเปลียนแปลงของราคา

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 12. ดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร หมายถึง 

ดัชนีทีสะท้องถึงการเปลียนเปลียนของราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร 

  

 

 

 



บทที 2 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 การศึกษางานวิจัยเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร” ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า

ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องเพือนําไปวิเคราะห์โดยสามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วนดังนี 

ส่วนที 1 แนวคิดทฤษฎีงบการเงิน 

ส่วนที 2 แนวคิดทฤษฎีอัตราส่วนทางการเงิน 

ส่วนที 3 แนวคิดทฤษฎีการลงทุน 

ส่วนที 4 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

ส่วนที 1 แนวคิดทฤษฎีงบการเงิน 

 สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ (2548) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน

หมายถึง รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ 

ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผู ้ ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายอืนๆซึง

ระบุไว้เป็นเป็นส่วนหนึงของงบการเงิน 

 กชกร เฉลิมกาญจนา และคณะ (2545) ได้ให้ความหมายของงบการเงินไว้ว่า งบการเงิน

หมายถึง รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ 

ประกอบด้วย งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของ 

ผู ้ ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือคําอธิบายอืนๆ ซึงระบุไว้เป็นเป็นส่วน

หนึงของงบการเงิน 

 พระราชบัญญัติการบัญชี (2543) ได้ให้แนวคิดทฤษฎีเกียวกับงบการเงินไว้ว่างบการเงินนั น 

ประกอบด้วย  

1. งบดุล (Balance Sheet)  

2. งบกําไรขาดทุน (Income Statement) และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

(Statement of Change in Owner’s Equity)  

3. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)  
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4. นโยบายการบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Accounting Policies and Notes to 

the Financial Statements)  

งบการเงิน (Financial Statement)  

        งบการเงิน หมายถึง งบกําไรสะสม งบดุล งบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน หมายเหตุ 

งบย่อย และคําอธิบายอืนซึงระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึงของงบการเงิน  

        งบการเงินเป็นผลผลิตของกระบวนการบัญชีการเงินทั งหมด กระบวนการดังกล่าวดําเนินไป

ภายในขอบเขตของหลักการบัญชีทีรับรองทั วไปซึงกําหนดว่าข้อมูลใดควรบันทึกไว้ในบัญชีและ

ควรบนัทึกเมือใดควรวัดค่าข้อมูล และควรเปิดเผยข้อมูลนั นอย่างไร  

        ฝ่ายจัดการของกิจการอาจจัดทํางบการเงินขึ น เพือประโยชน์ของตนเองได้หลายวิธีต่าง  ๆ

ตามทีเห็นว่าเหมาะสมทีสุดสําหรับวัตถุประสงค์ภายในของกิจการนั น  ๆแต่เมือเป็นงบการเงินที

แสดงแก่บุคคลภายนอก เช่น ผู ้ ถือหุ้น ผู ้ลงทุน เจ้าหนี ลูกจ้าง ส่วนราชการทีเกียวข้อง และ

ประชาชนทั วไป ฯลฯ แล้วงบการเงินดังกล่าวควรสอดคล้องกับ  

        มาตรฐานของการบัญชีที ก.บช. และสมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ

ไทยกําหนด  

        ลักษณะขั นมูลฐานของการบัญชีการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี สิน ส่วนของเจ้าของกิจการ 

รายได้ ค่าใช้จ่าย และกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ลักษณะขั นมูลฐานจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ นอยู่กับลักษณะ

ของสภาพแวดล้อม หรือข้อสมมติขั นมูลฐานของการบัญชีเป็นสําคัญ  

         งบการเงิน หมายถึง รายได้ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทซึงจัดทําขึ นตาม

หลักการบัญชีทีรับรองทั วไป โดยเป็นการรายงานกิจกรรมการเงินกิจกรรมการลงทุน  

ประโยชน์ทีจะได้รับจากข้อมูลงบการเงิน  

        1.จะทราบว่าบริษัททีจะลงทุนมีความสามารถในการทําก ําไรในอดีตเป็นอย่างไร ในอนาคตมี

แนวโน้มจะทําก ําไรได้มากขึนหรือไม่ จึงต้องใส่ใจกับความสามารถในการทําก ําไรของธุรกิจด้วย 

ซึงหมายถึงผลตอบแทนทีจะได้รับ  

        2.ได้ทราบว่ามีปัญหาทางการเงินหรือไม่ หากกิจการมีการล้มเลิกไป ทรัพย์สินทีมีอยู่นั นต้อง

จ่ายชําระคืนให้แก่เจ้าหนี ทั งหมดก่อนเจ้าของกิจการจึงได้รับส่วนทีเหลือคืนซึงบางครั งทรัพย์สินทีมี

อยู่หลังจ่ายคืนเจ้าหนี แล้วอาจจะไม่พอจ่ายคืนส่วนของเจ้าของ นั นคือความเสียงทีผู ้ เป็นเจ้าของจะ

ได้รับ  

        3.จะได้ทราบเกียวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท  

ประเภทของงบการเงินทีผู ้ลงทุนควรรู้จัก  

         1.งบดุล เป็นงบการเงินทีแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ว ันใดวันหนึง งบดุลจะให้
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รายละเอียดเกียวกับทรัพยากรของกิจการ (สินทรัพย)์ และสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพยากรเหล่านั น

(หนี สินและส่วนของเจ้าของ)  

         2.งบกําไรขาดทุน เป็นงบการเงินทีให้ข้อมูลเกียวกับผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับ

ช่วงเวลาใดเวลาหนึง  

         3.งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินทีให้ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย

ของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึง โดยจะแสดงแหล่งทีใช้เงินสด เงินสดทีเพิมขึ นลดลง กิจกรรม

ลงทุน ข้อมูลในงบกระแสเงินสดจะช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินสภาพคล่องของกิจการ

ได ้ 

         4.หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นรายงานต่อท้ายงบการเงิน จะบอกข้อมูลเพิมเติมทีมี

ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์งบการเงิน ทําให้ทราบงบการเงินนั นใช้นโยบายบัญชีและหลักเกณฑ์

อย่างไรในการทํางบการเงิน  

         5.รายงานของผู ้สอบบัญชี ในการใช้งบการเงินของกิจการผู ้ใช้งบการเงินควรอ่านรายงานของ

ผู ้สอบบัญชีให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินทีใช้ในการตัดสินใจแสดงไว้ครบถ้วน ถูกต้อง  

ประเภทของรายงานผู ้สอบบัญชี มี 4 ประเภท  

         1.รายงานของผู ้สอบบัญชี “แบบไม่มีเงือนไข” หมายความว่า งบการเงินของบริษัทจัดทําขึ น

ถูกต้อง  

         2.รายงานของผู ้สอบบัญชี “แบบมีเงือนไข” หมายความว่า ผู ้สอบบัญชีพบความไม่แน่นอน

อย่างมีสาระสําคัญเกียวกับการรับรู้รายงานทีเกิดขึ น  

         3.รายงานของผู ้สอบบัญชี “ไม่แสดงความเห็น” หมายความว่าผูสอบบัญชีไม่แสดงความเห็น

ต่องบการเงินทีตรวจสอบเนืองจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ  

         4.รายงานของผู ้สอบบัญชี “ไม่ถูกต้อง” หมายความว่า ผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า  

งบการเงินทีตรวจสอบไม่ถูกต้อง  

การจัดทํางบการเงิน  

        สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก ําหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดทําและ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีไทยทีกําหนดตามกฎหมายเพือให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันและเปรียบเทียบกันได้  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

        เพือเป็นประโยชน์กับผู ้ลงทุนและผู ้ใช้งบการเงิน โดยเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในเรืองต่างๆ

ดังนี  

  1.เกณฑ์ทีใช้ในการจัดทํารายการในงบการเงิน และนโยบายการบัญชี  
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  2.การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอืนรายงานบัญชี  

  3.บริษัทร่วม ผู ้บริหาร ผู ้ ถือหุ้นรายใหญ่  

  4.เหตุการณ์ภายหลังว ันทีในงบการเงิน  

  5.ภารผูกพันและหนี สินทีอาจเกิดในภายหน้า  

  6.การเปลียนแปลงนโยบายบัญชี  

  7.ในกรณีทีบริษัทจดทะเบียนมีบริษัทย่อยและไม่ได้นําบริษัทย่อยใดมารวมในงบการเงินรวม 

ต้องชี แจงเหตุผลถึงการไม่นํามารวม  

  8.ในกรณีทีบริษัทจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน ให้เปิดเผลรายละเอียด สินทรัพย์ของบริษัท  

  9.รายการใด ๆ ทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ ถือหลักทรัพย ์ 

การจัดส่งงบการเงินและรายงานของบริษัทจดทะเบียน  

         1.งบการเงินรายไตรมาส ทีผู ้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้นําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต ภายใน 45 ว ัน นับแต่ว ันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชี  

         2.งบการเงินประจํางวดการบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้นําส่งต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต ภายใน 3 เดือน นับแต่ว ันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายใน 60 ว ัน  

         3.แบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลประจําปี ให้นําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ภายใน 

3 เดือน นับแต่ว ันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชี  

         4.รายงานประจําปี ทีเสนอต่อผู ้ ถือหุ้น ให้นําส่งต่อผู ้ ถือหุ้นทุกราย ภายใน 110 ว ัน นับแต่ว ัน

สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมหนังสือนัดประชุมประจําปี 

 

ส่วนที 2 แนวคิดทฤษฎีอัตราส่วนทางการเงิน 

 เริงรัก จ ําปาเงิน (2544) ได้ให้แนวคิดทฤษฎีของอัตราส่วนทางการเงินไว้ว่า อัตราส่วนทาง

การเงิน หมายถึงการนํารายการในงบการเงินตั งแต่สองรายการขึ นไปมาเปรียบเทียบกัน เพือให้เกิด

ความสัมพันธ์ระหว่างรายการนั นๆ ซึงอาจออกมาในรูปของอัตราส่วน หรือในรูปอัตราร้อยละ  

โดยในการศึกษาครั งนี ได้มีการแบ่งอัตราส่วนทางการเงินออกเป็นทั งหมด 4 กลุ่มได้แก่ 

1. Liquidity Ratio อัตราส่วนทีใช้ว ัดสภาพคล่อง  

 สภาพคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเปลียนสภาพสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดเพือนําไป

ชําระหนี ระยะสั น โยอัตราส่วนนี เป็นการวัดความสามารถของกิจการทีจะชําระหนี สินหมุนเวียน ซึง

ความสามารถของกิจการในการชําระหนี สินหมุนเวียนจะมีความสําคัญกับผู ้ใช้งบการเงินทุกฝ่ายถ้า

กิจการไม่มีความสามารถในการชําระหนี สินหมุนเวียนแล้วก็ส่งผลให้กิจการไม่มีความสามารถใน

การชําระหนี สินระยะยาวด้วย ซึงมีผลต่อความพอใจของผู ้ ถือหุ้นได้ นอกจากนี แล้วการทีกิจการไม่
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มีความสามารถในการชําระหนี สินหมุนเวียนแล้วก็แจส่งผลให้กิจการมีความเป็นไปได้ทีจะ

ล้มละลายในอนาคตซึงอัตราส่วนทีใช้ในการวัดสภาพคล่องคือ 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) คือ อัตราส่วนระหว่าง สินทรัพย์หมุนเวียน 

และ หนี สินหมุนเวียน ซึงบ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการในการทีจะชําระหนี ระยะสั น หาก

อัตราส่วนนี มีค่าน้อยกว่า 1 หมายความว่ากิจการมีหนีสินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนทํา

ให้อาจมีปัญหาในการชําระหนี ระยะสั นได้ หากอัตราส่วนนี มากกว่า 1 แสดงว่ากิจการมีสินทรัพย์

หมุนเวียนมากพอทีจะชําระหนีระยะสั น แต่หากมีค่าสูงกว่า 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพใน

การใชสิ้นทรัพยข์องกิจการไม่ดีพอ  

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี สินหมุนเวียน 

2. Solvency Ratio อัตราส่วนทีใช้ว ัดความสามารถในการชําระหนี ระยะยาว 

คือกลุ่มอัตราส่วนทางการเงินทีใช้ว ัดประสิทธิภาพในการชําระหนี ระยะยาวรวมไปถึงการ

ดูโครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัทว่ามีสัดส่วนเงินทุนทีมาจากแหล่งเงินทุนภายนอกเท่าไหร่

และเงินทุนจากภายในเท่าไร ซึงอัตราส่วนทีใช้ในการวัดความสามารถในการชําระหนีระยะยาวคือ

 อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) คือ อัตราส่วนทีนําหนี สิน

รวม หารด้วยส่วนของผู ้ ถือหุ้น อัตราส่วนนี จะแสดงโครงสร้างเงินทุนของกิจการว่าสินทรัพยข์อง

กิจการมาจากการกู้ยืม หรือมาจากทุนของกิจการ ถ้าอัตราส่วนนี สูงมีโอกาสทีกิจการจะไม่สามารถ

ชําระดอกเบี ยได้สูงตามไปด้วย เนืองจากหนี สินทีมากทําให้กิจการมีภาระผูกพันทีต้องชําระดอกเบี ย

ทุกงวดไม่ว่ากิจการนั นจะกําไรหรือขาดทุน ซึงต่างจากส่วนของผู ้ ถือหุ้นทีหากกิจการขาดทุนอาจจะ

พิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลก็ได ้

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) = หนี สิน / ส่วนของผู ้ ถือหุ้น 

3. Asset Management Ratio อัตราส่วนทีใช้ว ัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  

คือกลุ่มอัตราส่วนทางการเงินทีใช้ว ัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทีมีอยู่ว่า

บริษัทนั นมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ผลตอบคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดอัตราส่วนการหมุนเวยีน

สินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) คือ อัตราส่วนทีวัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง

ของกิจการ หากดัชนีมีค่าตํ า แสดงว่ากิจการมีสินค้าคงเหลือซึงประกอบด้วยวัตถุดิบ สินค้าระหว่าง

ผลิตและสินค้าสําเร็จรูปเป็นจํานวนมาก ซึงสินค้าเหล่านี ย ังไม่สามารถหมุนเวยีนสร้างเป็นยอดขาย

ให้แก่กิจการได ้

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) = ต้นทุนขาย / สินค้าคงคลัง

4. Profitability Ratios อัตราส่วนวัดวามสามารถในการทําก ําไร 

คือกลุ่มอัตราส่วนทีใช้ว ัดความสามารถในการทําก ําไรของบริษัท โดยเป็นการวัด
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ประสิทธิภาพของบริษัทว่ามีการทําก ําไรได้คุ ้มค่ามากน้อยเพียงใดต่อการลงทุน ซึงใช้ในการ

วิเคราะห์ความสามารถในการทําก ําไรนีจะวัดความสามารถของกิจการในการทําก ําไรอันหมายถึง

ความสําเร็จของกิจการในการดําเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึงโยกาทีกิจการมีก ําไรหรือขาดทุน

นั น ก็จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี ระยะสนัรวมทั งการจัดสรร

ผลตอบแทนให้แก่ผู ้ ถือหุ้น 

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) คือ อัตราส่วนทีใช้ว ัดความสามารถ

ของกิจการในการก่อให้เกิดกําไรจากการลงทุนในสินทรัพย์  

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) = ก ําไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) คือ อัตราส่วนทีแสดงให้เห็นว่ากิจการ

สามารถดําเนินงานให้เกิดกําไรสุทธิเป็นกีบาทจ่อการลงทุนในส่วนของผู ้ ถือหุ้นสามัญ 1 บาท  

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) = ก ําไรสุทธิ / ส่วนผู ้ ถือหุ้นรวม

ซึงสาเหตุทีใช้อัตราส่วนทางการเงินเพียง 5 ตัวดังทีได้กล่าวมาในข้างต้นนั นเนืองจาก 

อัตราส่วนแต่ละตัวถือเป็นตัวแทนของกลุ่มอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละกลุ่ม ซึงในอัตราส่วนทาง

การเงินในแต่ละกลุ่มต่างก็เป็นผลสะท้อนการดําเนินงานของบริษัทในด้านต่าง  ๆ 

ส่วนที 3 แนวคิดทฤษฎีการลงทุน 

 ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2547) ได้ให้แนวคิดเกียวกับการลงทุนไว้ว่า การวิเคราะห์มูลฐาน 

(Fundamental Analysis) เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพือหามูลค่าทีแท้จริงของหลักทรัพย์ โยการ

คิดย ้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันหลังจากนั นจึงนํามาเปรียบเทียบกับราคาทีเป็นอยู่ของหลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์ ถ้ามูลค่าทีแท้จริงสูงกว่าราคาตลาดก็จะตัดสินใจซือ ในทํานองกลับกันถ้าราคา

ตํ ากว่าราคาตลาดก็ตัดสินใจขายนั นก็คือการิเคราะห์เพือประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ทีจะลงทุน 

 

ส่วนที 4 งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 สิริกุล ทัพภะฑัต (2547) ได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสิงทอและเครืองนุ่งห่ม โดยผลการวิจัยพบว่า กลุ่มบริษัทขนาดกลาง

จะมีค่าของอัตราส่วนทางการเงินทั ง 4 ประเภทอันได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนแสดง

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารหนี สิน และ

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทําก ําไร อยู่ในเกณฑ์ดีทีสุดเมือเทียบกับกลุ่มขนาดเล็กและกลุ่ม

ขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพในการกําไรได้ดีทีสุดเช่นกัน 
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 ยิงรัตน์ สิงหฤกษ์ (2543) ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการ

เปลียนแปลงในระดับราคาหลักทรัพย์กับอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธนาคารและกลุ่มการ

สือสาร/ชินส่วนอิเล็กทรอนิคส์ โดยพบว่า อัตราส่วนทางการเงินทีนํามาศึกษาทั งหมด 11 ตัวจะมี

การแจกแจงแบบปกติ 5 ตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ อัตราส่วนกําไรสุทธิ

ต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้นสามัญ และ

อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบี ยและภาษีต่อรายจ่ายคงที ทีสามารถอธิบายการเปลียนแปลงในระดับ

ราคาหลักทรัพย์ได้ 

 จารุว ัด เอียมนพคุณ (2544) ได้ศึกษาหัวข้อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทนในหลักทรัพย์กับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์และกลุ่มพลังงาน โดยในการศึกษาพบว่า

ไม่มีอัตราส่วนทางการเงินตัวใดตัวหนึงทีมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ จึงทําให้ไม่สามารถหาตัวแบบทีเหมาะสมในการพยากรณ์อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยอัตราส่วนทางการเงินได้ 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลกัทรัพย์ ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 3. อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) มีความสัมพันธ์กับ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 4. อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  
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H0 : อัตราส่วนทางการเงินทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 H1 : อัตราส่วนทางการเงินบางตัวมีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

กรอบแนวความคิด 

อัตราส่วนทางการเงินอันได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) อัตราส่วน

หนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 

(Inventory Turnover Ratio) อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) และอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 

ภาพที 2.1 : กรอบแนวความคิด 

 

 

  

 

 

                                                                                             

 

        

  

         

  

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

(Current Ratio) 

2. อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ ้น  

(Debt to Equity Ratio) 

3. อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 

(Inventory Turnover Ratio) 

4. อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ 

 (Return on Asset) 

5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู ้ ถือหุ ้น 

(Return on Equity) 

ตัวแปรตาม 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร 



บทที 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย 

 การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยประเภทหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Interrelationship Research) 

ระหว่าง อัตราส่วนทางการเงิน กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร ซึงอัตราส่วนทางการเงินทีจะนํามาศึกษาในครั งนีนั นได้แก่ อัตราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วน

การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return 

on Asset) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity)  

 

กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มประชากรของการวิจัยครั งนี คือ อัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัททีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทั งหมด 

27 บริษัท อันได้แก่ 

1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ํากัด (มหาชน)  

2) บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั น เทคโนโลยี จ ํากัด (มหาชน) 

3) บริษัท บลิส-เทล จ ํากัด (มหาชน) 

4) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 

5) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จ ํากัด (มหาชน) 

6) บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

7) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ํากัด (มหาชน) 

8) บริษัท อินเตอร์แนชั นเนิลเอนจีเนียริง จ ํากัด (มหาชน) 

9) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล จ ํากัด (มหาชน) 

10) บริษัท เจ มาร์ท จ ํากัด (มหาชน) 

11) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ํากัด (มหาชน) 

12) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ํากัด (มหาชน) 
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13) บริษัท เอ็ม ลิ งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

14) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

15) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ํากัด (มหาชน) 

16) บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

17) บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) 

18) บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

19) บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ํากัด (มหาชน) 

20) บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั น (ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน) 

21) บริษัท เอสวีโอเอ จ ํากัด (มหาชน) 

22) บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน) 

23) บริษัท ไทยคม จ ํากัด (มหาชน) 

24) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ํากัด (มหาชน) 

25) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

26) บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ํากัด (มหาชน) 

27) บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

โดยในการวิจัยครั งนี  จะสุ่มตัวอย่างจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยใช้วิธีการ

สุ่มตามขนาดของทุนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยจะเลือกจากบริษัททีมีทุนจดทะเบียนมาก

มากทีสุด 5 อันดับแรก คือ 

 1. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

 2. บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ํากัด (มหาชน) 

 3. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล จ ํากัด (มหาชน) 

 4. บริษัท ไทยคม จ ํากัด (มหาชน) 

 5. บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั น จ ํากัด (มหาชน) 

 ซึงเมือรวมทุนทีจดทะเบียนของบริษัททั ง 5 แล้ว จะมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเกิน 90% ของ

มูลค่าทุนจดทะเบียนทั งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสือสารและสารสนเทศ 

 โดยถึงแม้ว่าในแต่ละบริษัทจะมีการประกอบธุรกิจทีแตกต่างกันในรายละเอียด แต่ถือว่าทั ง 
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5 บริษัทก็ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ของ

แต่ละบริษัททีมีความคล้ายคลึงกันในระดับหนึง โดยเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมนี ก็เป็นไป

ตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู ้ จัดกลุ่มซึงทําให้มีความน่าเชือถือ และใช้ในการศึกษา

ร่วมกันได ้

ตารางที 3.1 : ตารางแสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร 

ชือบริษัท ทุนจดทะเบียน 

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ําก ั ด (มหาชน) 4,997,459,800.00 

AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั น เทคโนโลยี จ ําก ั ด (มหาชน)  345,000,000.00 

BLISS : บริษัท บลิส-เทล จ ําก ั ด (มหาชน) 305,250,000.00 

CSL : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ําก ั ด (มหาชน) 168,635,618.50 

DTAC : บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั น จ ําก ั ด (มหาชน) 4,744,161,260.00 

FORTH : บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั น จ ําก ั ด (มหาชน)  480,000,000.00 

INET : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ําก ั ด (มหาชน) 333,333,333.00 

IEC : บริษัท อินเตอร์แนชั นเนิลเอนจีเนียริง จ ําก ั ด (มหาชน) 3,628,458,000.00 

JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล จ ําก ั ด (มหาชน) 7,742,836,710.00 

JMART : บริษัท เจ มาร์ท จ ําก ั ด (มหาชน) 300,000,000.00 

JTS : บริษัท จ ัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ ําก ั ด (มหาชน) 726,250,000.00 

MFEC : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ําก ั ด (มหาชน) 286,850,000.00 

MLINK : บริษัท เอ็ม ลิ งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั น จ ําก ั ด (มหาชน) 690,000,000.00 

MSC : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น จ ําก ั ด (มหาชน) 479,000,000.00 

PT : บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ําก ั ด (มหาชน) 142,440,489.00 

SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั น จ ํ าก ั ด (มหาชน) 1,006,601,830.00 

SAMTEL : บริษัท สามารถเทลคอม จ ําก ั ด (มหาชน) 738,000,000.00 

SHIN : บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั น จ ําก ั ด (มหาชน) 5,000,000,000.00 

SIM : บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ ําก ั ด (มหาชน) 444,000,000.00 

SIS : บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั น (ประเทศไทย) จ ําก ั ด (มหาชน) 205,000,000.00 

SVOA : บริษัท เอสวีโอเอ จ ําก ั ด (มหาชน) 750,000,000.00 

SYNEX : บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ําก ั ด (มหาชน) 705,000,000.00 

THCOM : บริษัท ไทยคม จ ํากดั (มหาชน) 5,660,411,500.00 

TKS : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ําก ั ด (มหาชน) 360,000,000.00 

TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั น จ ําก ั ด (มหาชน) 146,338,730,510.00 

TT&T : บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ําก ั ด (มหาชน) 70,000,000,000.00 

TWZ : บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั น จ ําก ั ด (มหาชน) 240,000,000.00 

รวมทุนจดทะเบียน 246,256,912,372.00 

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). ข้อมูลทุนจดทะเบียนของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร. สืบค้นวันที 15 ตุลาคม 2552 จาก 

http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH 
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ตารางที 3.2 : ตารางแสดงข้อมูลทุนจดทะเบียนขนาดใหญ่บริษัท 5 อันดับแรก 

ชือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
คิดเป็น % เมือเทียบกับ

ทั งกลุ่มอุตสาหกรรม 

TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 146,338,730,510.00 59.42522754 % 

TT&T : บริษทั ทีทีแอนด์ที จ ํากัด (มหาชน) 70,000,000,000.00 28.42559802 % 

JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 7,742,836,710.00 3.144210912 % 

THCOM : บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 5,660,411,500.00 2.298579742 % 

SHIN : บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 5,000,000,000.00 2.030399858 %  

รวม 234,741,978,720.00 95.32401607 %  

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). ข้อมูลทุนจดทะเบียนของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร. สืบค้นวันที 15 ตุลาคม 2552 จาก 

http://www.set.or.th/set/commonslookup.do?language=th&country=TH 

 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 

 การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยใช้เทคนิคการหา

ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis)มาเป็น มาเป็นเครืองมือในการศึกษาและ เพืออธิบายถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการ

สือสารและสารสนเทศ 

 การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มคือ ตัวแปร

อิสระซึงจะมีตัวแปรมากกว่า 1 กลุ่มกับตัวแปรตาม ซึงจะมีเพียงกลุ่มเดียว โดยจะศึกษา

ความสัมพันธ์ของทั ง 2 ตัวแปรว่าจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางใด โดยแสดงลักษณะความสัมพันธ์

ในรูแบบสมการถดถอย ลักกษณะและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามตัวแปรอิสระจะ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับการประมาณค่าหรือพยากรณ์ค่าของตัวแปรตามเมือทราบค่าของ

ตัวแปรอิสระต่าง  ๆ

 สําหรับงานวิจัยครั งนี ได้อาศัยวิธีการทางสถิติ คือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เนืองจากมีตัว

แปรอิสระหลายตัว ซึงใช้โปรแกรม SPSS 17.0 มาช่วยในการคํานวณค่าทางสถิติต่าง  ๆ
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วิธีการเก็บข้อมูล 

 การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงข้อมูลทีใช้ในการศึกษา

ครั งนี เป็นข้อมูลประเภททุติยภูมิ โดยมีแหล่งข้อมูลดังนี 

1) งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทกลุ่มตัวอย่างตั งแต่ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2547 ถึง 

ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2552  

2) ดัชนีราคากลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

รายไตรมาส ตั งแต่ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2552 

วิธีการทางสถิติ 

การวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยใช้วิธีการทางสถิติคือ

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง

การเงินอันได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น 

(Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) 

อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น 

(Return on Equity) กับ ดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ค ํานวณอัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงินซึงเป็นข้อมูลทางบัญชีถูกนํามาใช้หา

ความสัมพันธ์ทีมีดัชนีราคาหลักทรัพย์ และเป็นตัวแปรอิสระในงานวิจัยครั งนี โดยอัตราส่วนทาง

การเงินทีใช้ในการคํานวณมีดงันี   

  1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) 

  2. อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 

  3. อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) 

  4. อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) 

  5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) 
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 2. นําข้อมูลทีได้เก็บรวบรวม อันได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร อัตราส่วนทางการเงิน มาวิเคราะห์ทางสถิติเพือหาค่าความสัมพันธ์โดย

ใช้โปรมแกรม SPSS 17.0 

 3. นําค่าการวิเคราะห์ทางสถิติทีได้จากโปรมแกรม SPSS 17.0 มาอธิบายผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าสถิติของตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร การศึกษาความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ด ําเนิน

การศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี 

  1. ข้อมูลดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร 

  2. อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทกลุ่มตัวอย่าง 

 ขอ้มูลทั ง 2 ส่วนได้เกบ็รวบรวมจากระบบสารสเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยทําการศึกษาข้อมูลในช่วงเวลาตั งแต่ ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2552 

 ต่อไปนี เป็นการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกียวกับการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์กับอัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัททีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร 

ตารางที 4.1 : ตารางแสดงดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสารรายไตรมาส ตั งแต่ ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2547 – ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2552 

เวลา 
ดัชนีราคา

หลักทรัพย ์
เวลา 

ดัชนีราคา

หลักทรัพย ์
เวลา 

ดัชนีราคา

หลักทรัพย ์

2547/2 70.56 2549/1 81.37 2550/4 106.29 

2547/3 62.72 2549/2 85.5 2551/1 104.12 

2547/4 61.86 2549/3 68.75 2551/2 97.74 

2548/1 69.83 2549/4 74.06 2551/3 100.08 

2548/2 84.63 2550/1 85.94 2551/4 106.18 

2548/3 88.14 2550/2 85.78 2552/1 97 

2548/4 83.63 2550/3 94.4 2552/2 90.12 

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร. สืบค้นวันที 10 พฤศจิกายน 2552 จาก 

http://marketdata.set.or.th/mkt/sectorialindices.do?language=th&country=TH 
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รูปภาพที 4.1 : กราฟแสดงแนวโน้มทิศของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารในช่วงเวลาไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2547 – ไตรมาสที 2 ปี 

พ.ศ. 2552 

 

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร. สืบค้นวันที 10 พฤศจิกายน 2552 จาก 

http://marketdata.set.or.th/mkt/sectorialindices.do?language=th&country=TH 

 

 จากตารางที 4.1 และ กราฟ 4.1 แสดงข้อมูลดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ซึงใช้เป็นตัวแปรตาม โดยทิศทางของดัชนีนั น มีทิศทางที

สูงขึ นโดยดูได้จากกราฟที 4.2 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางทีเพิมขึ นเรือยๆถึงแม้จะมีบาง

ช่วงเวลาทีค่าดัชนีมีการลดลงมาบ้าง โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีค้าดัชนีทีตํ าสุดคือ 61.86 จุด ณ ไตร

มาสที 4 ปี พ.ศ. 2547 และมีค่าดับชีมากทีสุดคือ 106.29 จุด ณ ไตรมาสที 4 ปี พ.ศ. 2550 

 อัตราส่วนทางการเงินทีนํามาหาความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สามารถคํานวณได้จากข้อมูลในงบการเงินของบริษัทกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยอัตราส่วนทางการเงินทีนํามาใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง

การเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในงานวิจัย

ครั งนี ได้แก่ 

  1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
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  2. อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 

  3. อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) 

  4. อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) 

  5. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  

 เมือได้ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร และ 

อัตราส่วนทางการเงิน ซึงใช้เป็นตัวแปรในการวิจัยครั งนี แล้ว ต่อไปจะเป็นการประมวลผลด้วย

เครืองมือทางสถิติ เพือหาความสัมพันธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างอัตราส่วนทางการเงิน

กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยแบ่งการ

นําเสนอออกเป็น 5 ส่วนดังนี 

ส่วนที 1  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ส่วนที 2  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 

กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร 

ส่วนที 3  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover 

Ratio) กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือสาร 

ส่วนที 4  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) กับ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ส่วนที 5  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) 

กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร 
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ส่วนที 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 จากสมมติฐานข้อที 1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดังนี 

H0 : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)ไม่มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 H1 : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชือมั น 95% ดังนั นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมือ

ค่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 

ตารางที 4.2 : ตารางแสดงความสัมพันธข์องอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

  

จากตารางที 4.2 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน(Current Ratio) กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่าความน่าจะเป็น (p) 

มีค่าเท่ากับ 0.060 ซึงมากกว่า 0.05 ดังนั นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 แลปฏิเสธ สมมติฐานรอง H1 

หมายความว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ความสัมพันธ์

ของ  

Current Ratio 

ดัชนีราคา 

หลักทรัพย ์

Current 

Ratio 

Debt to 

Equity  

Ratio 

Inventory 

Turnover  

Ratio 

Return on 

Asset  

Ratio 

Return on 

Equity  

Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ -0.417 1 0.227 -0.319 -0.228 0.66 

ค่า p 0.060  0.323 0.159 0.319 0.775 
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ส่วนที 2  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)  กับ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 จากสมมติฐานข้อที 2 อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มี

ความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดังนี 

H0 : อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 H1 : อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุน้ (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์(Correlation Analysis) 

และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชือมั น 95% ดังนั นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมือ

ค่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 

ตารางที 4.3 : ตารางแสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น 

  

จากตารางที 4.3 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนหนี สินต่อส่วน

ของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่าความ

น่าจะเป็น (p) มีค่าเท่ากับ 0.271 ซึงมากกว่า 0.05 ดังนั นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 แลปฏิเสธ 

สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)ไม่มี

ความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

ความสัมพันธ์

ของ Debt to 

Equity Ratio 

ดัชนีราคา 

หลักทรัพย ์

Current 

Ratio 

Debt to 

Equity  

Ratio 

Inventory 

Turnover  

Ratio 

Return on 

Asset  

Ratio 

Return on 

Equity  

Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ -0.252 0.227 1 -0.045 -0.055 0.649 

ค่า p 0.271 0.323  0.848 0.814 0.001 
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แต่จะพบว่าอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity)เนืองจากมีค่า (p) เท่ากับ 0.001 ซึงมีค่า 

น้อยกว่า 0.05 

 

ส่วนที 3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) 

กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  

 จากสมมติฐานข้อที 3 อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)  มี

ความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดังนี 

H0 : อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)  ไม่มีความสัมพันธ์

กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 H1 : อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)  มีความสัมพันธ์กับ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชือมั น 95% ดังนั นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมือ

ค่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 

ตารางที 4.4 : ตารางแสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 

  

จากตารางที 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการหมุนเวียน

สินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์

ของ  Inventory 

Turnover  Ratio 

ดัชนีราคา 

หลักทรัพย ์

Current 

Ratio 

Debt to 

Equity  

Ratio 

Inventory 

Turnover  

Ratio 

Return on 

Asset  

Ratio 

Return on 

Equity  

Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ 0.166 -0.319 -0.045 1 0.457 0.189 

ค่า p 0.473 0.159 0.848  0.037 0.413 
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สารสนเทศและการสือสาร โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่าความ

น่าจะเป็น (p) มีค่าเท่ากับ 0.473 ซึงมากกว่า 0.05 ดังนั นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธ 

สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

ไม่มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสารแต่จะพบว่าอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) มี

ความสัมพันธ์กับอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) เนืองจากมีค่า (p) เท่ากับ 

0.037 ซึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 

 

ส่วนที 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 จากสมมติฐานข้อที 4 อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) มีความสัมพันธ์

กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดังนี 

H0 : อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 H1 : อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

 สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์(Correlation Analysis) 

และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชือมั น 95% ดังนั นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมือ

ค่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 
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ตารางที 4.5 : ตารางแสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ 

  

จากตารางที 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อ

สินทรัพย์ (Return on Asset) กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสาร โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่าความน่าจะเป็น(p) 

มีค่าเท่ากับ 0.390 ซึงมากกว่า 0.05 ดังนั นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 แลปฏิเสธ สมมติฐานรอง H1 

หมายความว่า อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) ไม่มีความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารแต่จะพบว่าอัตราส่วนกําไร

สุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset)  มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 

(Inventory Turnover Ratio)  เนืองจากมีค่า (p) เท่ากับ 0.037 ซึงมีค่า น้อยกว่า 0.05 

 

ส่วนที 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) กับ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 จากสมมติฐานข้อที 5 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) มี

ความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ดังนี 

H0 : อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ไม่มีความสัมพันธ์กับ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 H1 :  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) มีความสัมพันธ์กับ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

ความสัมพันธ์

ของ Return on 

Asset  Ratio 

ดัชนีราคา 

หลักทรัพย ์

Current 

Ratio 

Debt to 

Equity  

Ratio 

Inventory 

Turnover  

Ratio 

Return on 

Asset  

Ratio 

Return on 

Equity  

Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ 0.198 -0.228 -0.55 0.457 1 0.313 

ค่า p 0.390 0.319 0.814 0.037  0.167 
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 สําหรับสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชือมั น 95% ดังนั นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมือ

ค่า p มีค่าน้อยกว่า 0.05 

 

ตารางที 4.6 : ตารางแสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น 

  

จากตารางที 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผลตอบแทนต่อ

ส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) พบว่าความ

น่าจะเป็น(p) มีค่าเท่ากับ 0.877 ซึงมากกว่า 0.05 ดังนั นจึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธ 

สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity)ไม่มี

ความสัมพันธ์กับ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

แต่จะพบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) มีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เนืองจากมีค่า (p) เท่ากับ 0.001 ซึงมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์

ของ  Inventory 

Turnover  Ratio 

ดัชนีราคา 

หลักทรัพย ์

Current 

Ratio 

Debt to 

Equity  

Ratio 

Inventory 

Turnover  

Ratio 

Return on 

Asset  

Ratio 

Return on 

Equity  

Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ 0.36 0.066 0.679 0.189 0.313 1 

ค่า p 0.877 0.775 0.001 0.413 0.167  
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สรุปผลการทดสอบ 

 

ตารางที 4.7 : ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์  

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

 ดัชนีราคา 

หลักทรัพย ์

Current 

Ratio 

Debt to 

Equity  

Ratio 

Inventory 

Turnover  

Ratio 

Return on 

Asset  Ratio 

Return on 

Equity  

Ratio 

Current Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ -0.417 1 0.227 -0.319 -0.228 0.66 

ค่า p 0.060  0.323 0.159 0.319 0.775 

Debt to Equity  Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ -0.252 0.227 1 -0.045 -0.055 0.649 

ค่า p 0.271 0.323  0.848 0.814 0.001 

Inventory Turnover  Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ 0.166 -0.319 -0.045 1 0.457 0.189 

ค่า p 0.473 0.159 0.848  0.037 0.413 

Return on Asset  Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ 0.198 -0.228 -0.55 0.457 1 0.313 

ค่า p 0.390 0.319 0.814 0.037  0.167 

Return on Equity  Ratio 

ค่าความสัมพันธ ์ 0.36 0.066 0.679 0.189 0.313 1 

ค่า p 0.877 0.775 0.001 0.413 0.167  

 

 จากตารางที 4.7 พบว่าไม่มีอัตราส่วนทางการเงินตัวใดมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารอย่างมีนัยสําคัญ เมือ

พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินซึงเป็นตัวแปรอิสระเหมือนกัน พบว่า อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้

ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์กับ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return 

on Equity)โดยมีระดับความสัมพันธ์เท่ากับ 0.679 ซึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับ

นัยสําคัญ α = 0.01 และ อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) มี
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ความสัมพันธ์ กบั อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) โดยมีระดับความสัมพันธ์

เท่ากับ 0.457 ซึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 



บทที 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั งนี มีว ัตถุประสงค์เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ของบริษัททีตด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทไทย และ เพือหาตัวแปรช่วยในการพยากรณ์ดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยใช้อัตราส่วนทาง

การเงิน 

ในการวิจัยครั งนี ได้มีการศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทกลุ่มตัวอย่าง

ทั งหมด 5 บริษัท จากบริษัทกลุ่มประชากรทั งหมด 27 บริษัท โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดัชนีราคา

หลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร และอัตราส่วนทางการเงิน

โดยคํานวณจากงบการเงินจากข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ทําการศึกษาข้อมูลในช่วงเวลาตั งแต่ ไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 2552 

ในการศึกษาได้มีการตั งสมมติฐานการวิจัย คือ อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับ 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยอัตราส่วน

ทางการเงินในการวิจัยครั งนี ได้แก่  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) อัตราส่วนหนี สินต่อ

ส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory 

Turnover Ratio) อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) และอัตราส่วนผลตอบแทน

ต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ซึงอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี ใช้เป็นตัวแทนของตัวแปร

อิสระ และ ดชันีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็น

ตัวแทนของตัวแปรตาม โดยนําตัวแปรทั งสองมาหาความสัมพันธ์กันเพือศึกษาว่าอัตราส่วนทางการ

เงินมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสารอย่างมีนัยสําคญัหรือไม่ โดยใช้เครืองมือทางสถิติในการประมวลผลข้อมูล 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที 4 สามารถสรุปไดด้ังนี                                                           

 1. จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่าอัตราส่วนทางการเงินซึงเป็นตัวแปรอิสระของ
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ประชากรทั ง 2 กลุ่ม ในการวิจัยครั งนี ไม่มีอัตราส่วนทางการเงินตัวใดทีมีความสัมพันธ์กับ ดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

2. มีอัตราส่วนทางการเงินซึงเป็นตัวแปรอิสระเหมือนกันมีความสัมพันธ์กันเอง โดยพบว่า

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพันธ์กับ อัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity)โดยมีระดับความสัมพันธ์เท่ากับ 0.679 ซึงมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญ  = 0.01 และ อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้า 

คงคลัง (Inventory Turnover Ratio) มีความสัมพันธ์ กับ อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return 

on Asset) โดยมีระดับความสัมพันธ์เท่ากับ 0.457 ซึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับ

นัยสําคัญ  = 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเปลียนกลุ่มประชากรการศึกษาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอืนๆในตลาดหลักทรัพย ์

2. ควรนําอัตราส่วนทางการเงินทีมีอยู่มาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ให้มากกว่านี 

3. ควรศึกษาปัจจัยด้านอืนๆทีส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์  

4. ควรขยายขอบเขตระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาให้กว ้างขึ น 
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ตารางแสดงข้อมูลอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(Current Ratio) ของกลุ่มบริษัทตัวอย่าง 

เวลา JAS SHIN THCOM TRUE TT&T 

2547/2 1.72042 0.99320 0.44194 0.65845 1.51874 

2547/3 1.84038 0.98263 0.46651 1.17363 1.39218 

2547/4 1.96777 0.88346 0.44435 1.19214 1.30914 

2548/1 2.22115 0.97450 0.46599 1.17631 1.74351 

2548/2 2.31670 1.04444 1.16484 1.16921 1.40032 

2548/3 2.62059 1.10611 0.98434 1.07690 1.45911 

2548/4 2.12158 0.97120 0.57619 0.89195 1.14514 

2549/1 1.70823 0.81331 0.38817 0.60947 1.29090 

2549/2 2.45506 1.05362 0.34067 0.48642 1.01298 

2549/3 2.19305 0.87055 0.39112 0.69575 0.97551 

2549/4 2.08002 0.78582 0.50740 0.56787 0.66025 

2550/1 1.94131 0.64450 0.36543 0.56688 0.68168 

2550/2 1.84927 0.66967 0.33810 0.66311 0.51803 

2550/3 1.89098 1.14056 1.05435 0.64567 0.53999 

2550/4 1.92474 1.05142 0.93366 0.77721 0.41420 

2551/1 1.90766 1.05754 0.99921 0.77061 0.13463 

2551/2 1.67840 0.96291 1.04307 0.74525 0.15720 

2551/3 1.65711 1.00772 1.19902 0.70878 0.17577 

2551/4 1.21818 0.80875 0.86456 0.61124 0.19276 

2552/1 1.18385 0.76106 0.88632 0.77025 0.22785 

2552/2 1.50348 0.66245 0.68685 0.70487 0.24417 

  

  

 

 



ตารางแสดงข้อมูลอัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 

เวลา JAS SHIN THCOM TRUE TT&T 

2547/2 1.60236 0.58344 1.98880 62.47784 2.29483 

2547/3 1.58896 0.61310 2.05511 113.07636 2.29483 

2547/4 1.29848 0.58608 2.01029 20.66207 1.70639 

2548/1 1.17105 0.68924 2.00282 20.07073 1.57368 

2548/2 1.12363 0.56957 1.53621 25.25052 1.66106 

2548/3 1.02824 0.62102 1.50991 31.29399 1.70124 

2548/4 0.95517 0.61406 1.47989 351.04296 1.59281 

2549/1 0.87448 0.54366 1.51425 109.67479 1.51481 

2549/2 0.84339 0.52583 1.53614 203.71368 1.50180 

2549/3 0.85146 0.57892 1.60475 65.42410 1.53400 

2549/4 0.85391 0.68643 1.41822 15.61536 1.53442 

2550/1 0.81220 0.64121 1.38677 14.51937 1.58597 

2550/2 0.79003 0.63999 1.38912 16.54382 1.62285 

2550/3 0.75216 0.43521 0.82087 13.90343 1.69520 

2550/4 0.69505 0.35287 0.80419 9.43148 1.79208 

2551/1 0.66662 0.33843 0.78741 8.03987 1.74873 

2551/2 0.90131 0.33414 0.74037 11.13148 2.05822 

2551/3 0.93027 0.33821 0.71131 13.49367 2.28470 

2551/4 1.07164 0.35855 0.76494 8.82538 2.69197 

2552/1 0.79419 0.35164 0.80002 8.83528 3.11142 

2552/2 0.95745 0.35414 0.75062 10.42593 3.32022 

  

 

 



ตารางแสดงข้อมูลอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)ของกลุ่มบริษัท

ตัวอย่าง 

เวลา JAS SHIN THCOM TRUE TT&T 

2547/2 7.70467 3.65505 1.35805 0.47428 0.28762 

2547/3 2.33429 9.44791 1.28718 0.36012 0.28762 

2547/4 10.36869 19.00784 8.56450 2.07229 0.77127 

2548/1 2.72071 3.87554 1.84749 0.70237 0.15751 

2548/2 4.13561 4.37489 2.25661 0.67542 0.19890 

2548/3 5.27410 3.85395 6.31311 0.43270 0.29897 

2548/4 18.25822 11.76513 5.74748 2.26784 0.93375 

2549/1 6.22447 4.76782 3.26495 0.27779 0.36449 

2549/2 9.71940 4.23858 2.66563 0.24888 0.37075 

2549/3 2.24646 4.11272 8.40878 0.33008 0.54049 

2549/4 33.00565 27.60339 16.27907 1.28470 2.04710 

2550/1 6.48936 4.83595 3.11929 0.23250 1.02760 

2550/2 8.81751 3.56769 2.37339 0.33415 1.30221 

2550/3 5.74840 2.62716 1.97936 0.32634 1.23967 

2550/4 32.12661 14.14628 9.62512 1.18194 4.23433 

2551/1 4.84024 4.14872 3.42760 0.38486 1.40142 

2551/2 8.66948 3.00333 2.31045 0.39046 1.76342 

2551/3 10.22020 3.81584 8.90730 0.34247 1.48183 

2551/4 28.38366 12.91309 9.73839 1.35490 6.69877 

2552/1 4.81240 3.27849 2.74100 9.78728 3.74180 

2552/2 7.34525 3.51847 2.88892 14.90075 5.83389 

  

 

 



ตารางแสดงข้อมูลอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset)ของกลุ่มบริษัทตัวอย่าง 

เวลา JAS SHIN THCOM TRUE TT&T 

2547/2 0.00113 0.03493 0.00947 -0.00564 0.01292 

2547/3 0.00716 0.03459 0.00353 -0.00392 0.01292 

2547/4 0.06728 0.13109 0.03103 0.00589 0.00565 

2548/1 0.02219 0.03372 0.00169 0.00149 0.00259 

2548/2 0.00061 0.02742 0.00098 -0.00956 -0.02461 

2548/3 0.03748 0.02640 0.02231 -0.00743 -0.01062 

2548/4 0.05210 0.10934 0.00139 0.03962 -0.04588 

2549/1 0.02595 0.02619 0.00414 0.00444 0.00840 

2549/2 0.00319 0.01876 0.00257 -0.01403 -0.01004 

2549/3 0.00572 0.01039 0.10396 -0.01210 -0.01438 

2549/4 0.01354 0.04022 0.10098 -0.03400 -0.03083 

2550/1 0.00011 0.02167 0.00924 0.00393 0.01271 

2550/2 0.00026 0.01575 0.00160 0.00555 -0.02605 

2550/3 0.00020 0.01070 0.10227 0.00955 -0.01554 

2550/4 0.00277 0.01427 0.11787 0.01361 -0.06160 

2551/1 0.01563 0.02815 0.00924 0.02767 0.00048 

2551/2 0.14015 0.06769 0.00001 0.02932 -0.03296 

2551/3 0.10604 0.02271 0.00406 0.01390 -0.02290 

2551/4 0.09634 0.08242 0.02504 0.02895 0.08946 

2552/1 0.01433 0.02477 0.00780 0.00289 0.02548 

2552/2 0.01285 0.03126 0.00712 0.01169 -0.01407 

  

 

 

 



ตารางแสดงข้อมูลอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู ้ ถือหุ้น (Return on Equity)  

เวลา JAS SHIN THCOM TRUE TT&T 

2547/2 0.00293 0.05532 0.02830 -0.35800 0.04257 

2547/3 0.01853 0.05580 0.01079 -0.44746 0.04257 

2547/4 0.15464 0.20792 0.09342 0.12768 0.01528 

2548/1 0.04817 0.05696 0.00425 0.03000 0.00667 

2548/2 0.00128 0.04304 0.00249 -0.25093 -0.06549 

2548/3 0.07601 0.04279 0.05811 -0.23984 -0.02868 

2548/4 0.10187 0.17648 0.00336 13.90776 -0.11897 

2549/1 0.04865 0.04042 0.00988 0.49162 0.02113 

2549/2 0.00589 0.02862 0.00614 -2.84434 -0.02513 

2549/3 0.01059 0.01641 0.18929 -0.80405 -0.03644 

2549/4 0.02511 0.06783 0.18219 -0.56486 -0.07813 

2550/1 0.00020 0.03557 0.01652 0.06100 0.03286 

2550/2 0.00046 0.02583 0.00382 0.09737 -0.06831 

2550/3 0.00035 0.01536 0.18622 0.14238 -0.04188 

2550/4 0.00469 0.01931 0.18219 0.14197 -0.17200 

2551/1 0.02605 0.03768 0.01652 0.25017 0.00131 

2551/2 0.26647 0.09031 0.00003 0.35574 -0.10079 

2551/3 0.20469 0.03039 0.00695 0.20153 -0.07522 

2551/4 0.19957 0.11197 0.04419 0.51135 0.33027 

2552/1 0.02945 0.03348 0.01403 0.02847 0.10478 

2552/2 0.02515 0.04233 0.01246 0.13356 -0.06077 
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