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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ

บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงินจํานวน 465 บริษัท ในไตรมาสท่ี  2 ของป 2552 

สําหรับตัวแปรท่ีใชในการนํามาวิเคราะหในการวิจัยมีท้ังหมด 12 ตัวแปร แบงออกเปน 5 มิติ คือ 1) มิติดานสภาพ

คลองและความยืดหยุนทางการเงิน 2) มิติดานความสามารถในการใชสินทรัพย 3) มิติดานโครงสรางทางการเงินหรือ

โครงสรางเงินทุน 4) มิติดานความสามารถในการทํากําไร และ 5) มิติดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระ

หน้ี ในการวิเคราะหการจัดกลุมน้ัน เลือกใชการจัดกลุมท้ังหมด 6 วิธี คือ 1) Single Linkage 2) Complete Linkage 3) 

Average Linkage 4) Centroid Linkage 5) Median Linkage และ 6) Ward Linkage โดยเลือกเปรียบเทียบจาก 2 

ระยะทาง คือ 1) Correlation Coefficient Distance และ 2) Absolute Correlation Coefficient Distance 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  

1. การจัดกลุมดวย Single Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute Correlation 

Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 7 กลุม และ 6 กลุมตามลําดับ 

2. การจัดกลุมดวย Complete Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute 

Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2 กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ 

3. การจัดกลุมดวย Average Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute 

Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5 กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ 

4. การจัดกลุมดวย Centroid Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute 

Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5 กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ 

5. การจัดกลุมดวย Median Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute 

Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 3 กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ 

6. การจัดกลุมดวย Ward Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute 

Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2 กลุม และ 2 กลุมตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินใน 5 มิติแลวพบวาการจัดกลุมดวยวิธี Average 

Linkage และ Centroid Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance ใหผลใกลเคียงกับมิติเดิมมากท่ีสุด 
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Abstract 

The research was purposed for comparing of financial ratios cluster analysis by studying 

financial statement from 465 companies in the second quarter of 2009 fiscal year. There are 12 variables, divide 

into 5 dimensions as 1) Liquidity and Flexibility dimension 2) Asset management dimension 3) Financial 

structure or Capital structure dimension 4) Profitability dimension and 5) Coverage dimension . There are 6 

methods using in cluster analysis as 1) Single Linkage 2) Complete Linkage 3) Average Linkage 4) Centroid 

Linkage 5) Median Linkage and 6) Ward Linkage by comparing 2 distances as 1) Correlation Coefficient 

Distance and 2) Absolute Correlation Coefficient Distance 

The result of studying shows that 

1. Clustering by Single Linkage using Correlation Coefficient Distance and Absolute Correlation 

Coefficient Distance can divide financial ratio into 7 and 6 categories respectively. 

2. Clustering by Complete Linkage using Correlation Coefficient Distance and Absolute 

Correlation Coefficient Distance can divide financial ratio into 2 and 7 categories respectively. 

3. Clustering by Average Linkage using Correlation Coefficient Distance and Absolute 

Correlation Coefficient Distance can divide financial ratio into 5 and 7 categories respectively. 

4. Clustering by Centroid Linkage using Correlation Coefficient Distance and Absolute 

Correlation Coefficient Distance can divide financial ratio into 5 and 3 categories respectively. 

5. Clustering by Median Linkage using Correlation Coefficient Distance and Absolute 

Correlation Coefficient Distance can divide financial ratio into 3 and 3 categories respectively. 

6. Clustering by Ward Linkage using Correlation Coefficient Distance and Absolute Correlation 

Coefficient Distance can divide financial ratio into 2 and 2 categories respectively. 

However, when we consider 5 dimension of financial statement, using Correlation Coefficient 

Distance causes Average Linkage and Centroid Linkage clustering have the result like the old one. 
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ทําวิจัยในคร้ังนี ้
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กอใหเกิดประโยชนแกผูลงทุนและผูสนใจท่ัวไป 

 

   

 

 



 ช 

สารบัญ 

 

 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย................................................................................................................... ง 

บทคัดยออังกฤษ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................... ฉ 

สารบัญภาพ.............................................................................................................................. ญ 

บทท่ี  

1      บทนํา............................................................................................................................... 1 

ความเปนมา…………………………………………………………………….. 1 

วัตถุประสงคของการศึกษา.................................................................................. 2 

ขอบเขตการวิจัย………………………………………………………………... 2 

ข้ันตอนการวิจัย.................…………………………………………………….. 3 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ…………………………………………………….. 3 

2      เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ........................................................................................ 5 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย....................................................................... 5 

อัตราสวนทางการเงิน……..…………………………………………………… 10 

การวิเคราะหกลุม………………………………………..……………………... 17 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ............................................................................................... 21 

3      วิธีดําเนินการวิจัย............................................................................................................. 24 

แหลงท่ีมาและลักษณะของขอมูล……………………………………………….. 24 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา…………........................................................................ 24 

ขอมูลท่ีใชในการวิจัย…………………………………………………………… 25 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล...................................................................... 26 

4      ผลการวเิคราะหขอมูล...................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 



 ซ 

บทท่ี หนา 

5      อภิปรายผล และขอเสนอแนะ…………………………………………………………. 36 

สรุปผลการวิจัย………………………………………………………………….. 36 

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………. 37 

 

บรรณานุกรม........................................................................................................................... 

 

39 

 

ประวัติผูวิจัย............................................................................................................................. 

 

41 

 
 



 ญ 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หนา 

1 แผนภาพแสดงโครงสรางการกํากับดูแลตลาดทุน............................................... 7 

2 แผนภาพแสดงการจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Single Linkage………    31 

3 แผนภาพแสดงการจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Complete Linkage…... 32 

4 แผนภาพแสดงการจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Average Linkage…….    33 

5 แผนภาพแสดงการจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Centroid Linkage……. 34 

6 แผนภาพแสดงการจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Median Linkage…….. 35 

7 แผนภาพแสดงการจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Ward Linkage……….. 35 
 



 1 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ตลาดเงิน (Financial Market) เปนตลาดกลางซ่ึงทําหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางผูมีเงินออม

กับผูท่ีตองการลงทุน  โดยการเปล่ียนเงินออมไปเปนเงินลงทุนผานกลไกลการใหสินเช่ือ และการ

ออกหลักทรัพยจําหนาย ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ตลาดเงิน (Money Market) และ 2) ตลาด

ทุน (Capital Market) โดยผูตองการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยในตลาด

ทุนเพื่อขายใหกับบุคคลภายนอกหรือประชาชนโดยท่ัวไปในตลาดแรก โดยมีตลาดรองซ่ึงจัดตั้งข้ึน

เพื่อทําหนาท่ีเปนแหลงกลางเสริมสภาพคลองใหแกหลักทรัพย และชวยสรางความม่ันใจแกผูซ้ือ

หลักทรัพยในตลาดแรก ใหสามารถซ้ือขายเปล่ียนมือความเปนเจาของหลักทรัพย และชวยสราง

ความม่ันใจแกผูซ้ือหลักทรัพยในตลาดแรกวาจะสามารถขายหลักทรัพยนั้นเพื่อเปล่ียนกลับคืนเปน

เงินสดไดเม่ือตองการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (The stock Exchange of Thailand) เปน

ตลาดรองท่ีจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการ ซ่ึงกอตั้งข้ึนในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2517 ผานการประกาศใช

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีพันธกิจคือ “ เปนศูนยกลางและ

ทางเลือกหลักของผูลงทุน และผูระดมทุนเพื่อสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตรา

สารและบริการทางการเงินครบวงจร และมีระบบท่ีนาเช่ือถือและเขาถึงไดงาย” ในรอบป 2551 ท่ี

ผานมาภาวะทางการเงินในตลาดหลักทรัพยฯ เปนในทิศทางเดียวทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย

ท่ัวโลก กลาวคือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ( SET Index) ปรับลงมาปดท่ีระดับ

449.96 จุด ลดลงจาก 858.10 จุด ณ ส้ินป 2550 (ลดลงรอยละ 48) โดยดัชนีสูงสุดของปอยูท่ี 884.19 

และต่ําสุดท่ี 384.15 จุด อยางไรก็ตาม ความนาสนใจของตลาดทุนไทยยังคงดึงดูดผูลงทุนดวย

อัตราสวนปนผลตอบแทนเฉล่ีย (Market Divident Yielld) ท่ีเพิ่มข้ึนจากรอยละ 3.31 ณ ส้ินป 2550 

เปนรอยละ 6.57 ณ ส้ินป 2551 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2551) ซ่ึงใหผลตอบแทนสูงกวา

การลงทุนประเภทอ่ืนๆ โดยรวม ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงินเกี่ยวกับของทรัพย

ตาง ๆ จึงเปนเร่ืองท่ีมีความนาสนใจ โดยเฉพาะการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ( Financial 

Ratios) เปนอีกแนวทางหนึ่งในการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการดําเนินการของบริษัทท่ีอยูในตลาด

หลักทรัพยฯ 
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อัตราสวนทางการเงินจึงเปนเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการนําไปใช

วิเคราะหสารสนเทศทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแตละมิติในอัตราสวน

ทางการเงินประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ โดยมีรายละเอียดของตัวแปรในแตละมิติ อยางไรก็ตาม หาก

ผูวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินดังกลาวแลว ก็จะทําใหผลการวิเคราะหหรือ

สารสนเทศท่ีไดมีความคาดเคล่ือนไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ตรวจลักษณะโครงการของการจัดกลุม

ของตัวแปรในแตละมิติของอัตราสวนทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ บริษัทท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยโดยใชรายงานงบการเงินไตรมาศท่ี 2  ในป 2552 จํานวน 465 บริษัท ประกอบดวย งบกําไร

ขาดทุนและงบดุล ยกเวน บริษัทท่ีมีการจัดทํางบการเงินท่ีมีรูปแบบเฉพาะ ไดแก บริษัทกลุม

ธนาคารพาณิชย กลุมเงินทุนและหลักทรัพย และกลุมบริษัทประกันภัยละประกันชีวิต ถือเปนการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน ท่ีหนวยงานรัฐเปนผูกําหนด  

2. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยเลือกใชตัวแปรท่ีใชในการวิจัยใน 5 มิติ โดยเลือกใชตัว

แปรอัตราสวนทางการเงิน จํานวน 12 ตัวแปร โดยพิจารณาจาก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัว

แปรแตละคูท่ีมีคานอยกวา 0.9 โดยมีรายละเอียดดังนี้   

2.1 มิติดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ประกอบดวย 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  แทนดวย X11 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน แทนดวย 

X12 และอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองแทนดวย X13  

2.2  มิติดานความสามารถในการใชสินทรัพย ประกอบดวยอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยรวม แทนดวย  X21 และ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร แทนดวย  

X22  

2.3   มิติดานโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน ประกอบดวย 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม แทนดวย X31 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สิน
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และสวนของผูถือหุน แทนดวย X32 และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและของผูถือ

หุน แทนดวย X33 

2.4  มิติดานความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวย อัตราสวน

กําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย แทนดวย X41 และอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย แทน

ดวย X42  

2.5 มิติดานความพียงพอของเงินสดในการชําระหนี้ ประกอบดวย 

อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดตอดอกเบ้ียจาย แทนดวย X51 และอัตราสวนกําไร

กอนดอกเบ้ียและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวมแทนดวยX52 

 

ขั้นตอนการวจัิย 
1. เก็บรวบรวมขอมูล โดยแหลงท่ีมาของขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดมาจาก บริษัทท่ี

มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชรายงานงบการเงินไตรมาสท่ี 2 ป 2552 

จํานวน 465 บริษัท ประกอบดวยงบกําไรขาดทุน และงบดุล 

2. การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม Minitab มาใชในการวิเคราะหขอมูล และนํา

ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมาสรุปผล 

 3.โดยเปนการสรุปการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวน

ทางการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวน

ทางการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.  สามารถทราบและเขาใจทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ การวิเคราะหกลุม และการ

วิเคราะหทางการเงินแบบอัตราสวนทางการเงิน 

 



 4 

บทที2่ 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการ

เงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ไดใชแนวคิดท่ีเกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปน

แนวทางในการวิจัยตางๆ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  1.1 จุดเร่ิมตนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  1.2 โครงสรางการกํากับดูแลตลาดทุน 

  1.3 บทบาทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  1.4 พันธกิจ 

  1.5 วิสัยทัศน 

  1.6 ลักษณะการดําเนินงาน 

สวนท่ี 2 อัตราสวนทางการเงิน 

  2.1 ความหมายอัตราสวนทางการเงิน 

  2.2 ประโยชนของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

  2.3 ประโยชนของการวิเคราะหงบการเงินท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุน 

  2.4 ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหกลุม 

  3.1 วิธีการรวมกลุมแบบมีลําดับช้ัน 

  3.2 วิธีการรวมกลุมแบบไมมีลําดับช้ัน 

สวนท่ี  4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
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1. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.1 จุดเร่ิมต้นของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจุดเร่ิมตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและสงเสริมความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ไดกําหนดการพัฒนาตลาดทุน เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการจัดตั้งตลาด

หลักทรัพย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 นั้น เนนใหตลาดทุนมีบทบาทท่ี

สําคัญ คือการเปนแหลงระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

พัฒนาการของตลาดทุนของไทย สามารถแบงออกไดเปน 2 ยุค คือ 1) ตลาดหุนกรุงเทพ 

(Bangkok Stock Exchange) 2) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตช่ือภาษาอังกฤษวา The 

Securities Exchange of Thailand โดยแตละยุคมีรายละเอียดดังนี ้

 1.1.1 ตลาดหุนกรุงเทพ การจัดตั้งตลาดหุนของไทยเร่ิมข้ึนในเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปหางหุนสวนจํากัด ในปตอมาไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดและเปล่ียน

ช่ือเปน “ตลาดหุนกรุงเทพ” ( Bangkok Stock Exchange) ซ่ึงมีลักษณะเปนเปนองคกรเอกชน

ถึงแมวาจะมีพื้นฐานในการจัดตั้งท่ีดีการซ้ือขายหุนในตลาดหุนกรุงเทพ ก็ไมไดรับความสนใจมาก

นัก มูลคาการซ้ือขายมีเพียง 160 ลานบาทในปพ.ศ. 2511 และ 114 ลานบาท ในปพ.ศ.  2512 การซ้ือ 

ขายมีปริมาณลดลงเปน 46 ลานบาทในป พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ลานบาทในป พ.ศ.  2514 

การซ้ือขายหุนกูมี มูลคาถึง 87 ลานบาทในป พ.ศ. 2515 แตการซ้ือขายหุนก็ยังคงไมเปนท่ีสนใจ 

โดยมูลคาการซ้ือขายหุนท่ีต่ําสุดมีเพียง 26 ลานบาทเทานั้น และในท่ีสุดตลาดหุนกรุงเทพก็ตองปด

กิจการลง  

ตลาดหุนกรุงเทพนั้นไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรูความเขาใจท่ีเพียงพอในเร่ืองตลาดทุน   
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1.1.2 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตช่ือภาษาอังกฤษวา The 

Securities Exchange of Thailand แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 

2514) ไดเสนอแผนการจัดตั้งตลาดทุนดังกลาวข้ึนเปนคร้ังแรก โดยใหมีเคร่ืองมืออํานวยความ

สะดวกและมาตรการสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเหมาะสมในป พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดทําการ

วาจางศาสตราจารยซิดนีย เอ็ม รอบบ้ินส ศาสตราจารยประจําภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัย

โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เพื่อมาทําการศึกษาชองทางการพัฒนาตลาดทุนไทย ในป พ.ศ. 2515 

รัฐบาลไดเขามามีบทบาทโดยการแกไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ท่ี 58 เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การคา 

ท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน" การแกไขดังกลาวสงผลใหรัฐบาล

สามารถกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ซ่ึงทําใหการดําเนินงานเปนไป

อยางมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก นั้นในป พ.ศ. 2517 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจะจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซ้ือ

ขายหลักทรัพย เพื่อสงเสริมการออมทรัพยและการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาดวยการแกไข

บทบัญญัติเกี่ยวกับรายไดเพื่อใหสามารถนําเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได ในป พ.ศ. 2518 

รูปแบบทางกฎหมายตางๆไดรับการปรับแกจนลงตัว และในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาด

หลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ช่ือภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of 

Thailand) ไดเปดทําการซ้ือขายข้ึนอยางเปน ทางการคร้ังแรกและไดทําการเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษ

เปน "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 

1.2 โครงสร้างการกาํกบัดูแลตลาดทุน  

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหการดําเนินงาน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกําหนดอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยฯ โดยสามารถ

เขียนเปนแผนภาพไดดังรูปท่ี 1 
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ภาพที ่1 โครงสรางกํากับดูแลตลาดทุน 

1.3 บทบาทของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

1.3.1 ประโยชนตอการจัดสรรเงินออมและการลงทุนระยะยาว ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญในตลาดทุนและตลาดการเงินไทย 

ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย และเปนกลไก หรือตัวกลางในการระดมเงินออม

หรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตท่ีตองการเงินทุน ทําใหการออมและ

การลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออม

และการลงทุนเพิ่มมากข้ึนเม่ือเงินออมเขาสูระบบการเงินผานกลไกตลาดการลงทุนเพิ่มมากข้ึนก็จะ

มีชองทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มข้ึนดวย ทําใหการใชทรัพยากรหรือ

เงินออมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง 

  1.3.2 ประโยชนตอหารปรับโครงสรางทางการเงินของธุรกิจและระดม

เงินทุนจากตลาดทุนโดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอีกทางเลือกหนึ่งในการระดม

ทุนของธุรกิจตางๆ นอกเหนือจากการกูเงินจากสถาบันการเงินโดยท่ัวไป ทําใหกิจการนั้นสามารถ

กระทรวงการคลัง 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

กลุมตลาดหลักทรัพยและบริษัทในเครือ 

ผูประกอบ

ธุรกิจ 
ตลาดรอง ตลาดแรก 
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ระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อใชในการลงทุนและดําเนินธุรกิจไดตามท่ีตองการโดยไมตองมีภาระจาก

ดอกเบ้ียเงินกูและสักสวนหนี้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของเจาของ 

  1.3.3 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ การท่ีบริษัทจด

ทะเบียนสามารถระดมทุนผานตลาดทุนผานตลาดทุนโดยการออกหลักทรัพยและเสนอขายตอผูถือ

หุนและผูลงทุนท่ัวไปนั้น ถือเปนโอกาสอันดีสําหรับผูลงทุนหรือผูมีเงินออมท่ีจะมีสวนรวมเปน

เจาของกิจการท่ีเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว 

  1.3.4 ชวยขยายฐานภาษีของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดเอ็ม เอ ไอ เปนตลาดท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเปนมาตรฐาน

และโปรงใส มีระบบบัญชีท่ีดีรวมท้ังมีการจัดทํางบการเงินและรายงานผลการดําเนินงานท่ีถูกตอง 

และเปนไปตามมาตรฐาน และมีการเปดเผยขอมูลไปยังผูถือหุนและผูเกี่ยวของอ่ืนๆ อยางแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลและรายงานทางการเงินดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอผูลงทุนในการวิเคราะหการ

ลงทุนและเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีของบริษัทในการวิเคราะหการลงทุนและติดตามฐานะ

ทางการเงินของธุรกิจแลว ยังเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของดวย เปนขอมูลฐานภาษี

ท่ีถูกตองและจะชวยจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง

และครบถวยอีกดวย 

  1.3.5 ชวยลดภาระหนี้ตางประเทศ การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยเพื่อตองการระดมเงินทุนนั้น นับเปนการระดมเงินทุนโดยผานตลาดทุนในประเทศเพื่อ

ธุรกิจภายในของประเทศ เงินทุนท่ีบริษัทจดทะเบียนตางๆ ระดมมาใชนั้น จะถูกใชไปในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศเปนหลัก ไมวาจะเปนการลงทุนในธุรกิจประเภทใหมหรือการขยาย

กิจการ ดังนั้นตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงทําหนาท่ีเปนกลไกสําคัญท่ีชวยตอบสนองความ

ตองการเงินทุนของธุรกิจภายในประเทศซ่ึงนอกจากการลดความตองการกูยืมเงินจากสถาบัน

การเงินภายในประเทศแลว ยังชวยลดความตองการกูยืมเงินตราสารจากประเทศไดอีกดวย 

  1.3.6 เปนดัชนีช้ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเปนท้ังแหลงระดมทุนและแหลงเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนท่ีสนใจของธุรกิจท่ี

ตองการลงทุน และผูท่ีเงินออมท่ีตองการจะลงทุนรวมท้ังเปนกลไกสําคัญในการระดมเงินทุนและ

จัดสรรเงินทุนระยะยาวใหแกภาคธุรกิจตางๆ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ
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โดยรวมของประเทศ ดังนั้น ภาวะการณซ้ือขายหลักทรัพยในขณะนั้นๆ จะมีความสําคัญและ

สัมพันธกับทิศทางและแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนในขณะนั้น

จะสะทอนถึงความตองการเพื่อการลงทุนของภาคการผลิตและความเช่ือม่ันของผูลงทุน ซ่ึงอาจ

กลาวไดวาพัฒนาการ และภาวะของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนดัชนีช้ีการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่ง 

1.4 พนัธกจิ เปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของผูลงทุนและผูระดมทุน เพื่อสราง

ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร มีระบบท่ี

นาเช่ือถือและเขาถึงไดงาย  

1.5 วสัิยทศัน์ เปนตลาดทุนท่ีไดรับการยอมรับ มีความนาเช่ือถือ มีทีมงานท่ีมี

ความสามารถ มุงม่ันในการสรางสรรคสินคาและบริการท่ีทันสมัยและมีสภาพคลอง เพื่อตอบสนอง

ตอความตองการของ ลูกคา ผูเกี่ยวของ และสังคม   

1.6 ลกัษณะการดําเนินงาน 

1.6.1 ถือเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2517 

1.6.2 มีหนาท่ีสงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ และเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพยและใหบริการท่ีเกี่ยวของ โดยไม

นําผลกําไรมาแบงปนกัน 

1.6.3 ชวยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและ

ดําเนินอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

1.6.4 เร่ิมเปดทําการซ้ือขายหลักทรัพยคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 30เมษายน 2518  

1.6.5 การดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2535 

1.6.6 การดําเนินงานหลัก ๆ  ไ ดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการ

เปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน การซ้ือขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลบริษัทสมาชิกสวนท่ี

เกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูลและการสงเริมความรูใหแกผู

ลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2550) 
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2. อตัราส่วนทางการเงิน 

2.1 ความหมายของอตัราส่วนทางการเงิน 

 อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) เปนเคร่ืองมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ท่ีใช

เปรียบเทียบระหวางรายงานการเงินท่ีเกี่ยวของกันจากงบการเงิน หรือเปรียบเทียบขอมูลตัวเลขใน

งบการเงิน ซ่ึงไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตั้งแต 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกันหรือ

มีความสัมพันธกันเพื่อหาอัตราสวนหรือรอยละ ความสัมพันธระหวางรายการอาจเปนรายการในงบ

เดียวกันหรือตางงบท่ีอยูในชวงเวลาเดียวกันก็ได เชน เปรียบเทียบรายการในงบดุลดวยกันหรืองบ

กําไรขาดทุนดวยกัน หรือเปรียบเทียบรายการในงบดุลกับงบกําไรขาดทุนท่ีอยูในชวงเวลาเดียวกัน 

เปนตน แลวทําใหตีความหมายของงบการเงินนั้นได ซ่ึงตัวเลขท่ีไดสามารถท่ีจะส่ือไปถึงธุรกิจวา 

ธุรกิจนั้นมีผลประกอบการท่ีดีหรือไมดีอยางไร มีปญหาท่ีธุรกิจควรจะแกไขตรงจุดใดบางอยางไร 

ซ่ึงถาหากวามีการตัดสินใจลงทุนบนขอมูลเหลานี้ ก็จะเปนทางหนึ่งท่ีชวยใหลดความเส่ียงจากการ

ขาดทุนได ดังนั้นการวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ทําใหสามารถวิเคราะหงบการเงินได

ประโยชนมากข้ึน โดยอาจนําอัตราสวนทางการเงินท่ีไดของบริษัทหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกบริษัท

หนึ่ง หรืออาจนําไปเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของอุตสาหกรรม หรือกับอัตราสวนของบริษัทนั้นๆ ใน

อดีตได จึงนับวาการวิเคราะหงบการเงินเปนขอมูลพื้นฐานท่ีนําไปใชเพื่อคาดการณแนวโนมของ

ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทนั้นๆ ซ่ึงจะทําใหการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยของผูลงทุนเปนไปอยางมีหลักเกณฑและถูกตองแมนยํามากข้ึน 

2.2 ประโยชน์ของการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

2.2.1 ทําใหทราบสภาพคลองของธุรกิจ และความสามารถในการชําระคืนหนี้สิน

ระยะส้ันเม่ือถึงกําหนดซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการวางแผนควบคุมธุรกิจ และเจาหนี้

ระยะส้ันในการใหสินเช่ือ 

2.2.2 ทําใหทราบประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หรือ ความสามารถในการใช

สินทรัพยของกิจการท้ังประเภทสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร เชน ประสิทธิภาพในการ
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บริหารลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา และประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยถาวร ซ่ึงจะ

เปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนี้ และผูลงทุน 

2.2.3 ทําใหทราบความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว และสภาพความเส่ียงของ

ธุรกิจวามีโครงสรางเงินทุนเปนอยางไร มีการนําเงินทุนจากแหลงหนี้สินมาใชในกิจการเทาใด หรือ 

นําเงินจากแหลงเจาของมาใชมากนอยเพียงใด และทําใหทราบความสามารถในการจายคืนเงินตน

และดอกเบ้ียของกิจการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนี้ระยะยาวและผูลงทุน 

2.2.4 ทําใหทราบประสิทธิภาพในการทํากําไรตอยอดขาย ประสิทธิภาพในการทํา

กําไรจากการใชสินทรัพย และประสิทธิภาพในการทํากําไรจากการใชแหลงเงินทุนสวนของเจาของ 

นโยบายการจายเงินปนผล และขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน 

2.2.5 ผูบริหาร เจาหนี้ และผูลงทุน ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจไดขอมูล

จากการวิเคราะหอัตราสวนทางเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจไดถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 2.3 ประโยชน์ของการวเิคราะห์งบการเงินทีมี่ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ 

  2.3.1 ทําใหทราบวาบริษัทท่ีจะลงทุนมีความสามารถในการทํากําไรในอดีต

เปนอยางไร ในอนาคตมีแนวโนมจะทํากําไรไดมากข้ึนหรือไม ดังนั้นจึงตองใสใจกับความสามารถ

ในการทํากําไรของธุรกิจดวย ซ่ึงนั้นหมายถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรับ 

   2.3.2 ทําใหทราบวามีปญหาทางการเงินหรือไม และถาหากกิจการมีการ

ลมเลิกไป จะรับไดหรือไม ทรัพยสินท่ีมีอยูนั้นตองจายชําระคืนใหแกเจาหนี้ท้ังหมดกอน กิจการจึง

จะไดรับสวนท่ีเหลือคืน ซ่ึงบางคร้ังทรัพยสินท่ีมีอยูหลังจายคืนเจาหนี้แลวอาจจะไมพอจายคืนสวน

ของเจาของ นั่นหมายถึงความเส่ียงท่ีผูเปนเจาของจะไดรับ 

    2.3.3 ทําใหทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยของบริษัท 

เชน ลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพหรือไม มีการชําระหนี้ตามปกติหรือลาชา ถามีความลาชาบริษัทได

หาแนวทางในการแกไขหรือไม หรือในการบริหารสินคาคงคลัง มีการเก็บสินคาคงคลังมากเกิน

ความจําเปนหรือไม และการท่ีบริษัทสามารถเปล่ียนสินคาใหเปนเงินสดไดเร็ว ธุรกิจจะมีเงินทุน
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หมุนเวียนไปหาผลประโยชนไดเร็วถือวามีประสิทธิภาพ การบริหารสินทรัพยท่ีขาดประสิทธิภาพ

จะทําใหธุรกิจเกิดปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจจะตองปดกิจการได เปนตน 

2.4 ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน 

 ในการวิจัยนี้ไดใชอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิเคราะหงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบของงบ

การเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รายการทางบัญชีตางๆ ท่ีอยูในงบ

การเงินจะถูกนํามาหาความสัมพันธระหวากัน เพื่อใหเห็นถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจในแตละ

ดาน ซ่ึงวิเคราะหออกมาในรูปของสัดสวนหรืออัตรารอยละ โดยสามารถแบงออกเปน 5 ประเภท 

ไดแก อัตราสวนวัดสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ( Liquidity Ratio) อัตราสวนวัด

ความสามารถในการใชสินทรัพย ( Activity Ratio) อัตราสวนวิเคราะหโครงสรางทางการเงินหรือ

โครงสรางเงินทุน ( Capital Structure Ratio) อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 

(Profitability Ratio) และอัตราสวนวิเคราะหความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 ดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน (Liquidity Ratio) 

 อัตราสวนประเภทนี้ใชวัดสภาพคลอง และความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันหาก

อัตราสวนนี้มีคานอยกวา 1 หมายความวากิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกวาสินทรัพยหมุนเวียนทํา

ใหอาจมีปญหาในการชําระหนี้ระยะส้ันได หากอัตราสวนนี้มากกวา 1 แสดงวากิจการมีสินทรัพย

หมุนเวียนมากพอท่ีจะชําระหนี้ระยะส้ัน แตหากมีคาสูงกวา 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพใน

การใชสินทรัพยของกิจการไมดีพอ อยางไรก็ตามสินทรัพยหมุนเวียนบางประเภท เชน สินคา

คงเหลือ อาจมีมูลคาลดลงหากตองรีบขายเพื่อนําไปชําระหนี้ ทําใหบางทีเราอาจใชอัตราสวนท่ีไม

นําสินคาคงเหลือมาคิดดวย หรือเรียกวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว ประกอบดวยอัตราสวนดังนี ้

2.4.1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม เปน

อัตราสวนท่ีใชในการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน โดยแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของมูลคา

สินทรัพยหมุนเวียนหลังจากชําระหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม  หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวา
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กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอท่ีจะชําระคาใชจายอ่ืนท่ีนอกเหนือจากหนี้สินหมุนเวียน ถา

คาท่ีไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ แสดงวากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนนอยแตยังสามารถชําระหนี้สิน

ระยะส้ันได แตหากคาท่ีไดติดลบแสดงวากิจการประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ไมมีเงินทุน

หมุนเวียนเพียงพอท่ีจะชําระหนี้สินระยะส้ัน มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

สินทรัพยหมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน 

สินทรัพยรวม 

2.4.1.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนท่ีแสดง

ใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการระยะส้ัน โดยพิจารณาถึงความสามารถของกิจการในการแปลง

สภาพสินทรัพยใหกลายเปนเงินสดไดเพียงพอ และทันตอการชําระหนี้ระยะส้ัน ซ่ึงช้ีใหเห็นถึง

ฐานะทางการเงินระยะส้ันในการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio) ผลลัพธจะ

ออกมาเปน "เทา" เชน 1.5 เทา 2.3 เทา เปนตน และสามารถใชเปนดัชนีท่ีบงบอกถึงศักยภาพของ

กิจการในการชําระหนี้ ถาผลลัพธออกมามีคาสูงแสดงวากิจการมีศักยภาพในการชําระหนี้สิน

หมุนเวียนในระยะส้ัน ในทางตรงกันขามถาผลออกมามีคาต่ําแสดงวากิจการไมมีศักยภาพในการ

ชําระหนี้สินหมุนเวียนในระยะส้ันซ่ึงกิจการจะตองแปลงหนี้สินระยะส้ันใหเปนหนี้สินระยะยาว 

เพิ่มยอดเงินสดคงเหลือ หรือลดการจายเงินปนผล ฯลฯ มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

สินทรัพยหมุนเวียน  

หนี้สินหมุนเวียน 

2.4.1.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง สามารถใชเปน

ดัชนีในการวิเคราะหศักยภาพในการชําระหนี้ระยะส้ันดวยเงินสด หลักทรัพย และลูกหนี้ทางการคา 

เชนเดียวกันกับการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio) ผลลัพธจะออกมาเปน 

"เทา" ถาผลลัพธออกมามีคาสูงแสดงวากิจการมีศักยภาพในการชําระหนี้ระยะส้ันไดเร็ว ในทาง

ตรงกันขามถาผลออกมามีคาต่ํากิจการสมควรท่ีจะจายชําระหนี้สินหมุนเวียนของตน เพิ่มเงินสดจาก

นักลงทุน แปลงหนี้สินระยะส้ันใหเปนหนี้สินระยะยาว ฯลฯ มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

สินทรัพยหมุนเวียน - สินคาคงเหลือ - คาใชจายลวงหนา 

หนี้สินหมุนเวียน 
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2.4.2 ดานความสามมารถในการใชสินทรัพย (Activity Ratio) 

อัตราสวนนี้เปนการแสดงถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพยท่ีมีอยู เพื่อใช

สรางรายไดหลักใหเกิดข้ึนในองคกร ซ่ึงถือไดวาเปนการวัดประสิทธิของการลงทุนโดยรวม หรือ

อีกนัยหนึ่งอาจจะพิจารณาไดวา เปนการแสดงถึงความสามารถของผูบริหารองคกร วาเทียบกับคู

แขงขันอุตสาหกรรมแลว มีความสามารถในการจัดการลงทุน โดยมีอัตราสวนดังนี้ 

2.4.2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม สามารถท่ีใช

เปนดัชนีในการวัดการใชสินทรัพยรวมของกิจการในการกอใหเกิดรายได (ขาย)ผลลัพธท่ีออกมาจะ

เปนคร้ัง เชน 2 คร้ัง  3 คร้ัง ถาจํานวนคร้ังยิ่งมากแสดงวากิจการมีศักยภาพในการใชสินทรัพยในกอ

รายไดสูง มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

 

2.4.2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร เปนดัชนีใน

การวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพยถาวรในการดําเนินงานของกิจการ (การขาย/รายได) ผลลัพธท่ี

ออกมาจะเปนคร้ัง เชน 2 คร้ัง  3 คร้ัง ถาจํานวนคร้ังยิ่งมากแสดงวากิจการมีศักยภาพในการใช

สินทรัพยในกอรายไดสูง มีสูตรการคํานวณดังนี ้

รายไดรวม 

สินทรัพยถาวร 

 

2.4.3 ดานโครงสรางทางการเงิน หรือโครงสรางเงินทุน (Capital 

Structure Ratio) 

ใชเปนดัชนีในการวัดหนี้สินและสินทรัพยท่ีนํามาใชในการลงทุน และเพื่อ

วิเคราะหวากิจการมีศักยภาพในการกอหนี้เพิ่มมากนอยเพียงใด ผลลัพธจะเปน % ในทางปฏิบัติ

กิจการจะตองพยายามทําใหมีอัตราต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะวาถาอัตราสวนสูง จะทําใหกิจการ

ขาดเครดิตในการขอกูเงินจากแหลงตางๆ ซ่ึงประกอบดวยอัตราสวน ดังนี ้

รายไดรวม 

สินทรัพยรวม 
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2.4.3.1 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม สามารถใชเปน

ดัชนีในการวัดหนี้สินและสินทรัพยท่ีนํามาใชในการลงทุน และเพื่อวิเคราะหวากิจการมีศักยภาพใน

การกอหนี้เพิ่มมากนอยเพียงใด ผลลัพธจะเปน % ในทางปฏิบัติกิจการจะตองพยายามทําใหมีอัตรา

ต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะวาถาอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยสูง จะทําใหกิจการขาดเครดิตในการ

ขอกูเงินจากแหลงตางๆ มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

หนี้สินรวม 

สินทรัพยรวม 

 

2.4.3.2 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและ

สวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนท่ีแสดงท่ีแสดงถึงโครงสรางเงินทุนท่ีเกิดจากการจัดหาเงินจาก

ภายนอกในระยะส้ันวาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุนท้ังหมดของกิจการ หากคาท่ีไดมีคา

ต่ํา แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินนอยซ่ึงกิจการสามารถจะชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา แต

หากคาท่ีไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูงซ่ึงกิจการอาจไมสามารถชําระหนี้ได

ตามกําหนดเวลา มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

 

2.4.3.3 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและ

สวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนท่ีแสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการท่ีเกิดจากการจัดหาเงินทุน

ภายนอกในระยะยาววาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุนท้ังหมดของกิจการ และเปนการ

ประเมินภาระผูกพันท่ีกิจการตองจายชําระหนี้ในระยะยาวหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความ

เส่ียงทางการเงินนอยซ่ึงกิจการสามารถจะชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา แตหากคาท่ีไดมีคาสูง แสดง

วากิจการมีความเส่ียงทางการเงินสูงซ่ึงกิจการอาจไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา มีสูตร

การคํานวณ ดังนี ้

หนี้สินระยะยาว 

หนี้สินรวม + สวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินรวม + สวนของผูถือหุน 



 16 

2.4.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) 

ใชวัดความสามารถของกิจการโดยตรง สะทอนใหเห็นแสดงถึงระดับผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

ของบริษัทวาอยูในระดับใด และมีแนวโนมการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยเปนเทาไร  ซ่ึงประกอบไปดวย

อัตราสวน ดังนี ้

2.4.4.1 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย 

อัตราสวนนี้เปนการวัดความสามารถในการจัดการ แสดงใหเห็นถึงรายไดจากการขายคงเหลือ

หลังจากหักคาใชจายท้ังส้ินแลว หากคาท่ีไดมีคาสูงแสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไร

ข้ันตนจากยอดขายมาก แตหากคาท่ีไดมีคาต่ําแสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไรข้ันตน

ตอยอดขายนอยมาก มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

กําไรจากการดําเนินงาน 

ยอดขาย 

2.4.4.2 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย เปนดัชนีท่ีใช

วัดศักยภาพของกิจการในการทํากําไรตอการลงทุนในสินทรัพยรวม ผลลัพธท่ีออกมาจะตองแปลง

เปน % (ทํากําไรไดกี่ % ตอการลงทุน 100 บาทในสินทรัพย) % ยิ่งสูงยิ่งดี ถาต่ํากวามาตรฐานหรือ

คาเฉล่ียในอุตสาหกรรมกิจการสามารถท่ีจะเพิ่มไดดวยการเพิ่มกําไร ดวยการลดคาใชจาย เพิ่ม

ยอดขายใหสูงข้ึน หรือขายสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดประโยชน มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

กําไรสุทธิ 

สินทรัพยรวม 

 2.4.5 ดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้(Coverage Ratio) 

เปนการวิเคราะหความพอเพียงของกระแสเงินสดท่ีใชในการชําระหนี้ของกิจการ เพื่อใชในการ

ประเมินความม่ันคงของกิจท่ีมีตอภาระผูกพัน  ประกอบดวยอัตราสวน ดังนี ้

2.4.5.1 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดตอ

ดอกเบ้ียจาย  แสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบ้ียเงินกูของบริษัทถาอัตราสวนนี้  มีคาสูง 

แสดงวาบริษัทมีความสามารถเพียงพอท่ีจะชําระดอกเบ้ียไดด ี แตหากคาท่ีไดมีคาต่ํา แสดงวา

กิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียต่ํา มีสูตรการคํานวณ ดังนี ้
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กําไรกอนดอกเบ้ีย และภาษีเงินได 

ดอกเบ้ียจาย 

2.4.5.2 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดตอ

หนี้สิน เปนอัตราสวนท่ีใชวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถใน

การบริหารงานของผูบริหารในการชําระหนี้สินของกิจการอัตราสวนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มความม่ันใจแก

เจาหนี้ในการท่ีจะไดรับชําระดอกเบ้ีย การท่ีอัตราสวนนี้ลดลงอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุ

หนึ่งหรือหลายสาเหตุ เชน ดอกเบ้ียจายสูงเกินไป หรือเงินกูเพิ่มข้ึน หรือ กําไรลดลง  มีสูตรการ

คํานวณ ดังนี ้

กําไรกอนดอกเบ้ีย และภาษีเงินได 

หนี้สินรวม 

 

3. การวเิคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) 

 การวิเคราะหกลุม เปนวิธีการทางสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเชิงพหุ (Multivariate Data) 

โดยมีเปาหมายเพื่อจัดกลุมขอมูลและไมมีขอสมมติเกี่ยวกับวามีจํานวนกี่กลุม หรือทราบลวงหนาวา

โครงสรางของกลุมขอมูลเปนอยางไร การจัดกลุมอาศัยความคลายคลึงหรือความแตกตางกัน ผล

ของการวิเคราะหกลุมอาจทําใหสารสนเทศเกี่ยวกับมิติของขอมูล (Dimensionality) คาผิดปกติ 

(Outliers) ความสัมพันธท่ีสนใจของขอมูล เปนตน การวัดความสัมพันธของการวิเคราะหกลุมนิยม

จัดตามสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (ปราณี นิลกรณ 2547) สําหรับเทคนิคการรวมกลุมแบงออกเปน 2 

วิธีการ คือ 

3.1 วธีิการรวมกลุ่มแบบมีลาํดับช้ัน (Hierarchical Clustering Methods) 

 ทําโดยการนําส่ิงของมารวมกันทีละลําดับ (successive merged) หรือไมก็แบงกลุมใหญ

ออกเปนกลุมยอยไปเร่ือย ๆ   ตามลําดับ  (successive division) แนวทางในการรวมกลุมลําดับช้ันมี 2 

แนวทาง คือ 

 1) Agglomerative hierarchical methods เปนวิธีท่ีเร่ิมตนดวยส่ิงของแตละส่ิง โดยตอน

เร่ิมตนจะมีจํานวนกลุมเทากับจํานวนส่ิงของ เสร็จแลวก็จะจัดส่ิงของท่ีคลายคลึงกันท่ีสุดเขากลุม 
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จากนั้นก็นํากลุมท่ีจัดไวแลวนั้นมาดูวากลุมใดคลายกัน แลวรวมกันเปนกลุมใหญข้ึน จนในท่ีสุดเม่ือ

ความคลายคลึงกันลดลง ทุกกลุมก็ถูกรวมเขากลุมเดียวกันหมด 

 2) Division hierarchical methods ทําในทิศทางตรงกันขาม กลุมของส่ิงของ 1 กลุมถูก

แบงเปน 2 กลุม เพื่อใหส่ิงของในกลุมหนึ่ง “ ตางจาก ” ส่ิงของในอีกกลุมหนึ่ง จากนั้นก็แบงกลุม

ยอยเหลานี้ใหยอยลงไปอีก ทําเชนนี้ไปเร่ือย ๆ จนกระท้ังจํานวนกลุมยอยเทากับจํานวนส่ิงของ นั่น

คือส่ิงของแตละช้ินถือเปนกลุมกลุมหนึ่ง ๆ 

 วิธีท้ังสองวิธีอาจแสดงใหดูไดในแผนภาพ 2 มิติ ซ่ึงเรียกวา “ เดนโดรแกรม

(dendrogram) ”  จะเห็นวาเดนโดรแกรมแสดงการรวมกันหรือการแยกกลุมท่ีท่ีเกิดข้ึนในแตละ

ระดับ ซ่ึงมีวิธีการ Linkage methods ท่ีเหมาะสําหรับใชไดท้ังกับกลุมส่ิงของ และการจัดกลุมตัว

แปร ซ่ึงวิธีการของ Linkage มี  6  แบบคือ 

1) Single Linkage ขอมูลเขาสําหรับวิธี Single Linkage อาจเปนระยะทาง หรือความ

คลายคลึงกันระหวางคูของส่ิงของเร่ิมตนกลุมจากส่ิงของแตละช้ิน แลวพิจารณารวมกลุมโดยการ

รวมส่ิงของท่ีอยูใกลกันท่ีสุดเขาดวยกัน  วิธี Single Linkage นี้จะรวมกลุมเขาดวยกัน โดยเลือกกลุม

ท่ีมีระยะทางระหวางกันส้ันท่ีสุด (shortest link) วิธีนี้จึงไมสามารถแยกกลุมท่ีใกลเคียงกันออกจาก

กันได แตอีกแงหนึ่ง วิธี  Single Linkage นี้เปนวิธีหนึ่งในเพียง 2-3 วิธีท่ีสามารถแยกกลุมท่ีมี

ลักษณะไมเปนทรงรี (nonellipsoidal cluster) ออกจากกันได แนวโนมของ single linkage ท่ีจะเลือก

เอา cluster ท่ีมี string ยาว ๆ คลาย ๆ กัน เรียก chaining ซ่ึง chaining นี้อาจนําไปสูความผิดพลาดได 

ถาส่ิงของอีกสุดปลายหนึ่งไมคลายกัน cluster ท่ีเกิดจากวิธี Single Linkage จะไมเปล่ียนแปลงถา

เปล่ียนระยะทางท่ีใชในการคํานวณ โดยระยะทางท่ีใชใหมยังคงมีลําดับแบบเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ชุดของสัมประสิทธ์ิความคลายคลึงใน monotone แบบเดียวกันจะกอใหเกิดการแบงกลุมอยาง

เดียวกัน 

 2) Complete Linkage การจัดกลุมโดยวิธี Complete - Linkage จะคลาย ๆ กับการจัด

กลุมแบบ Single Linkage ตางไปเพียงอยางเดียว คือในแตละข้ันตอน ระยะทางระหวางแตละ 

cluster จะถูกกําหนดโดยระยะทางระหวางสมาชิก 2 ตัวจากในแตละ cluster ท่ีอยูไกลกันท่ีสุด 

ดังนั้น Complete Linkage จึงรับประกันวาส่ิงของทุก ๆ ช้ินใน cluster ตองหางกันไมเกินระยะทาง

สูงสุดระยะหนึ่ง หรืออยางนอยท่ีสุดตองคลายกันเทานี้ ( minimum similarity ) 
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3)   Average Linkageวิธี Average Linkage คือวาระยะทางระหวาง 2 cluster เปน

ระยะทางเฉล่ียของระยะทางระหวางทุก ๆ คูของส่ิงของ ใน 2 clusterนั้น ขอมูลเขาอาจเปนระยะทาง

หรือตัววัดความคลายคลึงก็ได และอาจใชจัดกลุมส่ิงของหรือตัวแปรก็ได อัลกอริทึมสําหรับวิธี 

Average Linkage นี้ทําตามข้ันตอนเชนเดียวกับอัลกอริทึมโดยท่ัวไปท่ีใหไว โดยเร่ิมตนดวยการ

คนหาระยะทางใน D = {dik} เพื่อหาส่ิงของท่ีคลายคลึงกันท่ีสุด (อยูใกลกันท่ีสุด) U และ V ส่ิงของ

เหลานี้นํามารวมกันเพื่อรวมเปนกลุม (UV)  

 4) Centroid Linkage พิจารณาจากระยะหางจากคาเฉล่ียทุกตัวแปร ถา Cases ใดมีคา

นอยกวาจะถูกนํามารวมกลุม ดังนั้นระยะหางระหวางกลุมจึงเทากับระยะหางจากคาเฉล่ียทุกตัวแปร

ของแตละกลุม 

             5) Median Linkage  ถูกกลาวถึงวาเปนวิธี “weighted pair group method โดยใช 

centroid” (Jain and Dubes, 1967) หรือ วิธี  “weighted centroid” ถูกคิดคนข้ึนคร้ังแรกโดย Gower 

(1967) เพื่อท่ีจะหาของเสียของวิธี centroid method ถาขนาดของขอมูล 2 กลุมรวมกันแลวคอนขาง

แตกตาง ตอจากนั้น centroid ของกลุมใหมจะใกลเคียงกับ centroid ของกลุมใหญกวาและอาจจะมี

คาประมาณเทากับกลุมนั้น (Everit 1993) ในวิธี Median Linkage centroid ของกลุมใหมไมข้ึนกับ

ขนาดของกลุมใหม ขอเสียของวิธีนี้คือจะไมเหมาะสมกับการวัด เชน การถดถอยสหสัมพันธ  

              6) Ward Linkage พิจารณาจากระยะหางจาก Case ทีละคูในกลุมแลวนํามารวมกลุม

โดยพยายามใหคา Sum of Square of Distance ในแตละกลุมนอยท่ีสุด ดังนั้นระยะหางระหวางกลุม

จึงเทากับ Sum of Square of Distance ระหวางกลุมจากทุกตัวแปร 

3.2 วธีิการรวมกลุ่มแบบไม่มีลาํดับช้ัน (Nonhierarchical Clustering Methods) 

 วิธีการรวมกลุมแบบไมมีลําดับช้ันออกแบบเพื่อรวมกลุมส่ิงของท่ีมากกวาจะรวมตัว

แปร เปนกลุมของส่ิงของ K กลุม จํานวนกลุม K อาจกําหนดลวงหนาหรือกําหนดในระหวาง

กระบวนการในการกลุมก็ได เนื่องจากวิธีการแบบนี้ไมจําเปนตองกําหนดเมตริกซระยะทาง และไม

ตองเก็บขอมูลไวในหนวยความจําในการคํานวณ จึงสามารถใชกับขอมูลขนาดใหญไดดีกวาวิธีแบบ 

มีลําดับช้ัน วิธีการแบบไมมีลําดับช้ันเร่ิมจาก 

1)  เร่ิมแบงส่ิงของออกเปนกลุมเร่ิมตน K กลุม 

2)  นําส่ิงของท้ังหมดมา โดยจัดส่ิงของเหลานั้นเขากลุมท่ีมีเซนทรอยด (หรือคาเฉล่ีย) 

อยูใกลส่ิงของนั้นท่ีสุด (ระยะทางมักคํานวณโดยใชระยะทางยุคลิดกับคาสังเกตซ่ึงแปลงใหเปนคา
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มาตรฐานก็ได) คํานวณเซนทรอยดใหมสําหรับกลุมท่ีมีส่ิงของเพิ่มเขาไป และกลุมท่ีสูญเสียส่ิงของ

ไป 

3)   ทําข้ันท่ี 2 ซํ้าใหมจนกระท้ังไมมีการจัดส่ิงของใหม แทนท่ีจะเร่ิมจากการแบง

ส่ิงของเปน K กลุมในข้ันท่ี 1 อาจกําหนดเซนทรอยดเร่ิมตน K เซนทรอยดแทนและทําข้ันท่ี 2 ตอก็

ไดการกําหนดส่ิงของใหกลุมในข้ันสุดทายจะข้ึนอยูกับการจัดส่ิงของเปน K กลุมตอนตน สําหรับ

การเลือกเซนทรอยดตอนตนอาจเลือกจากประสบการณ พบวาการจัดส่ิงของเขากลุมใหมจะอยูตอน

จัดกลุมใหมตอนแรก ๆ(ปราณี  นิลกรณ 2548) 
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4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วันวิสา ไพรัชวรรณ  (2550) ศึกษาในหัวขอเร่ือง การวิเคราะหองคประกอบหลักขอมูล

ความม่ันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2547-2549: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความม่ันคงทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชย ตั้งแตป พ.ศ.2547-2549 

จํานวน 14 ธนาคาร โดยใชตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน 17 ตัวแปรจากการวิเคราะหผลการวิจัย

พบวา องคประกอบหลักความม่ันคงทางการเงินของธนาคารในประเทศไทยแตละปมี 4 

องคประกอบ ดังนี ้

ปี 2547 มีองคประกอบหลักความม่ันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยประกอบดวย 

1) องคประกอบดานเงินกองทุนและสภาพคลองของธนาคาร 2) องคประกอบดานคาใชจายและ

ความสามารถในการทํากําไร 3) องคประกอบดานการกูยืมระหวางธนาคารและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญท่ีเกิดจากการใหกูยืม และ 4) องคประกอบดานการบริหารเงินกูและสินเช่ือของธนาคาร 

ปี 2548 มีองคประกอบหลักความม่ันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย 

1) องคประกอบดานคุณภาพในการจัดการและความสามารถในการทํากําไร 2) องคประกอบดาน

การบริหารเงินกูและสินเช่ือของธนาคาร 3) องคประกอบดานความสามารถในการจัดหาและ

บริหารเงินของธนาคาร และ 4) องคประกอบเงินทุนและคาใชจายของธนาคาร 

ปี 2549 มีองคประกอบหลักความม่ันคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย 

1) องคประกอบดานการสรางผลตอบแทนของธนาคาร 2) องคประกอบดานดอกเบ้ีย เงินปนผล 

และการวัดคุณภาพการจัดการดานคาใชจายของธนาคาร 3) องคประกอบดานสภาพคลองของ

ธนาคาร และ 4) องคประกอบดานคุณภาพการจัดการดานการสรางรายไดและคาเผ่ือหนี้สูญของ

ธนาคาร 

ผลการวิจัยในคร้ังนี้สามารถท่ีจะนําไปเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาใหกับธนาคารพาณิชยได ซ่ึง

เปนการเตรียมความพรอมในการรับมือวิกฤติการณตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยสามารถนําไปสราง
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นโยบาย กลยุทธการปองกันและตั้งรับใหแกธนาคารพาณิชย เพื่อเปนการสรางความม่ันคงทางการ

เงินใหกับระบบธนาคารพาณิชย 

ศิริลักษณ ศุทธชัย และ นภาพร ลิขิตวงศขจร (2549) ศึกษาในหัวขอเร่ือง ความสามารถ

ในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในจังหวัดขอนแกน: การพิจารณาขอมูลทางการเงิน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน โดยเนนศึกษาขอมูลทาง

การเงินของกองทุนหมูบานจํานวน 400 กองทุน ใน 4 อําเภอในจังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดพิจารณา

อัตราสวนทางการเงินรวมกับการใชวิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

วิธีการจัดกลุม (Cluster Analysis) และการทดสอบความสัมพันธ (Correlation) ผลการวิจัยพบวา 

กองทุนหมูบานโดยสวนใหญมีความสามารถในการบริหารทางการเงินใกลเคียงกัน มีบางหมูบาน

เทานั้นท่ีมีอัตราสวนทางการเงินท่ีแตกตางซ่ึงแสดงวา หมูบานเหลานั้นอาจมีความสามารถในการ

บริหารทางการเงินแตกตางไปจากกองทุนหมูบานสวนใหญ นอกจากนี ้ ผลการวิจัยยังพบวากองทุน

หมูบานท่ีมีเปอรเซ็นตในการปนสวนรายไดเขาเปนเงินสมทบกองทุนสูงอาจมีความสามารถในการ

บริหารกองทุนฯ ใหพัฒนาเปนสถาบันทางการเงินไดอยางเขมแข็งงานวิจัยนี้อาจเปนจุดเร่ิมตนของ

การนําขอมูลทางการเงินท่ีไดมีการจัดทําโดยกองทุนหมูบานมาประยุกตใชในการวิจัย และอาจจะ

กอใหเกิดการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและการบริหารกองทุนหมูบานอยางเปนระบบมากข้ึน 

 ธาราชัย โชคสุชาติ (2547) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมประเภทตราสารทุนของนักลงทุนท่ัวไป โดยศึกษาถึงระดับความสําคัญปจจัยดานตางๆ อัน

ประกอบดวย ปจจัยดานแหลงขอมูลขาวสาร ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานขอมูลขาวสาร 

ปจจัยดานลักษณะกองทุนรวม ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจในท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุนของนักลงทุนท่ัวไป ผูวิจัยใชวิธีเฉล่ียกลุมตัวอยางใน

จํานวนเทากันในการแจกแบบสอบถามไปยังบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนประเภทตราสารทุนท่ีนักลงทุนใหความสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ อัตราผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ และรองลงมาคือ เปนผลประโยชนทางดานภาษีท่ีจะ

ไดรับ 
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 ชุติกาญจน ชํานาญพฤกษา (2547) ศึกษาในหัวขอเร่ืองความสัมพันธของดัชนีวัดทาง

การเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาตัวแบบท่ีใชในการพยากรณการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทดสอบความสามารถในการพยากรณของตัวแบบ โดยได

นําอัตราสวนทางการเงินจํานวน 17 อัตราสวนมาทําการวิเคราะหจําแนกตัวแปรและการวิเคราะห

ความถดถอยโลจิสติค โดยใชขอมูลท่ีประกอบดวยอัตราสวนทางการเงินในงบการเงินในชวงป 

พ.ศ. 2542-2545 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกับการจัดอันดับเครดิตของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก อัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวม

หนี้สินและสวนของผูถือหุน อัตราสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย และอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย

ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและรายการตัดจายตอหนี้สินรวม 

 รัตติยา ปาทาน (2547) ศึกษาในหัวขอเร่ืองการเปรียบเทียบความม่ันคงทางการเงิน

ระหวางบริษัทขนาดใหญ และบริษัทขนาดเล็กท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินระหวางบริษัทขนาดเล็ก 

และบริษัทขนาดใหญ ซ่ึงแบงขอมูลบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทท่ีมีขนาดเล็ก โดยกําหนดให Market Capitalization นอยกวา 

3,000 ลานบาท ซ่ึงใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินในป พ.ศ. 2543-2545 จํานวน 13 อัตราสวนมาทํา

การวิเคราะห เพื่อช้ีใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอดีตของบริษัทได 

ผลการวิจัยพบวา บริษัทขนาดใหญมีสภาพคลอง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย

ความสามารถในการชําระหนี้และสมรรถภาพในการทํากําไรสูงกวาบริษัทขนาดเล็ก 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปร

อัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้

ไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 4 สวน คือ แหลงท่ีมาและลักษณะของขอมูล ตัวแปรท่ีใชใน

การศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และขอมูลท่ีใชในการวิจัย โดยในแตละสวนมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

 

1.  แหล่งทีม่าและลกัษณะของข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี ้ เปนการศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปร

อัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชขอมูลจากงบการเงินของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลท่ีใช เปนขอมูลจากงบการเงินไตรมาสท่ี 2 ป 

2552  ท่ีไดจากการคนหาในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ( www.set.or.th ) รวมท้ังส้ิน 

465 บริษัท และ ทําการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ

หลักทรัพยตาง  

 

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยเปนอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) มีจํานวน 5 ดาน (ชุติ

กาญจน ชํานาญพฤกษา 2547) มีรายละเอียดดังนี ้ 

2.1 มิติดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ประกอบดวย อัตราสวนเงินทุน

หมุนเวยีนตอสินทรัพยรวม  แทนดวย X11 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน แทนดวย X12 และ

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองแทนดวย X13  

 

http://www.set.or.th/�
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2.2 มิติดานความสามารถในการใชสินทรัพย ประกอบดวยอัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยรวม แทนดวย  X21 และ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร แทนดวย X22  

2.3 มิติดานโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน ประกอบดวย อัตราสวน

หนี้สินตอสินทรัพยรวม แทนดวย X31 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของ

ผูถือหุน แทนดวย X32 และอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและของผูถือหุน แทนดวย 

X33 

2.4 มิติดานความสามารถในการทํากําไร ประกอบดวย อัตราสวนกําไรจากการ

ดําเนินงานตอยอดขาย แทนดวย X41 และอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย แทนดวย X42  

2.5  มิติดานความพียงพอของเงินสดในการชําระหนี้ ประกอบดวย อัตราสวนกําไรกอน

ดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดตอดอกเบ้ียจาย แทนดวย X51 และอัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี

เงินไดตอหนี้สินรวมแทนดวย X52 

อยางไรก็ตามมีหลายอัตราสวนทางการเงินท่ีมีความใกลเคียงกันจนเสมือนเปนคา

เดียวกัน ทําใหไมสามารถแยกความแตกตางระหวางอัตราสวนได แนวทางหนึ่งท่ีนํามาใชคัดเลือก

ตัวแปรตาง ๆ คือ การพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธท่ีมีคา

นอยกวา 0.9 

 

3. ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ(Secondary data) ซ่ึงเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากขอมูลงบการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 465 

บริษัท ซ่ึงเปนขอมูลงบการเงิน ไตรมาสท่ี  2 ป 2552 ขอมูลท่ีนํามาใชในการทําวิจัย คืองบการเงิน

ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก งบกําไรขาดทุน งบดุล ซ่ึงมีท้ังส้ิน 8 

หมวดอุตสาหกรรม แตสามารถนํามาวิเคราะหไดเพียง 7 หมวดอุตสาหกรรม ยกเวน บริษัทท่ีมีการ

จัดทํางบการเงินท่ีมีรูปแบบเฉพาะ ไดแกบริษัทกลุมธนาคารพาณิชย กลุมเงินทุนและหลักทรัพย 

และกลุมบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต ถือเปนการปฏิบัติตามเกณฑในการจัดทํางบการเงินท่ี

หนวยงานรัฐเปนผูกําหนด  
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4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหขอมูล จะใชโปรแกรม Minitab และ Microsoft Office Excel ในการคํานวณ 

และนําผลมาเปรียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวยการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 4.1  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา มีรายละเอียด ดังนี ้

 การหาคาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  สัมประสิทธ์ิความแปรผัน(CV)  คา

นอยสุด(Minimum)   มัธยฐาน(Median)  คามากสุด(Maximum)  คาความเบ(Skewness)  คาความโดง

(Kurtosis) 

4.2 วิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกใชการจัดกลุมท้ังหมด 6 วิธี ไดแก 1) คือ 1) Single Linkage 

2) Complete Linkage 3) Average Linkage 4) Centroid Linkage 5) Median Linkage และ 6) Ward 

Linkage โดยเลือกเปรียบเทียบจาก 2 ระยะทาง คือ 1) Correlation Coefficient Distance และ 2) 

Absolute Correlation Coefficient Distance 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาเพื่อเพื่อ จัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัท

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 

1. ดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน 

2. ดานความสามารถในการใชสินทรัพย 

3. ดานโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน 

4. ดานความสามารถในการทํากําไร 

5. ดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี ้

การวิจัยเปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 465 บริษัท อันประกอบดวยงบดุล และงบกําไรขาดทุน 

จากนั้นนํามาคํานวณหาอัตราสวนทางการเงินจํานวน 5 ดาน สําหรับการนําเสนอผลการวิจัยท่ีได

จากการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนคือ 1) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา และ 2) 

วิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน  

 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 

ในสวนนี้จะอธิบายลักษณะของขอมูลเบ้ืองตนดวยสถิติพรรณนา ประกอบดวย 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด   มัธยฐาน คามากสุด ของ

อัตราสวนทางการเงินจํานวน 12 ตัวแปร ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

 ดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน 

 1.1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X11) มีคาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด  มัธยฐาน คามากสุด มีคาความเบ และคา

ความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ -1.40  30.00  -2,148.02  -621.14  0.11  0.84  -20.70 

และ 428.66  ตามลําดับ 

 1.1.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (X12) มีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด มีคาความเบ  และคาความโดง 

ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ 2.14  2.86  133.47  0.00  1.32  27.52 5.23 และ 37.83  ตามลําดับ 
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1.1.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง (X13) มีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานสัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด มีคาความเบ และคาความโดง 

ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ 1.30  1.96  150.21  -1.16  0.77  21.12  5.72 และ 48.93 ตามลําดับ 

1.2 ดานความสามารถในการใชสินทรัพย 

1.2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (X21) มีคาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด  มัธยฐาน คามากสุด มีคาความเบ และคา

ความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ  0.74  4.96  672.55  0.00  0.41  102.64  20.39 และ 

419.95 ตามลําดับ 

1.2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (X22) มีคาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด มีคาความเบ และคา

ความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ  1.59  3.60  226.56  0.00  0.78  60.00  11.07 และ 

165.66 ตามลําดับ 

1.3 ดานโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน 

1.3.1 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (X31) มีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด มีคาความเบ และคาความโดง 

ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ  2.16  30.19  1,398.03  0.02  0.47 621.81  20.39 และ 417.43 

ตามลําดับ 

1.3.2 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและสวนของผูถือ

หุน (X32) มีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปร คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด 

มีคาความเบ และคาความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ  1.85  30.01  1,623.44  0.02  0.30 

621.81 20.70  และ 428.75  ตามลําดับ 

1.3.3 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินแลสวนของผูถือหุน 

(X33) มีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน  คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด 

มีคาความเบ และคาความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ 0.15  0.46  300.47  0.00  0.06  8.82  

15.53 และ 285.63 ตามลําดับ 

1.4 ดานความสามารถในการทํากําไร 

1.4.1 อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย (X41) มีคาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด  มัธยฐาน คามากสุด   มีคาความเบ 

และคาความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ  -1.65  33.81  -2,043.16  -700.17  0.06 1.17  -

20.70 และ 428.55  ตามลําดับ 
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1.4.2 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (X42) มีคาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด มีคาความเบ และคา

ความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ -0.04  0.73  -1,946.18  -11.69  0.01  4.11  -12.58  และ 

191.55 ตามลําดับ 

1.5 ดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี ้

1.5.1 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดตอดอกเบ้ียจาย 

(X51) มีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน  คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด 

มีคาความเบ และคาความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ  146.50  1,304.80  890.80  -

8,188.00  3.90 15,940.60  7.52 และ 85.50 ตามลําดับ  

1.5.2 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวม 

(X52) มีคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด 

มีคาความเบ และคาความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ  0.07  0.38  522.04  -5.10 1.91  -

6.08 และ 88.21  ตามลําดับ 

 
ตารางที ่1   คาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD)  สัมประสิทธ์ิความแปรผัน(CV)  คานอย

สุด(Minimum)   มัธยฐาน(Median)  คามากสุด (Maximum) คาความเบ(Skewness) คา

ความโดง(Kurtosis) ของอัตราสวนทางการเงิน 

 

Variable Mean SD CV Minimum Median Maximum Skewness Kurtosis 

x11 -1.40 30.00 -2,148.02 -621.14 0.11 0.84 -20.70 428.66 

x12 2.14 2.86 133.47 0.00 1.32 27.52 5.23 37.83 

x13 1.30 1.96 150.21 -1.16 0.77 21.12 5.72 48.93 

x21 0.74 4.96 672.55 0.00 0.41 102.64 20.39 419.95 

x22 1.59 3.60 226.56 0.00 0.78 60.00 11.07 165.66 

x31 2.16 30.19 1,398.03 0.02 0.47 621.81 20.32 417.43 

x32 1.85 30.01 1,623.44 0.02 0.30 621.81 20.70 428.75 

x33 0.15 0.46 300.47 0.00 0.06 8.82 15.53 285.63 

x41 -1.65 33.81 -2,043.16 -700.17 0.06 1.17 -20.70 428.55 

x42 -0.04 0.73 -1,946.18 -11.69 0.01 4.11 -12.58 191.55 

x51 146.50 1,304.80 890.80 -8,188.00 3.90 15,940.60 7.52 85.50 

x52 0.07 0.38 522.04 -5.10 0.05 1.91 -6.08 88.21 
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2. การวเิคราะห์การจัดกลุ่มตัวแปรอตัราส่วนทางการเงิน 

 การจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ผูวิจัยจะใชท้ังหมด 6 Linkage คือ 1) Single Linkage 2) Complete Linkage 3) Average 

Linkage 4) Centroid Linkage 5) Median Linkage และ 6) Ward Linkage โดยจะแสดงในรูปเดนโด

แกรม และเลือกใชระยะทางในการจัดกลุม 2 แบบ คือ 1) Correlation Coefficient Distance และ 2) 

Absolute Correlation Coefficient Distance นอกจากนี้ ผูวิจัยจะไดพิจารณาจุด Cut Off เพื่อทําการ

จัดกลุม 

2.1 การจัดกลุ่มด้วยวธีิ Single Linkage 

 การจัดกลุมตัวแปรจํานวน  12 ตัวแปร ดวยวิธี Single Linkage แสดงดังรูปท่ี 2.1 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. เม่ือพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off 

ท่ีประมาณ 60.19 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 7 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X21 และ X52  

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X51  

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32  

กลุมท่ี 4 ประกอบดวยตัวแปร X22 

กลุมท่ี 5 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13 

กลุมท่ี 6 ประกอบดวยตัวแปร X41 

กลุมท่ี 7 ประกอบดวยตัวแปร X33 

  2. เม่ือพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัย

กําหนดจุด Cut Off ท่ีประมาณ 17.96 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 6 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 X42 X21 และ X52 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X51 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร  X12 และ X13 

กลุมท่ี 4 ประกอบดวยตัวแปร X22 

กลุมท่ี 5 ประกอบดวยตัวแปร X33 

กลุมท่ี 6 ประกอบดวยตัวแปร X41 
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กราฟท่ี 2 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Single Linkage 

  

2.2 การจัดกลุ่มด้วยวธีิ Complete Linkage 

การจัดกลุมตัวแปรจํานวน 12 ตัวแปร ดวย Complete Linkage แสดงดังรูปท่ี 2.2 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. เม่ือพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ท่ี

ประมาณ 28.50 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X12 และ X13  

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X21 X22 X31 X32 X51 X52 X33 และ X41 

 2. เม่ือพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut 

Off ท่ีประมาณ 16.50 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 7 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X41 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร X51 และ X52 

กลุมท่ี 4 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13 

กลุมท่ี 5 ประกอบดวยตัวแปร X33  

กลุมท่ี 6 ประกอบดวยตัวแปร X21 

 กลุมท่ี 7 ประกอบดวยตัวแปรX22 
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กราฟท่ี 3 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Complete Linkage 

 

2.3 การจัดกลุ่มด้วยวธีิ Average Linkage 

 การจัดกลุมตัวแปรจํานวน  12 ตัวแปร ดวยวิธี  Average Linkage แสดงดังรูปท่ี 2.3 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. เม่ือพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ท่ีประมาณ 

47.25 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 5 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X21 X51 และ X52  

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X12 X13 และ X41 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร X22  

กลุมท่ี 4 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32 

กลุมท่ี 5 ประกอบดวยตัวแปร X33 

 2. เม่ือพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ท่ี

ประมาณ 13.43 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 7 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X21 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร  X22 

กลุมท่ี 4 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13 

กลุมท่ี 5 ประกอบดวยตัวแปร X33 

กลุมท่ี 6 ประกอบดวยตัวแปร X51 และ X52 

 กลุมท่ี 7 ประกอบดวยตัวแปร X41 
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กราฟท่ี 4 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Average Linkage 

 

2.4 การจัดกลุ่มด้วยวธีิ Centroid Linkage 

 การจัดกลุมตัวแปรจํานวน  12 ตัวแปร ดวยวิธี  Centroid Linkage แสดงดังรูปท่ี 2.4 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. เม่ือพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ท่ีประมาณ 

64.15 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 5 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 และ X42  

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X52 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร X21 

กลุมท่ี 4 ประกอบดวยตัวแปร X51 X12 X13 X41 X22 และ X33 

กลุมท่ี 5 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32 

 2. เม่ือพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ท่ี

ประมาณ 30.19 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร X52 X21 X22 X33 X51 และ X41 
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กราฟท่ี 5 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Centroid Linkage 

 

2.5 การจัดกลุ่มด้วยวธีิ Median Linkage 

 การจัดกลุมตัวแปรจํานวน  12 ตัวแปร ดวยวิธี Median Linkage แสดงดังรูปท่ี 2.5 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. เม่ือพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ท่ี

ประมาณ 60.93 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 และ X42  

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X52 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร X51 X12 X13 X41 X22 X21 X31 X32 และ X33 

 2. เม่ือพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut 

Off ท่ีประมาณ 22.22 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X21 

กลุมท่ี 3 ประกอบดวยตัวแปร X12 X13 X52 X51 X33 X22 และX41 

 

 



35 

 

 
กราฟท่ี 6 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Median Linkage 

 

2.6 การจัดกลุ่มด้วยวธีิ Ward Linkage 

 การจัดกลุมตัวแปรจํานวน  12 ตัวแปร ดวยวิธี  Ward Linkage แสดงดังรูปท่ี 2.6 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. เม่ือพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ท่ี

ประมาณ 2.04 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X21 X22 X33 X41 X51 X52 X13 และ 

X12 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32 

 2. เม่ือพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut 

Off ท่ีประมาณ -100.5 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42 

กลุมท่ี 2 ประกอบดวยตัวแปร X12 X13 X21 X22 X33 X41 X51 และ X52 

 

 
กราฟท่ี 7 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Ward Linkage 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัว

แปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือทําการวิเคราะห

ขอมูลอัตราสวนทางการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 465 แลว 

สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยโดยแบงเปน 2 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 2 ขอเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ

บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงินจํานวน 465 บริษัท ในไตรมาส

ท่ี 2 ของป 2552 สําหรับตัวแปรท่ีใชในการนํามาวิเคราะหในการวิจัยมีท้ังหมด 12 ตัวแปร แบง

ออกเปน 5 มิติ คือ 1) มิติดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน 2) มิติดานความสามารถใน

การใชสินทรัพย 3) มิติดานโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน 4) มิติดานความสามารถใน

การทํากําไร และ 5) มิติดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ ในการวิเคราะหการจัด

กลุมนั้น เลือกใชการจัดกลุมท้ังหมด 6 วิธี คือ 1) Single Linkage 2) Complete Linkage 3) Average 

Linkage 4) Centroid Linkage 5) Median Linkage และ 6) Ward Linkage โดยเลือกเปรียบเทียบจาก 

2 ระยะทาง คือ 1) Correlation Coefficient Distance และ 2) Absolute Correlation Coefficient 

Distance 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้ 

1. การจัดกลุมดวย Single Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ 

Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 7 

กลุม และ 6 กลุมตามลําดับ 

2. การจัดกลุมดวย Complete Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ 

Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2 

กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ  
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3. การจัดกลุมดวย Average Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ 

Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5 

กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ 

4. การจัดกลุมดวย Centroid Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ 

Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5 

กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ 

5. การจัดกลุมดวย Median Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ 

Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 3 

กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ 

6. การจัดกลุมดวย Ward Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance และ 

Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2 

กลุม และ 2 กลุมตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินใน 5 มิติแลวพบวาการจัดกลุม

ดวยวิธี Average Linkage และ  Centroid Linkage เม่ือใช Correlation Coefficient Distance ใหผล

ใกลเคียงกับมิติเดิมมากท่ีสุด 

 

2. อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย พบวา การจัดกลุมดวยวิธี Average Linkage และ Centroid Linkage เม่ือ

ใชระยะ Correlation Coefficient Distance จะใหผลใกลเคียงกับมิติเดิมมากท่ีสุด ซ่ึงท้ัง 2 วิธีนี้

พิจารณาจากคาเฉล่ีย มาใชในการจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น การจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินในขอมูลตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยคร้ังตอไป จึงควรเลือกใช วิธี Average Linkage และ Centroid Linkage 

โดยใชระยะ Correlation Coefficient Distance 

 

3. ข้อเสนอแนะ  

2.1 การวิจัยคร้ังนี้เปนการมุงศึกษาการจัดกลุมตัวแปรทางการเงินของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดนําขอมูลมาจากบริษัทท้ังหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยซ่ึงมีจํานวนมาก ทําใหการวิเคราะหขอมูลไดยาก ในการพิจารณาคร้ังตอไปอาจจะมีการ

พิจารณาอัตราสวนทางการเงินตามประเภทของอุตสาหกรรม ซ่ึงจะทําใหการวิเคราะหขอมูลสะดวก

ข้ึน 
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2.2 ในการทําวิจัยคร้ังตอไปอาจเพิ่มตัวแปรท่ีมีอัตราสวนทางการเงินใหมๆ เขาไป 

เพื่อใหมีความหลากหลายมากข้ึน และเพื่อใหการจําแนกประเภทเปนไปอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.3 การวิเคราะหขอมูลมีการใชขอมูลรายไตรมาสเพียงไตรมาสเดียว ซ่ึงขอมูลทาง

การเงินจะมีการเปล่ียนแปลงทุกไตรมาสจึงไมสามารถผลการวิจัยมาใชไดโดยตรง 
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