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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงินจํานวน 465 บริษัท ในไตรมาสที่ 2 ของป 2552
สําหรับตัวแปรที่ใชในการนํามาวิเคราะหในการวิจัยมีทั้งหมด 12 ตัวแปร แบงออกเปน 5 มิติ คือ 1) มิติดานสภาพ
คลองและความยืดหยุนทางการเงิน 2) มิติดานความสามารถในการใชสินทรัพย 3) มิติดานโครงสรางทางการเงินหรือ
โครงสรางเงินทุน 4) มิติดานความสามารถในการทํากําไร และ 5) มิติดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระ
หนี้ ในการวิเคราะหการจัดกลุมนั้น เลือกใชการจัดกลุมทั้งหมด 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
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. การจัดกลุมดวย Single Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute Correlation
Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 7 กลุม และ 6 กลุมตามลําดับ
2. การจัดกลุมดวย Complete Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute
Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2 กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ
3. การจัดกลุมดวย Average Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute
Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5 กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ
4. การจัดกลุมดวย Centroid Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute
Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5 กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ
5. การจัดกลุมดวย Median Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute
Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 3 กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ
6. การจัดกลุมดวย Ward Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ Absolute
Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2 กลุม และ 2 กลุมตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินใน 5 มิติแลวพบวาการจัดกลุมดวยวิธี Average
Linkage และ Centroid Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance ใหผลใกลเคียงกับมิติเดิมมากที่สุด
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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ตลาดเงิน (Financial Market) เปนตลาดกลางซึ่งทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูมีเงินออม
กับผูที่ตองการลงทุน โดยการเปลี่ยนเงินออมไปเปนเงินลงทุนผานกลไกลการใหสินเชื่อ และการ
ออกหลักทรัพยจําหนาย ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ตลาดเงิน (Money Market) และ 2) ตลาด
ทุน (Capital Market) โดยผูตองการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยในตลาด
ทุนเพื่อขายใหกับบุคคลภายนอกหรือประชาชนโดยทั่วไปในตลาดแรก โดยมีตลาดรองซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อทําหนาที่เปนแหลงกลางเสริมสภาพคลองใหแกหลักทรัพย และชวยสรางความมั่นใจแกผูซื้อ
หลักทรัพยในตลาดแรก ใหสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเปนเจาของหลักทรัพย และชวยสราง
ความมั่นใจแกผูซื้อหลักทรัพยในตลาดแรกวาจะสามารถขายหลักทรัพยนั้นเพื่อเปลี่ยนกลับคืนเปน
เงินสดไดเมื่อตองการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The stock Exchange of Thailand) เปน
ตลาดรองที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการ ซึ่งกอตั้งขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2517 ผานการประกาศใช
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีพันธกิจ คือ “ เปนศูนยกลางและ
ทางเลือกหลักของผูลงทุน และผูระดมทุนเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตรา
สารและบริการทางการเงินครบวงจร และมีระบบที่นาเชื่อถือและเขาถึงไดงาย” ในรอบป 2551 ที่
ผานมาภาวะทางการเงินในตลาดหลักทรัพยฯ เปนในทิศทางเดียวทางเดียวกันกับตลาดหลักทรัพย
ทั่วโลก กลาวคือ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ( SET Index) ปรับลงมาปดที่ระดับ
449.96 จุด ลดลงจาก 858.10 จุด ณ สิ้นป 2550 (ลดลงรอยละ 48) โดยดัชนีสูงสุดของปอยูที่ 884.19
และต่ําสุดที่ 384.15 จุด อยางไรก็ตาม ความนาสนใจของตลาดทุนไทยยังคงดึงดูดผูลงทุนดวย
อัตราสวนปนผลตอบแทนเฉลี่ย (Market Divident Yielld) ที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.31 ณ สิ้นป 2550
เปนรอยละ 6.57 ณ สิ้นป 2551 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2551) ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวา
การลงทุนประเภทอื่นๆ โดยรวม ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงินเกี่ยวกับของทรัพย
ตาง ๆ จึงเปนเรื่องที่มีความนาสนใจ โดยเฉพาะการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (
Financial
Ratios) เปนอีกแนวทางหนึ่งในการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการดําเนินการของบริษัทที่อยูในตลาด
หลักทรัพยฯ
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อัตราสวนทางการเงินจึงเปนเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญอยางหนึ่งในการนําไปใช
วิเคราะหสารสนเทศทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยแตละมิติในอัตราสวน
ทางการเงินประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ โดยมีรายละเอียดของตัวแปรในแตละมิติ อยางไรก็ตาม หาก
ผูวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินดังกลาวแลว ก็จะทําใหผลการวิเคราะหหรือ
สารสนเทศที่ไดมีความคาดเคลื่อนไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ตรวจลักษณะโครงการของการจัดกลุม
ของตัวแปรในแตละมิติของอัตราสวนทางการเงินในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ บริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยโดยใชรายงานงบการเงินไตรมาศที่ 2 ในป 2552 จํานวน 465 บริษัท ประกอบดวย งบกําไร
ขาดทุนและงบดุล ยกเวน บริษัทที่มีการจัดทํางบการเงินที่มีรูปแบบเฉพาะ ไดแก บริษัทกลุม
ธนาคารพาณิชย กลุมเงินทุนและหลักทรัพย และกลุมบริษัทประกันภัยละประกันชีวิต ถือเปนการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน ที่หนวยงานรัฐเปนผูกําหนด
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยเลือกใชตัวแปรที่ใชในการวิจัยใน 5 มิติ โดยเลือกใชตัว
แปรอัตราสวนทางการเงิน จํานวน 12 ตัวแปร โดยพิจารณาจาก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัว
แปรแตละคูที่มีคานอยกวา 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

อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดตอดอกเบี้ยจาย แทนดวย X51 และอัตราสวนกําไร
กอนดอกเบี้ยและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวมแทนดวยX52
ขั้นตอนการวิจัย
1. เก็บรวบรวมขอมูล โดยแหลงที่มาของขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดมาจาก บริษัทที่
มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชรายงานงบการเงินไตรมาสที่ 2 ป 2552
จํานวน 465 บริษัท ประกอบดวยงบกําไรขาดทุน และงบดุล
2. การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม Minitab มาใชในการวิเคราะหขอมูล และนํา
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาสรุปผล
3.โดยเปนการสรุปการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวน
ทางการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวน
ทางการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. สามารถทราบและเขาใจทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การวิเคราะหกลุม และการ
วิเคราะหทางการเงินแบบอัตราสวนทางการเงิน

บทที2่
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการ
เงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ไดใชแนวคิดที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อเปน
แนวทางในการวิจัยตางๆ โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.1 จุดเริ่มตนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.2 โครงสรางการกํากับดูแลตลาดทุน
1.3 บทบาทของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
1.4 พันธกิจ
1.5 วิสัยทัศน
1.6 ลักษณะการดําเนินงาน
สวนที่ 2 อัตราสวนทางการเงิน
2.1 ความหมายอัตราสวนทางการเงิน
2.2 ประโยชนของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
2.3 ประโยชนของการวิเคราะหงบการเงินที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน
2.4 ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน
สวนที่ 3 การวิเคราะหกลุม
3.1 วิธีการรวมกลุมแบบมีลําดับชั้น
3.2 วิธีการรวมกลุมแบบไมมีลําดับชั้น
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

4

5
1. ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
1.1 จุดเริ่มต้ นของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีจุดเริ่มตนจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและสงเสริมความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ไดกําหนดการพัฒนาตลาดทุน เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการจัดตั้งตลาด
หลักทรัพย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 นั้น เนนใหตลาดทุนมีบทบาทที่
สําคัญ คือการเปนแหลงระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
พัฒนาการของตลาดทุนของไทย สามารถแบงออกไดเปน 2 ยุค คือ 1) ตลาดหุนกรุงเทพ
(Bangkok Stock Exchange) 2) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตชื่อภาษาอังกฤษวา The
Securities Exchange of Thailand โดยแตละยุคมีรายละเอียดดังนี้
1.1.1

ตลาดหุนกรุงเทพ การจัดตั้งตลาดหุนของไทยเริ่มขึ้นในเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ในรูปหางหุนสวนจํากัด ในปตอมาไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดและเปลี่ยน
ชื่อเปน “ตลาดหุนกรุงเทพ” ( Bangkok Stock Exchange) ซึ่งมีลักษณะเปนเปนองคกรเอกชน
ถึงแมวาจะมีพื้นฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขายหุนในตลาดหุนกรุงเทพ ก็ไมไดรับความสนใจมาก
นัก มูลคาการซื้อขายมีเพียง 160 ลานบาทในปพ.ศ. 2511 และ 114 ลานบาท ในปพ.ศ. 2512 การซื้อ
ขายมีปริมาณลดลงเปน 46 ลานบาทในป พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ลานบาทในป พ.ศ. 2514
การซื้อขายหุนกูมี มูลคาถึง 87 ลานบาทในป พ.ศ. 2515 แตการซื้อขายหุนก็ยังคงไมเปนที่สนใจ
โดยมูลคาการซื้อขายหุนที่ต่ําสุดมีเพียง 26 ลานบาทเทานั้น และในที่สุดตลาดหุนกรุงเทพก็ตองปด
กิจการลง
ตลาดหุนกรุงเทพนั้นไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่เพียงพอในเรื่องตลาดทุน
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1.1.2 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตชื่อภาษาอังกฤษวา

The

Securities Exchange of Thailand แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 2514) ไดเสนอแผนการจัดตั้งตลาดทุนดังกลาวขึ้นเปนครั้งแรก โดยใหมีเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกและมาตรการสําหรับการซื้อขายหลักทรัพยที่เหมาะสมในป พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดทําการ
วาจางศาสตราจารยซิดนีย เอ็ม รอบบิ้นส ศาสตราจารยประจําภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เพื่อมาทําการศึกษาชองทางการพัฒนาตลาดทุนไทย ในป พ.ศ.

2515

รัฐบาลไดเขามามีบทบาทโดยการแกไข "ประกาศคณะปฏิวัติ ที่ 58 เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การคา
ที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูของประชาชน" การแกไขดังกลาวสงผลใหรัฐบาล
สามารถกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ซึ่งทําใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก นั้นในป พ.ศ. 2517 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจะจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซื้อ
ขายหลักทรัพย เพื่อสงเสริมการออมทรัพยและการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาดวยการแกไข
บทบัญญัติเกี่ยวกับรายไดเพื่อใหสามารถนําเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได ในป พ.ศ.

2518

รูปแบบทางกฎหมายตางๆไดรับการปรับแกจนลงตัว และในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาด
หลักทรัพยแหง ประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ

The Securities Exchange of

Thailand) ไดเปดทําการซื้อขายขึ้นอยางเปน ทางการครั้งแรกและไดทําการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
เปน "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534
1.2 โครงสร้ างการกํากับดูแลตลาดทุน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหการดําเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และกําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยฯ โดยสามารถ
เขียนเปนแผนภาพไดดังรูปที่ 1
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กระทรวงการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

ตลาดแรก

ตลาดรอง

ผูประกอบ
ธุรกิจ

กลุมตลาดหลักทรัพยและบริษัทในเครือ

ภาพที่ 1 โครงสรางกํากับดูแลตลาดทุน
1.3 บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.1

ประโยชนตอการจัดสรรเงินออมและการลงทุนระยะยาว ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญในตลาดทุนและตลาดการเงินไทย
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพย และเปนกลไก หรือตัวกลางในการระดมเงินออม
หรือเงินทุนสวนเกินจากภาคครัวเรือนมาจัดสรรสูภาคการผลิตที่ตองการเงินทุน ทําใหการออมและ
การลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูมีเงินออมมีแรงจูงใจในการออมและมีทางเลือกในการออม
และการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเงินออมเขาสูระบบการเงินผานกลไกตลาดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็จะ
มีชองทางและโอกาสในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มขึ้นดวย ทําใหการใชทรัพยากรหรือ
เงินออมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง
1.3.2

ประโยชนตอหารปรับโครงสรางทางการเงินของธุรกิจและระดม

เงินทุนจากตลาดทุนโดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอีกทางเลือกหนึ่งในการระดม
ทุนของธุรกิจตางๆ นอกเหนือจากการกูเงินจากสถาบันการเงินโดยทั่วไป ทําใหกิจการนั้นสามารถ
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ระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อใชในการลงทุนและดําเนินธุรกิจไดตามที่ตองการโดยไมตองมีภาระจาก
ดอกเบี้ยเงินกูและสักสวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของเจาของ
1.3.3 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ การที่บริษัทจด
ทะเบียนสามารถระดมทุนผานตลาดทุนผานตลาดทุนโดยการออกหลักทรัพยและเสนอขายตอผูถือ
หุนและผูลงทุนทั่วไปนั้น ถือเปนโอกาสอันดีสําหรับผูลงทุนหรือผูมีเงินออมที่จะมีสวนรวมเปน
เจาของกิจการที่เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว
1.3.4 ชวยขยายฐานภาษีของรัฐบาล เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดเอ็ม เอ ไอ เปนตลาดที่มีการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐาน
และโปรงใส มีระบบบัญชีที่ดีรวมทั้งมีการจัดทํางบการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่ถูกตอง
และเปนไปตามมาตรฐาน และมีการเปดเผยขอมูลไปยังผูถือหุนและผูเกี่ยวของอื่นๆ อยางแพรหลาย
ซึ่งขอมูลและรายงานทางการเงินดังกลาวนอกจากจะเปนประโยชนตอผูลงทุนในการวิเคราะหการ
ลงทุนและเปนประโยชนตอเจาหนาที่ของบริษัทในการวิเคราะหการลงทุนและติดตามฐานะ
ทางการเงินของธุรกิจแลว ยังเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของดวย เปนขอมูลฐานภาษี
ที่ถูกตองและจะชวยจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางสะดวก ถูกตอง
และครบถวยอีกดวย
1.3.5 ชวยลดภาระหนี้ตางประเทศ การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเพื่อตองการระดมเงินทุนนั้น นับเปนการระดมเงินทุนโดยผานตลาดทุนในประเทศเพื่อ
ธุรกิจภายในของประเทศ เงินทุนที่บริษัทจดทะเบียนตางๆ ระดมมาใชนั้น จะถูกใชไปในการดําเนิน
ธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเปนหลัก ไมวาจะเปนการลงทุนในธุรกิจประเภทใหมหรือการขยาย
กิจการ ดังนั้นตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงทําหนาที่เปนกลไกสําคัญที่ชวยตอบสนองความ
ตองการเงินทุนของธุรกิจภายในประเทศซึ่งนอกจากการลดความตองการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศแลว ยังชวยลดความตองการกูยืมเงินตราสารจากประเทศไดอีกดวย
1.3.6 เปนดัชนีชี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนทั้งแหลงระดมทุนและแหลงเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนที่สนใจของธุรกิจที่
ตองการลงทุน และผูที่เงินออมที่ตองการจะลงทุนรวมทั้งเปนกลไกสําคัญในการระดมเงินทุนและ
จัดสรรเงินทุนระยะยาวใหแกภาคธุรกิจตางๆ ซึ่งจะชวยสนับสนุนตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจ
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โดยรวมของประเทศ ดังนั้น ภาวะการณซื้อขายหลักทรัพยในขณะนั้นๆ จะมีความสําคัญและ
สัมพันธกับทิศทางและแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกลไกตลาดทุนในขณะนั้น
จะสะทอนถึงความตองการเพื่อการลงทุนของภาคการผลิตและความเชื่อมั่นของผูลงทุน ซึ่งอาจ
กลาวไดวาพัฒนาการ และภาวะของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนดัชนีชี้การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญประการหนึ่ง
1.4 พันธกิจ เปนศูนยกลางและทางเลือกหลักของผูลงทุนและผูระดมทุน เพื่อสราง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดวยการจัดใหมีตราสารและบริการทางการเงินครบวงจร มีระบบที่
นาเชื่อถือและเขาถึงไดงาย
1.5 วิสัยทัศน์ เปนตลาดทุนที่ไดรับการยอมรับ มีความนาเชื่อถือ มีทีมงานที่มี
ความสามารถ มุงมั่นในการสรางสรรคสินคาและบริการที่ทันสมัยและมีสภาพคลอง เพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของ ลูกคา ผูเกี่ยวของ และสังคม
1.6 ลักษณะการดําเนินงาน
1.6.1 ถือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517
1.6.2 มีหนาที่สงเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และเปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพยและใหบริการที่เกี่ยวของ โดยไม
นําผลกําไรมาแบงปนกัน
1.6.3 ชวยสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการเปนเจาของกิจการธุรกิจและ
ดําเนินอุตสาหกรรมภายในประเทศ
1.6.4 เริ่มเปดทําการซื้อขายหลักทรัพยครั้งแรก เมื่อวันที่ 30เมษายน 2518
1.6.5 การดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2535
1.6.6 การดําเนินงานหลัก ๆ ไ ดแก การรับหลักทรัพยจดทะเบียนและดูแลการ
เปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียน การซื้อขายหลักทรัพยและการกํากับดูแลบริษัทสมาชิกสวนที่
เกี่ยวของกับการซื้อขายหลักทรัพย ตลอดจนถึงการเผยแพรขอมูลและการสงเริมความรูใหแกผู
ลงทุน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2550)
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2. อัตราส่ วนทางการเงิน
2.1 ความหมายของอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio) เปนเครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่ใช
เปรียบเทียบระหวางรายงานการเงินที่เกี่ยวของกันจากงบการเงิน หรือเปรียบเทียบขอมูลตัวเลขใน
งบการเงิน ซึ่งไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตั้งแต 2 ขอมูลที่เกี่ยวของกันหรือ
มีความสัมพันธกันเพื่อหาอัตราสวนหรือรอยละ ความสัมพันธระหวางรายการอาจเปนรายการในงบ
เดียวกันหรือตางงบที่อยูในชวงเวลาเดียวกันก็ได เชน เปรียบเทียบรายการในงบดุลดวยกันหรืองบ
กําไรขาดทุนดวยกัน หรือเปรียบเทียบรายการในงบดุลกับงบกําไรขาดทุนที่อยูในชวงเวลาเดียวกัน
เปนตน แลวทําใหตีความหมายของงบการเงินนั้นได ซึ่งตัวเลขที่ไดสามารถที่จะสื่อไปถึงธุรกิจวา
ธุรกิจนั้นมีผลประกอบการที่ดีหรือไมดีอยางไร มีปญหาที่ธุรกิจควรจะแกไขตรงจุดใดบางอยางไร
ซึ่งถาหากวามีการตัดสินใจลงทุนบนขอมูลเหลานี้ ก็จะเปนทางหนึ่งที่ชวยใหลดความเสี่ยงจากการ
ขาดทุนได ดังนั้นการวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ทําใหสามารถวิเคราะหงบการเงินได
ประโยชนมากขึ้น โดยอาจนําอัตราสวนทางการเงินที่ไดของบริษัทหนึ่งไปเปรียบเทียบกับอีกบริษัท
หนึ่ง หรืออาจนําไปเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือกับอัตราสวนของบริษัทนั้นๆ ใน
อดีตได จึงนับวาการวิเคราะหงบการเงินเปนขอมูลพื้นฐานที่นําไปใชเพื่อคาดการณแนวโนมของ
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะทําใหการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยของผูลงทุนเปนไปอยางมีหลักเกณฑและถูกตองแมนยํามากขึ้น
2.2 ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
2.2.1 ทําใหทราบสภาพคลองของธุรกิจ และความสามารถในการชําระคืนหนี้สิน
ระยะสั้นเมื่อถึงกําหนดซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการวางแผนควบคุมธุรกิจ และเจาหนี้
ระยะสั้นในการใหสินเชื่อ
2.2.2 ทําใหทราบประสิทธิภาพในการดําเนินงาน หรือ ความสามารถในการใช
สินทรัพยของกิจการทั้งประเภทสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร เชน ประสิทธิภาพในการ
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บริหารลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการบริหารสินคา และประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยถาวร ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนี้ และผูลงทุน
2.2.3 ทําใหทราบความสามารถในการชําระหนี้ระยะยาว และสภาพความเสี่ยงของ
ธุรกิจวามีโครงสรางเงินทุนเปนอยางไร มีการนําเงินทุนจากแหลงหนี้สินมาใชในกิจการเทาใด หรือ
นําเงินจากแหลงเจาของมาใชมากนอยเพียงใด และทําใหทราบความสามารถในการจายคืนเงินตน
และดอกเบี้ยของกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหาร เจาหนี้ระยะยาวและผูลงทุน
2.2.4 ทําใหทราบประสิทธิภาพในการทํากําไรตอยอดขาย ประสิทธิภาพในการทํา
กําไรจากการใชสินทรัพย และประสิทธิภาพในการทํากําไรจากการใชแหลงเงินทุนสวนของเจาของ
นโยบายการจายเงินปนผล และขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน
2.2.5 ผูบริหาร เจาหนี้ และผูลงทุน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจไดขอมูล
จากการวิเคราะหอัตราสวนทางเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
2.3 ประโยชน์ ของการวิเคราะห์ งบการเงินทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์
2.3.1 ทําใหทราบวาบริษัทที่จะลงทุนมีความสามารถในการทํากําไรในอดีต
เปนอยางไร ในอนาคตมีแนวโนมจะทํากําไรไดมากขึ้นหรือไม ดังนั้นจึงตองใสใจกับความสามารถ
ในการทํากําไรของธุรกิจดวย ซึ่งนั้นหมายถึงผลตอบแทนที่จะไดรับ
2.3.2 ทําใหทราบวามีปญหาทางการเงินหรือไม และถาหากกิจการมีการ
ลมเลิกไป จะรับไดหรือไม ทรัพยสินที่มีอยูนั้นตองจายชําระคืนใหแกเจาหนี้ทั้งหมดกอน กิจการจึง
จะไดรับสวนที่เหลือคืน ซึ่งบางครั้งทรัพยสินที่มีอยูหลังจายคืนเจาหนี้แลวอาจจะไมพอจายคืนสวน
ของเจาของ นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่ผูเปนเจาของจะไดรับ
2.3.3 ทําใหทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยของบริษัท
เชน ลูกหนี้ของบริษัทมีคุณภาพหรือไม มีการชําระหนี้ตามปกติหรือลาชา ถามีความลาชาบริษัทได
หาแนวทางในการแกไขหรือไม หรือในการบริหารสินคาคงคลัง มีการเก็บสินคาคงคลังมากเกิน
ความจําเปนหรือไม และการที่บริษัทสามารถเปลี่ยนสินคาใหเปนเงินสดไดเร็ว ธุรกิจจะมีเงินทุน
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หมุนเวียนไปหาผลประโยชนไดเร็วถือวามีประสิทธิภาพ การบริหารสินทรัพยที่ขาดประสิทธิภาพ
จะทําใหธุรกิจเกิดปญหาขาดสภาพคลองทางการเงินอาจจะตองปดกิจการได เปนตน
2.4 ประเภทของอัตราส่ วนทางการเงิน
ในการวิจัยนี้ไดใชอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหงบการเงิน ซึ่งเกิดจากการทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบของงบ
การเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รายการทางบัญชีตางๆ ที่อยูในงบ
การเงินจะถูกนํามาหาความสัมพันธระหวากัน เพื่อใหเห็นถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจในแตละ
ดาน ซึ่งวิเคราะหออกมาในรูปของสัดสวนหรืออัตรารอยละ 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 และความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นหาก
อัตราสวนนี้มีคานอยกวา 1 หมายความวากิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกวาสินทรัพยหมุนเวียนทํา
ใหอาจมีปญหาในการชําระหนี้ระยะสั้นได หากอัตราสวนนี้มากกวา 1 แสดงวากิจการมีสินทรัพย
หมุนเวียนมากพอที่จะชําระหนี้ระยะสั้น แตหากมีคาสูงกวา 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพใน
การใชสินทรัพยของกิจการไมดีพอ อยางไรก็ตามสินทรัพยหมุนเวียนบางประเภท เชน สินคา
คงเหลือ อาจมีมูลคาลดลงหากตองรีบขายเพื่อนําไปชําระหนี้ ทําใหบางทีเราอาจใชอัตราสวนที่ไม
นําสินคาคงเหลือมาคิดดวย หรือเรียกวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว ประกอบดวยอัตราสวนดังนี้
2.4.1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม เปน
อัตราสวนที่ใชในการวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน โดยแสดงใหเห็นถึงสัดสวนของมูลคา
สินทรัพยหมุนเวียนหลังจากชําระหนี้สินหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวา
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กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากเพียงพอที่จะชําระคาใชจายอื่นที่นอกเหนือจากหนี้สินหมุนเวียน ถา
คาที่ไดมีคาต่ําแตไมถึงกับติดลบ แสดงวากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนนอยแตยังสามารถชําระหนี้สิน
ระยะสั้นได แตหากคาที่ไดติดลบแสดงวากิจการประสบปญหาสภาพคลองทางการเงิน ไมมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอที่จะชําระหนี้สินระยะสั้น มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
2.4.1.2 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เปนอัตราสวนที่แสดง
ใหเห็นถึงสภาพคลองของกิจการระยะสั้น โดยพิจารณาถึงความสามารถของกิจการในการแปลง
สภาพสินทรัพยใหกลายเปนเงินสดไดเพียงพอ และทันตอการชําระหนี้ระยะสั้น ซึ่งชี้ใหเห็นถึง
ฐานะทางการเงินระยะสั้นในการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio) ผลลัพธจะ
ออกมาเปน "เทา" เชน 1.5 เทา 2.3 เทา เปนตน และสามารถใชเปนดัชนีที่บงบอกถึงศักยภาพของ
กิจการในการชําระหนี้ ถาผลลัพธออกมามีคาสูงแสดงวากิจการมีศักยภาพในการชําระหนี้สิน
หมุนเวียนในระยะสั้น ในทางตรงกันขามถาผลออกมามีคาต่ําแสดงวากิจการไมมีศักยภาพในการ
ชําระหนี้สินหมุนเวียนในระยะสั้นซึ่งกิจการจะตองแปลงหนี้สินระยะสั้นใหเปนหนี้สินระยะยาว
เพิ่มยอดเงินสดคงเหลือ หรือลดการจายเงินปนผล ฯลฯ มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
2.4.1.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง สามารถใชเปน
ดัชนีในการวิเคราะหศักยภาพในการชําระหนี้ระยะสั้นดวยเงินสด หลักทรัพย และลูกหนี้ทางการคา
เชนเดียวกันกับการวิเคราะหอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ( Current Ratio) ผลลัพธจะออกมาเปน
"เทา" ถาผลลัพธออกมามีคาสูงแสดงวากิจการมีศักยภาพในการชําระหนี้ระยะสั้นไดเร็ว ในทาง
ตรงกันขามถาผลออกมามีคาต่ํากิจการสมควรที่จะจายชําระหนี้สินหมุนเวียนของตน เพิ่มเงินสดจาก
นักลงทุน แปลงหนี้สินระยะสั้นใหเปนหนี้สินระยะยาว ฯลฯ มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน - สินคาคงเหลือ - คาใชจายลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียน
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2.4.2 ดานความสามมารถในการใชสินทรัพย (Activity Ratio)
อัตราสวนนี้เปนการแสดงถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพยที่มีอยู เพื่อใช
สรางรายไดหลักใหเกิดขึ้นในองคกร ซึ่งถือไดวาเปนการวัดประสิทธิของการลงทุนโดยรวม หรือ
อีกนัยหนึ่งอาจจะพิจารณาไดวา เปนการแสดงถึงความสามารถของผูบริหารองคกร วาเทียบกับคู
แขงขันอุตสาหกรรมแลว มีความสามารถในการจัดการลงทุน โดยมีอัตราสวนดังนี้
2.4.2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม สามารถที่ใช
เปนดัชนีในการวัดการใชสินทรัพยรวมของกิจการในการกอใหเกิดรายได (ขาย)ผลลัพธที่ออกมาจะ
เปนครั้ง เชน 2 ครั้ง 3 ครั้ง ถาจํานวนครั้งยิ่งมากแสดงวากิจการมีศักยภาพในการใชสินทรัพยในกอ
รายไดสูง มีสูตรการคํานวณ ดังนี้

รายไดรวม
สินทรัพยรวม
2.4.2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร เปนดัชนีใน

การวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพยถาวรในการดําเนินงานของกิจการ (การขาย/รายได) ผลลัพธที่
ออกมาจะเปนครั้ง เชน 2 ครั้ง 3 ครั้ง ถาจํานวนครั้งยิ่งมากแสดงวากิจการมีศักยภาพในการใช
สินทรัพยในกอรายไดสูง มีสูตรการคํานวณดังนี้
รายไดรวม
สินทรัพยถาวร
2.4.3 ดานโครงสรางทางการเงิน หรือโครงสรางเงินทุน

(Capital

Structure Ratio)
ใชเปนดัชนีในการวัดหนี้สินและสินทรัพยที่นํามาใชในการลงทุน และเพื่อ
วิเคราะหวากิจการมีศักยภาพในการกอหนี้เพิ่มมากนอยเพียงใด ผลลัพธจะเปน % ในทางปฏิบัติ
กิจการจะตองพยายามทําใหมีอัตราต่ําที่สุดเทาที่จะทําได เพราะวาถาอัตราสวนสูง จะทําใหกิจการ
ขาดเครดิตในการขอกูเงินจากแหลงตางๆ ซึ่งประกอบดวยอัตราสวน ดังนี้
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2.4.3.1 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม สามารถใชเปน
ดัชนีในการวัดหนี้สินและสินทรัพยที่นํามาใชในการลงทุน และเพื่อวิเคราะหวากิจการมีศักยภาพใน
การกอหนี้เพิ่มมากนอยเพียงใด ผลลัพธจะเปน % ในทางปฏิบัติกิจการจะตองพยายามทําใหมีอัตรา
ต่ําที่สุดเทาที่จะทําได เพราะวาถาอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยสูง จะทําใหกิจการขาดเครดิตในการ
ขอกูเงินจากแหลงตางๆ มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
หนี้สินรวม
สินทรัพยรวม
2.4.3.2 อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอยอดรวมหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนที่แสดงที่แสดงถึงโครงสรางเงินทุนที่เกิดจากการจัดหาเงินจาก
ภายนอกในระยะสั้นวาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุนทั้งหมดของกิจการ หากคาที่ไดมีคา
ต่ํา แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินนอยซึ่งกิจการสามารถจะชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา แต
หากคาที่ไดมีคาสูง แสดงวากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูงซึ่งกิจการอาจไมสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนดเวลา มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม + สวนของผูถือหุน
2.4.3.3 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอยอดรวมหนี้สินและ
สวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนที่แสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการที่เกิดจากการจัดหาเงินทุน
ภายนอกในระยะยาววาเปนสัดสวนเทาใดกับโครงสรางเงินทุนทั้งหมดของกิจการ และเปนการ
ประเมินภาระผูกพันที่กิจการตองจายชําระหนี้ในระยะยาวหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีความ
เสี่ยงทางการเงินนอยซึ่งกิจการสามารถจะชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา แตหากคาที่ไดมีคาสูง แสดง
วากิจการมีความเสี่ยงทางการเงินสูงซึ่งกิจการอาจไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนดเวลา มีสูตร
การคํานวณ ดังนี้
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินรวม + สวนของผูถือหุน
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2.4.4 ดานความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
ใชวัดความสามารถของกิจการโดยตรง สะทอนใหเห็นแสดงถึงระดับผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
ของบริษัทวาอยูในระดับใด และมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยเปนเทาไร ซึ่งประกอบไปดวย
อัตราสวน ดังนี้
2.4.4.1

อัตราสวนกําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย

อัตราสวนนี้เปนการวัดความสามารถในการจัดการ แสดงใหเห็นถึงรายไดจากการขายคงเหลือ
หลังจากหักคาใชจายทั้งสิ้นแลว หากคาที่ไดมีคาสูงแสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไร
ขั้นตนจากยอดขายมาก แตหากคาที่ไดมีคาต่ําแสดงวากิจการมีความสามารถในการทํากําไรขั้นตน
ตอยอดขายนอยมาก มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
กําไรจากการดําเนินงาน
ยอดขาย
2.4.4.2 อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย เปนดัชนีที่ใช
วัดศักยภาพของกิจการในการทํากําไรตอการลงทุนในสินทรัพยรวม ผลลัพธที่ออกมาจะตองแปลง
เปน % (ทํากําไรไดกี่ % ตอการลงทุน 100 บาทในสินทรัพย) % ยิ่งสูงยิ่งดี ถาต่ํากวามาตรฐานหรือ
คาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมกิจการสามารถที่จะเพิ่มไดดวยการเพิ่มกําไร ดวยการลดคาใชจาย เพิ่ม
ยอดขายใหสูงขึ้น หรือขายสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดประโยชน มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
2.4.5 ดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้(Coverage Ratio)
เปนการวิเคราะหความพอเพียงของกระแสเงินสดที่ใชในการชําระหนี้ของกิจการ เพื่อใชในการ
ประเมินความมั่นคงของกิจที่มีตอภาระผูกพัน ประกอบดวยอัตราสวน ดังนี้
2.4.5.1 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดตอ
ดอกเบี้ยจาย แสดงถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเงินกูของบริษัทถาอัตราสวนนี้ มีคาสูง
แสดงวาบริษัทมีความสามารถเพียงพอที่จะชําระดอกเบี้ยไดดี แตหากคาที่ไดมีคาต่ํา แสดงวา
กิจการมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยต่ํา มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
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กําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
2.4.5.2 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดตอ
หนี้สิน เปนอัตราสวนที่ใชวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถใน
การบริหารงานของผูบริหารในการชําระหนี้สินของกิจการอัตราสวนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจแก
เจาหนี้ในการที่จะไดรับชําระดอกเบี้ย การที่อัตราสวนนี้ลดลงอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งหรือหลายสาเหตุ เชน ดอกเบี้ยจายสูงเกินไป หรือเงินกูเพิ่มขึ้น หรือ กําไรลดลง
มีสูตรการ
คํานวณ ดังนี้
กําไรกอนดอกเบี้ย และภาษีเงินได
หนี้สินรวม
3. การวิเคราะห์ กลุ่ม (Cluster Analysis)
การวิเคราะหกลุม เปนวิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเชิงพหุ

(Multivariate Data)

โดยมีเปาหมายเพื่อจัดกลุมขอมูลและไมมีขอสมมติเกี่ยวกับวามีจํานวนกี่กลุม หรือทราบลวงหนาวา
โครงสรางของกลุมขอมูลเปนอยางไร การจัดกลุมอาศัยความคลายคลึงหรือความแตกตางกัน ผล
ของการวิเคราะหกลุมอาจทําใหสารสนเทศเกี่ยวกับมิติของขอมูล (Dimensionality) คาผิดปกติ
(Outliers) ความสัมพันธที่สนใจของขอมูล เปนตน การวัดความสัมพันธของการวิเคราะหกลุมนิยม
จัดตามสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ปราณี นิลกรณ 2547) สําหรับเทคนิคการรวมกลุมแบงออกเปน 2
วิธีการ คือ
3.1 วิธีการรวมกลุ่มแบบมีลาํ ดับชั้น (Hierarchical Clustering Methods)
ทําโดยการนําสิ่งของมารวมกันทีละลําดับ (successive merged) หรือไมก็แบงกลุมใหญ
ออกเปนกลุมยอยไปเรื่อย ๆ ตามลําดับ (successive division) แนวทางในการรวมกลุมลําดับชั้นมี 2
แนวทาง คือ
1) Agglomerative hierarchical methods เปนวิธีที่เริ่มตนดวยสิ่งของแตละสิ่ง โดยตอน
เริ่มตนจะมีจํานวนกลุมเทากับจํานวนสิ่งของ เสร็จแลวก็จะจัดสิ่งของที่คลายคลึงกันที่สุดเขากลุม
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จากนั้นก็นํากลุมที่จัดไวแลวนั้นมาดูวากลุมใดคลายกัน แลวรวมกันเปนกลุมใหญขึ้น จนในที่สุดเมื่อ
ความคลายคลึงกันลดลง ทุกกลุมก็ถูกรวมเขากลุมเดียวกันหมด
2) Division hierarchical methods ทําในทิศทางตรงกันขาม กลุมของสิ่งของ 1 กลุมถูก
แบงเปน 2 กลุม เพื่อใหสิ่งของในกลุมหนึ่ง “ ตางจาก ” สิ่งของในอีกกลุมหนึ่ง จากนั้นก็แบงกลุม
ยอยเหลานี้ใหยอยลงไปอีก ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งจํานวนกลุมยอยเทากับจํานวนสิ่งของ นั่น
คือสิ่งของแตละชิ้นถือเปนกลุมกลุมหนึ่ง ๆ
วิธีทั้งสองวิธีอาจแสดงใหดูไดในแผนภาพ 2 มิติ ซึ่งเรียกวา
(dendrogram) ”

“ เดนโดรแกรม

จะเห็นวาเดนโดรแกรมแสดงการรวมกันหรือการแยกกลุมที่ที่เกิดขึ้นในแตละ

ระดับ ซึ่งมีวิธีการ Linkage methods ที่เหมาะสําหรับใชไดทั้งกับกลุมสิ่งของ และการจัดกลุมตัว
แปร ซึ่งวิธีการของ Linkage มี 6 แบบคือ
1) Single Linkage ขอมูลเขาสําหรับวิธี Single Linkage อาจเปนระยะทาง หรือความ
คลายคลึงกันระหวางคูของสิ่งของเริ่มตนกลุมจากสิ่งของแตละชิ้น แลวพิจารณารวมกลุมโดยการ
รวมสิ่งของที่อยูใกลกันที่สุดเขาดวยกัน วิธี Single Linkage นี้จะรวมกลุมเขาดวยกัน โดยเลือกกลุม
ที่มีระยะทางระหวางกันสั้นที่สุด (shortest link) วิธีนี้จึงไมสามารถแยกกลุมที่ใกลเคียงกันออกจาก
กันได แตอีกแงหนึ่ง วิธี Single Linkage นี้เปนวิธีหนึ่งในเพียง 2-3 วิธีที่สามารถแยกกลุมที่มี
ลักษณะไมเปนทรงรี (nonellipsoidal cluster) ออกจากกันได แนวโนมของ single linkage ที่จะเลือก
เอา cluster ที่มี string ยาว ๆ คลาย ๆ กัน เรียก chaining ซึ่ง chaining นี้อาจนําไปสูความผิดพลาดได
ถาสิ่งของอีกสุดปลายหนึ่งไมคลายกัน cluster ที่เกิดจากวิธี Single Linkage จะไมเปลี่ยนแปลงถา
เปลี่ยนระยะทางที่ใชในการคํานวณ โดยระยะทางที่ใชใหมยังคงมีลําดับแบบเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชุดของสัมประสิทธิ์ความคลายคลึงใน monotone แบบเดียวกันจะกอใหเกิดการแบงกลุมอยาง
เดียวกัน
2) Complete Linkage การจัดกลุมโดยวิธี Complete - Linkage จะคลาย ๆ กับการจัด
กลุมแบบ Single Linkage ตางไปเพียงอยางเดียว คือในแตละขั้นตอน ระยะทางระหวางแตละ
cluster จะถูกกําหนดโดยระยะทางระหวางสมาชิก 2 ตัวจากในแตละ cluster ที่อยูไกลกันที่สุด
ดังนั้น Complete Linkage จึงรับประกันวาสิ่งของทุก ๆ ชิ้นใน cluster ตองหางกันไมเกินระยะทาง
สูงสุดระยะหนึ่ง หรืออยางนอยที่สุดตองคลายกันเทานี้ ( minimum similarity )
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3) Average Linkageวิธี Average Linkage คือวาระยะทางระหวาง 2 cluster เปน
ระยะทางเฉลี่ยของระยะทางระหวางทุก ๆ คูของสิ่งของ ใน 2 clusterนั้น ขอมูลเขาอาจเปนระยะทาง
หรือตัววัดความคลายคลึงก็ได และอาจใชจัดกลุมสิ่งของหรือตัวแปรก็ได อัลกอริทึมสําหรับวิธี
Average Linkage นี้ทําตามขั้นตอนเชนเดียวกับอัลกอริทึมโดยทั่วไปที่ใหไว โดยเริ่มตนดวยการ
คนหาระยะทางใน D = {dik} เพื่อหาสิ่งของที่คลายคลึงกันที่สุด (อยูใกลกันที่สุด) U และ V สิ่งของ
เหลานี้นํามารวมกันเพื่อรวมเปนกลุม (UV)
4) Centroid Linkage พิจารณาจากระยะหางจากคาเฉลี่ยทุกตัวแปร ถา Cases ใดมีคา
นอยกวาจะถูกนํามารวมกลุม ดังนั้นระยะหางระหวางกลุมจึงเทากับระยะหางจากคาเฉลี่ยทุกตัวแปร
ของแตละกลุม
5) Median Linkage ถูกกลาวถึงวาเปนวิธี “weighted pair group method โดยใช
centroid” (Jain and Dubes, 1967) หรือ วิธี “weighted centroid” ถูกคิดคนขึ้นครั้งแรกโดย Gower
(1967) เพื่อที่จะหาของเสียของวิธี centroid method ถาขนาดของขอมูล 2 กลุมรวมกันแลวคอนขาง
แตกตาง ตอจากนั้น centroid ของกลุมใหมจะใกลเคียงกับ centroid ของกลุมใหญกวาและอาจจะมี
คาประมาณเทากับกลุมนั้น (Everit 1993) ในวิธี Median Linkage centroid ของกลุมใหมไมขึ้นกับ
ขนาดของกลุมใหม ขอเสียของวิธีนี้คือจะไมเหมาะสมกับการวัด เชน การถดถอยสหสัมพันธ
6) Ward Linkage พิจารณาจากระยะหางจาก Case ทีละคูในกลุมแลวนํามารวมกลุม
โดยพยายามใหคา Sum of Square of Distance ในแตละกลุมนอยที่สุด ดังนั้นระยะหางระหวางกลุม
จึงเทากับ Sum of Square of Distance ระหวางกลุมจากทุกตัวแปร
3.2 วิธีการรวมกลุ่มแบบไม่ มีลาํ ดับชั้น (Nonhierarchical Clustering Methods)
วิธีการรวมกลุมแบบไมมีลําดับชั้นออกแบบเพื่อรวมกลุมสิ่งของที่มากกวาจะรวมตัว
แปร เปนกลุมของสิ่งของ K กลุม จํานวนกลุม K อาจกําหนดลวงหนาหรือกําหนดในระหวาง
กระบวนการในการกลุมก็ได เนื่องจากวิธีการแบบนี้ไมจําเปนตองกําหนดเมตริกซระยะทาง และไม
ตองเก็บขอมูลไวในหนวยความจําในการคํานวณ จึงสามารถใชกับขอมูลขนาดใหญไดดีกวาวิธีแบบ
มีลําดับชั้น วิธีการแบบไมมีลําดับชั้นเริ่มจาก
1) เริ่มแบงสิ่งของออกเปนกลุมเริ่มตน K กลุม
2) นําสิ่งของทั้งหมดมา โดยจัดสิ่งของเหลานั้นเขากลุมที่มีเซนทรอยด (หรือคาเฉลี่ย)
อยูใกลสิ่งของนั้นที่สุด (ระยะทางมักคํานวณโดยใชระยะทางยุคลิดกับคาสังเกตซึ่งแปลงใหเปนคา
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มาตรฐานก็ได) คํานวณเซนทรอยดใหมสําหรับกลุมที่มีสิ่งของเพิ่มเขาไป และกลุมที่สูญเสียสิ่งของ
ไป
3) ทําขั้นที่ 2 ซ้ําใหมจนกระทั้งไมมีการจัดสิ่งของใหม แทนที่จะเริ่มจากการแบง
สิ่งของเปน K กลุมในขั้นที่ 1 อาจกําหนดเซนทรอยดเริ่มตน K เซนทรอยดแทนและทําขั้นที่ 2 ตอก็
ไดการกําหนดสิ่งของใหกลุมในขั้นสุดทายจะขึ้นอยูกับการจัดสิ่งของเปน K กลุมตอนตน สําหรับ
การเลือกเซนทรอยดตอนตนอาจเลือกจากประสบการณ พบวาการจัดสิ่งของเขากลุมใหมจะอยูตอน
จัดกลุมใหมตอนแรก ๆ(ปราณี นิลกรณ 2548)
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4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วันวิสา ไพรัชวรรณ (2550) ศึกษาในหัวขอเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบหลักขอมูล
ความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2547-2549: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความมั่นคงทางการเงินจากอัตราสวนทางการเงินของธนาคารพาณิชย ตั้งแตป พ.ศ.2547-2549
จํานวน 14 ธนาคาร โดยใชตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน 17 ตัวแปรจากการวิเคราะหผลการวิจัย
พบวา

องคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของธนาคารในประเทศไทยแตละปมี

4

องคประกอบ ดังนี้
ปี 2547 มีองคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชยประกอบดวย
1) องคประกอบดานเงินกองทุนและสภาพคลองของธนาคาร 2) องคประกอบดานคาใชจายและ
ความสามารถในการทํากําไร 3) องคประกอบดานการกูยืมระหวางธนาคารและคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่เกิดจากการใหกูยืม และ 4) องคประกอบดานการบริหารเงินกูและสินเชื่อของธนาคาร
ปี 2548 มีองคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย
1) องคประกอบดานคุณภาพในการจัดการและความสามารถในการทํากําไร 2) องคประกอบดาน
การบริหารเงินกูและสินเชื่อของธนาคาร

3)

องคประกอบดานความสามารถในการจัดหาและ

บริหารเงินของธนาคาร และ 4) องคประกอบเงินทุนและคาใชจายของธนาคาร
ปี 2549 มีองคประกอบหลักความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย
1) องคประกอบดานการสรางผลตอบแทนของธนาคาร 2) องคประกอบดานดอกเบี้ย เงินปนผล
และการวัดคุณภาพการจัดการดานคาใชจายของธนาคาร 3) องคประกอบดานสภาพคลองของ
ธนาคาร และ 4) องคประกอบดานคุณภาพการจัดการดานการสรางรายไดและคาเผื่อหนี้สูญของ
ธนาคาร
ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถที่จะนําไปเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาใหกับธนาคารพาณิชยได ซึ่ง
เปนการเตรียมความพรอมในการรับมือวิกฤติการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถนําไปสราง
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นโยบาย กลยุทธการปองกันและตั้งรับใหแกธนาคารพาณิชย เพื่อเปนการสรางความมั่นคงทางการ
เงินใหกับระบบธนาคารพาณิชย
ศิริลักษณ ศุทธชัย และ นภาพร ลิขิตวงศขจร (2549) ศึกษาในหัวขอเรื่อง ความสามารถ
ในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานในจังหวัดขอนแกน: การพิจารณาขอมูลทางการเงิน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน โดยเนนศึกษาขอมูลทาง
การเงินของกองทุนหมูบานจํานวน 400 กองทุน ใน 4 อําเภอในจังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดพิจารณา
อัตราสวนทางการเงินรวมกับการใชวิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา

(Descriptive

Analysis)

วิธีการจัดกลุม (Cluster Analysis) และการทดสอบความสัมพันธ (Correlation) ผลการวิจัยพบวา
กองทุนหมูบานโดยสวนใหญมีความสามารถในการบริหารทางการเงินใกลเคียงกัน มีบางหมูบาน
เทานั้นที่มีอัตราสวนทางการเงินที่แตกตางซึ่งแสดงวา หมูบานเหลานั้นอาจมีความสามารถในการ
บริหารทางการเงินแตกตางไปจากกองทุนหมูบานสวนใหญ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวากองทุน
หมูบานที่มีเปอรเซ็นตในการปนสวนรายไดเขาเปนเงินสมทบกองทุนสูงอาจมีความสามารถในการ
บริหารกองทุนฯ ใหพัฒนาเปนสถาบันทางการเงินไดอยางเขมแข็งงานวิจัยนี้อาจเปนจุดเริ่มตนของ
การนําขอมูลทางการเงินที่ไดมีการจัดทําโดยกองทุนหมูบานมาประยุกตใชในการวิจัย และอาจจะ
กอใหเกิดการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและการบริหารกองทุนหมูบานอยางเปนระบบมากขึ้น
ธาราชัย โชคสุชาติ

(2547) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมประเภทตราสารทุนของนักลงทุนทั่วไป โดยศึกษาถึงระดับความสําคัญปจจัยดานตางๆ อัน
ประกอบดวย ปจจัยดานแหลงขอมูลขาวสาร ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานขอมูลขาวสาร
ปจจัยดานลักษณะกองทุนรวม ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจในที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุนของนักลงทุนทั่วไป ผูวิจัยใชวิธีเฉลี่ยกลุมตัวอยางใน
จํานวนเทากันในการแจกแบบสอบถามไปยังบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนประเภทตราสารทุนที่นักลงทุนใหความสําคัญมาก
ที่สุดคือ อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ และรองลงมาคือ เปนผลประโยชนทางดานภาษีที่จะ
ไดรับ
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ชุติกาญจน ชํานาญพฤกษา (2547) ศึกษาในหัวขอเรื่องความสัมพันธของดัชนีวัดทาง
การเงินกับการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาตัวแบบที่ใชในการพยากรณการจัดอันดับเครดิตของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและทดสอบความสามารถในการพยากรณของตัวแบบ โดยได
นําอัตราสวนทางการเงินจํานวน 17 อัตราสวนมาทําการวิเคราะหจําแนกตัวแปรและการวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติค โดยใชขอมูลที่ประกอบดวยอัตราสวนทางการเงินในงบการเงินในชวงป
พ.ศ. 2542-2545 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทางการเงินที่มีความสัมพันธกับการจัดอันดับเครดิตของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก อัตราสวนหนี้สินรวมตอยอดรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย และอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย
ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและรายการตัดจายตอหนี้สินรวม
รัตติยา ปาทาน

(2547) ศึกษาในหัวขอเรื่องการเปรียบเทียบความมั่นคงทางการเงิน

ระหวางบริษัทขนาดใหญ และบริษัทขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินระหวางบริษัทขนาดเล็ก
และบริษัทขนาดใหญ ซึ่งแบงขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมบริษัทที่มีขนาดเล็ก โดยกําหนดให Market Capitalization นอยกวา
3,000 ลานบาท ซึ่งใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินในป พ.ศ. 2543-2545 จํานวน 13 อัตราสวนมาทํา
การวิเคราะห เพื่อชี้ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอดีตของบริษัทได
ผลการวิจัยพบวา บริษัทขนาดใหญมีสภาพคลอง ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย
ความสามารถในการชําระหนี้และสมรรถภาพในการทํากําไรสูงกวาบริษัทขนาดเล็ก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปร
อัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
ไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 4 สวน คือ แหลงที่มาและลักษณะของขอมูล ตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และขอมูลที่ใชในการวิจัย โดยในแตละสวนมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. แหล่ งทีม่ าและลักษณะของข้ อมูล
การวิจัยครั้งนี้
เปนการศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปร
อัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชขอมูลจากงบการเงินของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ใช เปนขอมูลจากงบการเงินไตรมาสที่ 2 ป
2552 ที่ไดจากการคนหาในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( www.set.or.th ) รวมทั้งสิ้น
465 บริษัท และ ทําการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ
หลักทรัพยตาง
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) มีจํานวน 5 ดาน (ชุติ
กาญจน ชํานาญพฤกษา 2547) มีรายละเอียดดังนี้
2.1 มิติดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน ประกอบดวย อัตราสวนเงินทุน
หมุนเวียนตอสินทรัพยรวม แทนดวย

X11 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน แทนดวย

อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองแทนดวย X13
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X12 และ
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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
ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดตอดอกเบี้ยจาย แทนดวย X51 และอัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
เงินไดตอหนี้สินรวมแทนดวย X52
อยางไรก็ตามมีหลายอัตราสวนทางการเงินที่มีความใกลเคียงกันจนเสมือนเปนคา
เดียวกัน ทําใหไมสามารถแยกความแตกตางระหวางอัตราสวนได แนวทางหนึ่งที่นํามาใชคัดเลือก
ตัวแปรตาง ๆ คือ การพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธที่มีคา
นอยกวา 0.9
3. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจัยนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูม(ิ Secondary data) ซึ่งเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากขอมูลงบการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 465
บริษัท ซึ่งเปนขอมูลงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ป 2552 ขอมูลที่นํามาใชในการทําวิจัย คืองบการเงิน
ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก งบกําไรขาดทุน งบดุล ซึ่งมีทั้งสิ้น 8
หมวดอุตสาหกรรม แตสามารถนํามาวิเคราะหไดเพียง 7 หมวดอุตสาหกรรม ยกเวน บริษัทที่มีการ
จัดทํางบการเงินที่มีรูปแบบเฉพาะ ไดแกบริษัทกลุมธนาคารพาณิชย กลุมเงินทุนและหลักทรัพย
และกลุมบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต ถือเปนการปฏิบัติตามเกณฑในการจัดทํางบการเงินที่
หนวยงานรัฐเปนผูกําหนด

26
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะหขอมูล จะใชโปรแกรม Minitab และ Microsoft Office Excel ในการคํานวณ
และนําผลมาเปรียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวยการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
4.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา มีรายละเอียด ดังนี้
การหาคาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) สัมประสิทธิ์ความแปรผัน(CV) คา
นอยสุด(Minimum) มัธยฐาน(Median) คามากสุด(Maximum) คาความเบ(Skewness) คาความโดง
(Kurtosis)
4.2 วิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกใชการจัดกลุมทั้งหมด 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

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเพื่อเพื่อ จัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1. ดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน
2. ดานความสามารถในการใชสินทรัพย
3. ดานโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน
4. ดานความสามารถในการทํากําไร
5. ดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้
การวิจัยเปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 465 บริษัท อันประกอบดวยงบดุล และงบกําไรขาดทุน
จากนั้นนํามาคํานวณหาอัตราสวนทางการเงินจํานวน 5 ดาน สําหรับการนําเสนอผลการวิจัยที่ได
จากการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวนคือ 1) การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา และ 2)
วิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงิน
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนา
ในสวนนี้จะอธิบายลักษณะของขอมูลเบื้องตนดวยสถิติพรรณนา ประกอบดวย
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด ของ
อัตราสวนทางการเงินจํานวน 12 ตัวแปร ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
ดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน
1.1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (X11) มีคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปร 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) มีคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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) มีคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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 ดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้
1.5.1 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดตอดอกเบี้ยจาย
(X51) มีคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน 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 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดตอหนี้สินรวม
(X52) มีคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ความแปรผัน คานอยสุด มัธยฐาน คามากสุด
มีคาความเบ และคาความโดง ของอัตราสวนทางการเงิน เทากับ 0.07 0.38 522.04 -5.10 1.91 6.08 และ 88.21 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) สัมประสิทธิ์ความแปรผัน(CV) คานอย
สุด(Minimum) มัธยฐาน(Median) คามากสุด (Maximum) คาความเบ (Skewness) คา
ความโดง(Kurtosis) ของอัตราสวนทางการเงิน
Variable
x11
x12
x13
x21
x22
x31
x32
x33
x41
x42
x51

Mean
-1.40
2.14
1.30
0.74
1.59
2.16
1.85
0.15
-1.65
-0.04
146.50

SD
30.00
2.86
1.96
4.96
3.60
30.19
30.01
0.46
33.81
0.73
1,304.80

CV
-2,148.02
133.47
150.21
672.55
226.56
1,398.03
1,623.44
300.47
-2,043.16
-1,946.18
890.80

Minimum
-621.14
0.00
-1.16
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
-700.17
-11.69
-8,188.00

Median
0.11
1.32
0.77
0.41
0.78
0.47
0.30
0.06
0.06
0.01
3.90

Maximum
0.84
27.52
21.12
102.64
60.00
621.81
621.81
8.82
1.17
4.11
15,940.60

Skewness
-20.70
5.23
5.72
20.39
11.07
20.32
20.70
15.53
-20.70
-12.58
7.52

Kurtosis
428.66
37.83
48.93
419.95
165.66
417.43
428.75
285.63
428.55
191.55
85.50

x52

0.07

0.38

522.04

-5.10

0.05

1.91

-6.08

88.21
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2. การวิเคราะห์ การจัดกลุ่มตัวแปรอัตราส่ วนทางการเงิน
การจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ผูวิจัยจะใชทั้งหมด 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 การจัดกลุ่มด้ วยวิธี Single Linkage
การจัดกลุมตัวแปรจํานวน
12 ตัวแปร ดวยวิธี Single Linkage แสดงดังรูปที่ 2.1
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off
ที่ประมาณ 60.19 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 7 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X21 และ X52
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X51
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32
กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวแปร X22
กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13
กลุมที่ 6 ประกอบดวยตัวแปร X41
กลุมที่ 7 ประกอบดวยตัวแปร X33
2. เมื่อพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัย
กําหนดจุด Cut Off ที่ประมาณ 17.96 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 6 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 X42 X21 และ X52
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X51
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13
กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวแปร X22
กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวแปร X33
กลุมที่ 6 ประกอบดวยตัวแปร X41
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กราฟที่ 2 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Single Linkage
2.2 การจัดกลุ่มด้ วยวิธี Complete Linkage
การจัดกลุมตัวแปรจํานวน 12 ตัวแปร ดวย Complete Linkage แสดงดังรูปที่ 2.2 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ที่
ประมาณ 28.50 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X12 และ X13
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X21 X22 X31 X32 X51 X52 X33 และ X41
2. เมื่อพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut
Off ที่ประมาณ 16.50 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 7 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X41
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X51 และ X52
กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13
กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวแปร X33
กลุมที่ 6 ประกอบดวยตัวแปร X21
กลุมที่ 7 ประกอบดวยตัวแปรX22
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กราฟที่ 3 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Complete Linkage
2.3 การจัดกลุ่มด้ วยวิธี Average Linkage
การจัดกลุมตัวแปรจํานวน
12 ตัวแปร ดวยวิธี Average Linkage แสดงดังรูปที่ 2.3 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ที่ประมาณ
47.25 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 5 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X21 X51 และ X52
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X12 X13 และ X41
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X22
กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32
กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวแปร X33
2. เมื่อพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ที่
ประมาณ 13.43 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 7 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X21
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X22
กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13
กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวแปร X33
กลุมที่ 6 ประกอบดวยตัวแปร X51 และ X52
กลุมที่ 7 ประกอบดวยตัวแปร X41
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กราฟที่ 4 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Average Linkage
2.4 การจัดกลุ่มด้ วยวิธี Centroid Linkage
การจัดกลุมตัวแปรจํานวน
12 ตัวแปร ดวยวิธี Centroid Linkage แสดงดังรูปที่ 2.4 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ที่ประมาณ
64.15 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 5 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 และ X42
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X52
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X21
กลุมที่ 4 ประกอบดวยตัวแปร X51 X12 X13 X41 X22 และ X33
กลุมที่ 5 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32
2. เมื่อพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ที่
ประมาณ 30.19 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X12 และ X13
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X52 X21 X22 X33 X51 และ X41
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กราฟที่ 5 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Centroid Linkage
2.5 การจัดกลุ่มด้ วยวิธี Median Linkage
การจัดกลุมตัวแปรจํานวน
12 ตัวแปร ดวยวิธี Median Linkage แสดงดังรูปที่ 2.5 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ที่
ประมาณ 60.93 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 และ X42
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X52
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X51 X12 X13 X41 X22 X21 X31 X32 และ X33
2. เมื่อพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut
Off ที่ประมาณ 22.22 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X21
กลุมที่ 3 ประกอบดวยตัวแปร X12 X13 X52 X51 X33 X22 และX41
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กราฟที่ 6 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Median Linkage
2.6 การจัดกลุ่มด้ วยวิธี Ward Linkage
การจัดกลุมตัวแปรจํานวน
12 ตัวแปร ดวยวิธี Ward Linkage แสดงดังรูปที่ 2.6 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาจาก Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut Off ที่
ประมาณ 2.04 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X42 X21 X22 X33 X41 X51 X52 X13 และ
X12
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X31 และ X32
2. เมื่อพิจารณาจาก Absolute Correlation Coefficient Distance ผูวิจัยกําหนดจุด Cut
Off ที่ประมาณ -100.5 ทําใหสามารถแบงกลุมตัวแปรออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ประกอบดวยตัวแปร X11 X32 X31 และ X42
กลุมที่ 2 ประกอบดวยตัวแปร X12 X13 X21 X22 X33 X41 X51 และ X52

กราฟที่ 7 การจัดกลุมอัตราสวนทางการเงินดวยวิธี Ward Linkage

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัว
แปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อทําการวิเคราะห
ขอมูลอัตราสวนทางการเงินของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 465 แลว
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยโดยแบงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 2 ขอเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหการจัดการกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลงบการเงินจํานวน 465 บริษัท ในไตรมาส
ที่ 2 ของป 2552 สําหรับตัวแปรที่ใชในการนํามาวิเคราะหในการวิจัยมีทั้งหมด 12 ตัวแปร แบง
ออกเปน 5 มิติ คือ 1) มิติดานสภาพคลองและความยืดหยุนทางการเงิน 2) มิติดานความสามารถใน
การใชสินทรัพย 3) มิติดานโครงสรางทางการเงินหรือโครงสรางเงินทุน 4) มิติดานความสามารถใน
การทํากําไร และ 5) มิติดานความเพียงพอของกระแสเงินสดในการชําระหนี้ ในการวิเคราะหการจัด
กลุมนั้น เลือกใชการจัดกลุมทั้งหมด 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
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. การจัดกลุมดวย Single Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ
Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 7
กลุม และ 6 กลุมตามลําดับ
2. การจัดกลุมดวย Complete Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ
Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2
กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ
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3. การจัดกลุมดวย Average Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ
Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5
กลุม และ 7 กลุมตามลําดับ
4. การจัดกลุมดวย Centroid Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ
Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 5
กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ
5. การจัดกลุมดวย Median Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ
Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 3
กลุม และ 3 กลุมตามลําดับ
6. การจัดกลุมดวย Ward Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance และ
Absolute Correlation Coefficient Distance พบวาสามารถแบงกลุมอัตราสวนทางการเงินออกเปน 2
กลุม และ 2 กลุมตามลําดับ
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินใน 5 มิติแลวพบวาการจัดกลุม
ดวยวิธี Average Linkage และ Centroid Linkage เมื่อใช Correlation Coefficient Distance ใหผล
ใกลเคียงกับมิติเดิมมากที่สุด
2.

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวา การจัดกลุมดวยวิธี Average Linkage และ Centroid Linkage เมื่อ
ใชระยะ Correlation Coefficient Distance จะใหผลใกลเคียงกับมิติเดิมมากที่สุด ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้
พิจารณาจากคาเฉลี่ย มาใชในการจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น การจัดกลุมตัวแปรอัตราสวนทางการเงินในขอมูลตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยครั้งตอไป จึงควรเลือกใช วิธี Average Linkage และ Centroid Linkage
โดยใชระยะ Correlation Coefficient Distance
3.

ข้ อเสนอแนะ
2.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการมุงศึกษาการจัดกลุมตัวแปรทางการเงินของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดนําขอมูลมาจากบริษัททั้งหมดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยซึ่งมีจํานวนมาก ทําใหการวิเคราะหขอมูลไดยาก ในการพิจารณาครั้งตอไปอาจจะมีการ
พิจารณาอัตราสวนทางการเงินตามประเภทของอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําใหการวิเคราะหขอมูลสะดวก
ขึ้น
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2.2 ในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจเพิ่มตัวแปรที่มีอัตราสวนทางการเงินใหมๆ เขาไป
เพื่อใหมีความหลากหลายมากขึ้น และเพื่อใหการจําแนกประเภทเปนไปอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 การวิเคราะหขอมูลมีการใชขอมูลรายไตรมาสเพียงไตรมาสเดียว ซึ่งขอมูลทาง
การเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสจึงไมสามารถผลการวิจัยมาใชไดโดยตรง
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