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บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ

ทํากําไรและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ โดยพิจารณจากอัตราส่วนทางการเงินแสดง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํากําไรของ
อุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เครื่องหอม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า ซึ่งรวบรวมจาก
ฐานข้อมูล BOL ในปี พ.ศ. 2553-2557 ทั้งหมด 278 กิจการ  ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 4 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียน
ลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 3 อัตราส่วนคือ อัตรากําไรข้ันต้น อัตรา
กําไรจากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิ  

 
คําสําคญั: ความสามารถในการทํากําไร, การบริหารสินทรัพย์, อัตราส่วนทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 



(2) 
 

Independent Study Title AN ASSOCIATION BETWEEN PROFITABILITY 
AND ASSET MANAGEMENT EFFICIENCY 

Author Mr. Sopon Boonthanomwong 
Degree Master of Business Administration 
Major Field/Faculty/University Program in Strategic Management 

Faculty of Commerce and Accountancy 
Thammasat University 

Independent Study Advisor Associate Professor Somchai Supattarakul,Ph.D. 
Academic Years 2015 
 

 ABSTRACT 
 

Independent study is aimed to study an association between profitability 
and asset management efficiency.  By considering the asset management ratios and 
the profitability ratios of cosmetic industries, the data were collected from the 
database BOL include the financial ratios from the year 2010 to 2014. Total were 278 
companies. The study found that total assets turnover, accounts receivable turnover, 
inventory turnover and accounts payable turnover are positively correlated with 
gross profit margin, operating profit margin or net profit margin. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัของปญัหา 

 
ปัจจุบันผู้คนให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาร่างกายให้มีภาพลักษณ์ดูดี สวยงาม มี

สุขภาพที่ดี ตามกระแสดารา นักร้องทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ จึงทําให้เครื่องสําอางเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคมากขึ้น  ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอ
การซื้อ หรือกระทั่งสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เข้ามากระทบให้หลายภาคธรุกิจต้องชะลอ
การลงทุน แต่สําหรับธุรกิจ ความสวย ความงามน้ัน กลับไม่ได้รับผลกระทบเท่าใดนัก  โดยจะเห็นได้
ว่าอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทย มีมูลค่าตลาดรวมถึง 2.2 แสนล้านบาท มีการเติบโตถึง 10% โดยใน
ปี 2558 น้ีน่าจะมีมูลค่าการส่งออกเครื่องสําอางเฉพาะสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวกว่าแสนล้านบาท
แล้ว และคาดว่าปี 2563  มูลค่าตลาดรวมจะเติบโตกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งมีโอกาส
ขยายตัวไปกว่า 2 แสนล้านบาท 

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยในปัจจุบันอยู่อันดับ 16 ของโลก และไทยอยู่ในอันดับ 3 
ของเอเชีย ต่อจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งในประเทศไทย มีจํานวนโรงงานรวม 762 ราย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ประมาณ 520 ราย    จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(เออีซี ) จึงทําให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอ่ืนหันมาให้ความสนใจในธุรกิจเคร่ืองสําอางกันมากขึ้น   

การดําเนินกิจการของทุกบริษัทล้วนต้องสร้างผลกําไรให้ได้  การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน (Financial Ratio Analysis)  เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญแสดงให้ฝ่ายบริหาร เจ้าของกิจการ 
ตลอดจนนักลงทุนเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจหน่ึงๆ นอกจากน้ียังเป็นเคร่ืองมือที่ช้ีให้เห็นถึงส่วนที่มี
ความมั่นคงแข็งแรงและจุดอ่อนทางการเงินของธุรกิจน้ันๆ   นอกจากน้ันยังช่วยในการวางแผนและ
ความคุมการดําเนินงาน  ตลอดจนใช้ในการประเมินความสามารถในการทํากําไร และความเสี่ยงทาง
การเงินของกิจการ    

1) อัตราส่วนทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของกิจการในอดีต จะช่วยให้ผู้
วิเคราะห์สามารถประเมินได้ว่า ความสามารถในการทํากําไรและความเสี่ยงทางการเงินของกิจการใน
ปัจจุบันสูงกว่าหรือตํ่ากว่าในอดีต 
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2) อัตราส่วนทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ณ เวลาเดียวกัน  จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถประเมินได้ว่า ความสามารถในการทํากําไร
และความเสี่ยงทางการเงินของกิจการในปัจจุบันสูงหรือตํ่ากว่าของกิจการอ่ืนที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกัน 

อัตราส่วนทางการเงินโดยทั่วไปแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ อัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่อง  
อัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์  อัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการบริหาร
หน้ีสิน  อัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการหาผลตอบแทน และอัตราส่วนอ่ืนๆ  การเลือกใช้
อัตราส่วนกลุ่มใด  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์และการนําไปใช้ประโยชน์   

การดําเนินธุรกิจของผู้ผลิตเครื่องสําอาง มีลักษณะเหมือนกับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วๆ 
ไป กล่าวคือ เมื่อได้รับใบสั่งซื้อแล้ว  จะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิต แล้วนําไปผ่าน
กระบวนการผลิตจนได้เป็นสินค้าสําเร็จรูป  ส่งต่อไปให้ผู้สั่งซื้อ (ลูกค้า)   การบริหารสินค้าคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการทําให้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เข้ามาแล้วผลิตเป็นสินค้าส่งขายให้ลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสมจะช่วยให้สินค้าคงคลังเหลือน้อย    ตลอดจนการบริหารเงินทุนของกิจการจากรายจ่ายของ
ค่าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และรายรับจากการขายสินค้าสําเร็จรูป ซึ่งโดยผู้จําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์จะให้เครดิตเทอม ระหว่าง 30 – 60 วัน และกิจการก็ให้เครดิตกับลูกค้า 30-60 วันด้วยเช่นกัน  
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสําเร็จรูป และเงินทุนหมุนเวียนเหล่าน้ันเป็นสินทรัพย์ของกิจการ   การ
ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ทําได้โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินกลุ่มที่ใช้วัด
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ อัตราหมุนสินค้าคงเหลือ  อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม 
และอัตราหมุนของลูกหน้ีการค้า    ส่วนการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ วัดจากอัตรากําไร
ขั้นต้น ซึ่งอยู่ในกลุ่มของอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถนการทํากําไรหรือหาผลตอบแทน   
เพ่ือจะเข้าสู่เวทีการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับอาเซียน ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องกลับมาวิเคราะห์
ผลการดําเนินการของกิจการ โดยอาศัยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุง
กลยุทธ์การดําเนินงานของกิจการให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น การวางแผนการผลิตและบริหารสินค้าคง
คลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การขายเงินสดหรือลดระยะเวลาการให้เครดิต เป็นต้น  การตัดสินใจที่
เหมาะสมจะนําไปสู่ความมั่งคั่งของกิจการ  ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งต่อเจ้าของกิจการ ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสียด้วยเช่นกัน 
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1.2 วัตถุประสงคง์านวิจัย 
 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets 

Turnover Ratio : TAT) กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profit Margin) ของ
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts 
Receivable Turnover : ART)  กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profit Margin)  
ของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศไทย 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory 
Turnover Ratio : ITR) กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profit Margin) ของ
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศไทย 

1.2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts 
Payable Turnover : APT) กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profit Margin) ของ
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

การศึกษาในครั้งน้ี ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากงบ
การเงินประจําปีของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เครื่องหอม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์
ในห้องนํ้า  โดยใช้ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2557 จาก
ฐานข้อมูลบิซิเนส ออนไลน์ (BOL) 

 

1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 

งานวิจัยน้ีจะช่วยให้เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ทราบ
ว่าอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญตัวใดที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลการดําเนินงานของกิจการ  และมี
ความสัมพันธ์ในระดับใด และสามารถนําสมการที่ได้จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทาง
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การเงินที่สําคัญกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรไปใช้ในการพยาการณ์อัตราผลกําไรที่
คาดว่าจะได้รับอย่างคร่าวๆ ได้ 

เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร  เมื่อเข้าใจความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนทางการเงินกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรแล้ว  นําไปใช้ในการวางแผน
และพัฒนาบริษัท 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ในการประเมินฐานะทางการเงิน 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการหากําไรของธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการ
เปรียบเทียบโดยนําข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในงบการเงินในช่วงเวลาหน่ึงมาสัมพันธ์กันในรูปของ
สัดส่วนหรือร้อยละ  เพชรี ขุนทรัพย์ (2548)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอัตราส่วนทางการเงิน ดังน้ี 

1.  การคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน ทําได้ง่ายไม่ซับซ้อน  ไม่เป็นการเพ่ิมภาระในการ
ทํางานให้กับฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลน้ี เพ่ือากรบริหารจัดการภายในบริษัท 

2.  การวิเคราะห์ในรูปอัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์ควบคู่กันไปทั้งทางด้าน
งบดุล งบกําไรขาดทุน และข้อมูลประกอบอ่ืนๆ จึงช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

3.  การแปลความหมายของอัตราส่วนทางการเงินทําได้ง่าย เน่ืองจากนิยามของแต่ละ
อัตราส่วนมีการตีพิมพ์และนําเสนออย่างแพร่หลาย  จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ทันที 

4.  ผู้บริหารสามารถนําอัตราส่วนทางการเงินมาเป็นดัชนีขี้วัดหรือกําหนดเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานขององค์กรในเบ้ืองต้นได้  

จึงมีการวิจัยของอัตราส่วนทางการเงิน ในด้านต่างๆ และในหลายประเภทธุรกิจ ซึ่ง
ผู้วิจัยขอนําเสนอดังน้ี 

อรรถชัย เตชะลปนรัศมี (2549) ศึกษาเร่ืองอัตราส่วนทางการเงินกับคุณลักษณะของ
กลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับคุณลักษณะของกลุ่ม
อุตสาหกรรม และศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นตัวบ่งช้ีคุณลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
ศึกษากับกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ด้วยอัตราส่วนทางการเงินกลุ่ม
ที่วัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio)  โดยใช้ 3 อัตราส่วน คือ อัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  พบว่า อัตราส่วนทาง
การเงินทั้งสามสามารถสะท้อนคุณลักษณะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมได้และสัมพันธ์กับลักษณะของ
แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
สามารถบ่งช้ีคุณลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนอย่างสิ้นเชิง  นักลงทุนจึงสามารถใข้อัตราส่วน



6 
 

ดังกล่าวน้ีไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับหลักหลักทรัพย์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินกับกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ร่วมกับข้อมูลอ่ืนในการตัดสินใจ 

อัจฉรา ปวงปัน (2549) ศึกษา อัตราส่วนทางการเงินที่จะเป็นตัวช้ีวัดกลุ่มอุตสาหกรรม 
โดยเลือกใช้กลุ่มอุตสาหรรมวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2546 - 2548   และเลือกใช้อัตราส่วนทางการเงินด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity) จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ด้านประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ 
(Efficiency) จากอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover)  และด้านความสามารถในการทํา
กําไร (Profitability) จากอัตราผลตอบแทนต่อบสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)  พบว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมพาณิชย์ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ  ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่แตกต่างกัน  เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มวัสดุก่อสร้างมีความคล่องตัวในการดําเนินงานของกิจการสูงกว่า
กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์ ทําให้มีความสามารถในการชําระหน้ีเมื่อครบกําหนดและจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้สูงกว่า   ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานสูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ซึ่งแสดงถึงกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์ ผู้บริหาร
สามารถหารายได้และกําไรที่จะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทั้งหมด ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 

มาโนช สูอําพัน (2552)  ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน
กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ ในกลุ่มตัวอย่าง SET50 และ MAI    อัตราส่วนที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ด้านความสามารถในการทํากําไร (Profitability)  จากอัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return on 
Sales : ROS), อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE), กําไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS), 
อัตราส่วนราคาซื้อขายต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Ratio : P/BV), อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กําไร (Price Earnings Ratio : P/E)    ด้านความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratios)  จาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratios : DE),  อัตราส่วนกลับแสดง
ความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบ้ีย (Inversed Time-interest Earning Ratio : INVT) ,  ราคา
ตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share : BVPS) พบว่า  อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์
กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ทั้งในกลุ่ม SET50 และ MAI  ได้แก่ ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 มี
ความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 4 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย 
(Return on Sales : ROS), อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA), อัตรา
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ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE), กําไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per 
Share : EPS) และราคาตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share : BVPS) 

ธาราทิพย์ สิริจินดา (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน โดยใช้
อัตราส่วนทางการเงินที่อธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทใน 4 ด้าน คือ ด้าน
ความสามารถในการทํากําไร (Profitability)  จากอัตราผลตอบแทนจากยอดขาย (Net Profit 
Margin)  ด้านประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency) จากอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset 
Turnover)  ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และด้าน
มูลค่าตลาดหรือการเติบโต (Growth) จากอัตราส่วนมูลค่าตลาดของส่วนของเจ้าของต่อมูลค่าตาม
บัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้น กับอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total Return) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยกเว้นบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
การเงินที่อยู่ในหมวดกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพย์บริษัทที่อยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการดําเนินงาน ต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2549-2552  พบว่า อัตราส่วนมูลค่าตลาดส่วนของผู้ถือหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีของส่วนของผู้ถือ
หุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์  ในขณะที่
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราผลตอบแทนจากยอดขายไม่
พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

นัจษร วุฒิพงศาธร (2553)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคา
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม  และ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม      
อัตราส่วนที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ด้านความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)  จาก
อัตราส่วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขาย(Gross Profit Margin), อัตราส่วนผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Net 
Profit Margin), อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE), กําไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS), 
อัตราส่วนราคาซื้อขายต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Ratio : P/BV), อัตราส่วนราคาตลาดต่อ
กําไร (Price Earnings Ratio : P/E), อัตราส่วนเงินปันผลต่อราคาหุ้น,  ราคาตามบัญชีต่อหุ้น  ด้าน
ความสามารถในการดําเนินงาน (Activity Ratios) จากอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (Fix Asset 
Turnover),  อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover), อัตราการหมุนของสินค้าคง
คลัง (Inventory Turnover), อัตราการหมุนของลูกหน้ีการค้า (Receivable Turnover), ระยะเวลา
ในการเก็บหน้ี (Collection Period)   ด้านความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratios)  จาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratios : DE),  อัตราส่วนกลับแสดง
ความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบ้ีย (Inversed Time-interest Earning Ration : INVT) ,  ราคา
ตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share : BVPS)  ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) จาก
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อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio), อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากที่สุดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปัจจัย 
Financial Information per Share ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญในปัจจัยน้ีคือ ราคาตามบัญชี
ต่อหุ้นและกําไรสุทธิต่อหุ้น   ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อราคาหลักทรัยพ์อย่างมีนัยสําคัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่มอตสาหกรรม ได้แก่ อัตราส่วนครอบคลุมภาระดอกเบ้ียผูกพัน 

ลลิตา เอ้ืออํานวยชัย (2554) ศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี พ.ศ.2550-2553 ที่มีต่ออัตราส่วนทางการเงิน โดยเลือกภาคธุรกิจบริการที่ประกอบด้วย
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ การขนส่งและโลจิสติกส์ พาณิชย์ และเลือกอัตราส่วน
ทางการเงินที่ใช้วัดความเสี่ยง และความสามารถในการทํากําไร  พบว่า เหตุการณ์ทางการเมืองส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นและความสามารถในการทํากําไรที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญของหมวด
ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ และหมวดธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์   ในทางกลับกันความ
เสี่ยงที่ลดลง และความสามารถในการทํากําไรที่เพ่ิมสูงขึ้นของหมวดธุรกิจพาณิชย์ ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่วนทางกับอีกสองหมวดธุรกิจข้างต้น  ไม่ได้เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง
ที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีอัตราส่วนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทาง
การเมือง คือ อัตราส่วนมูลค่าตลาดส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหน้ีสินรวม และอัตราส่วนกําไรจากการ
ดําเนินงานต่อสินทรัพย์รวม 

Dave (2012)  ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทุนและผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไนจีเรีย พบว่า หน้ีสินระยะยาวมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลกําไรของกิจการ 
และแนะนําว่า ฝ่ายบริหารระดับสูงควรให้ความสําคัญกับโครงสร้างทุนเพ่ือจะปรับปรุงผลกําไรของ
กิจการให้ดีขึ้น  และผู้วิจัยยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง working capital structure กับผลกําไร
ของบริษัทจดทะเบียน 131 บริษัทในกรุงเอเธน พบว่า อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า สินค้าคงคลัง 
และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลกําไรของกิจการ   นอกจากน้ันยังพบว่า 
อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า มีความสัมพันธ์กับผลกําไรของกิจการ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะที่สินค้าคงคลังกับผลกําไรของกิจการไม่สัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังน้ันจึงแนะนําว่า ในการปรับปรุงผลกําไรให้เพ่ิมข้ึน  บริษัทควรให้ความ
สนใจกับบัญชีลูกหน้ี อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า บัญชีเจ้าหน้ี และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า 

Innocent, Mary and Matthew (2013) ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทาง
การเงินที่เป็นตัวช้ีวัดผลกําไรของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไนจีเรีย  โดยศึกษาจากข้อมูลงบ
การเงินย้อนหลัง 11 ปี (2001-2011)   อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ด้านความสามารถ
ในการดําเนินงาน (Activity Ratios) จากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover), 
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อัตราหมุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover), อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Receivable 
Turnover), ระยะเวลาในการเก็บหน้ี (Creditors’ Velocity)  ด้านความสามารถในการทํากําไร 
(Profitability Ratios)  จากอัตราส่วนกําไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) พบว่า อัตรา
หมุนเวียนลูกหน้ีการค้า  ระยะเวลาในการเก็บหน้ี  และอัตราหมุนของสินทรัพย์รวม ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตรากําไรข้ันต้นของบริษัท  แต่อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์กับอัตรากําไรข้ันต้น
ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ    และเมื่อนําตัวแปรทั้ง 5 ตัวไปสร้างสมการพยาการณ์ พบว่า 
ตัวแปรอิสระอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 4 อัตราส่วน สามารถพยากรณ์อัตรากําไรข้ันต้นได้ 17.8% 

Borhan, Moohamed and Azmi (2014)  ศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงิน
ต่อประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทเคมีแห่งหน่ึงในประเทศอินเดีย โดยศึกษาจากข้อมูลงบการเงิน
ย้อนหลัง 7 ปี (2004-2011)  อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) 
จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอย่างเร็ว (Quick 
Ratio)   ด้านความสามารถในการก่อหน้ี (Leverage Ratios) จากอัตราส่วนหน้ีสิน (Debt Ratio) 
และอัตราส่วนแสดงความเสี่ยง (Debt to Equity Ratio)  ด้านความสามารถในการทํากําไร 
(Profitability Ratios)  จากอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) และ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin)  พบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียนอย่างเร็ว, อัตราส่วนหน้ีสิน และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขายมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท  ในขณะที่อัตราส่วนแสดงความเสี่ยงและอัตราส่วนกําไรจาก
การดําเนินงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท   ในอัตราส่วนทั้ง 6 
อัตราส่วน มีเพียง 3 อัตราส่วนคือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, อัตราส่วนหน้ีสิน และอัตราส่วนกําไร
สุทธิที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลบัญชีที่มีหลักการ
ในการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  จากการทบทวนงานวิจัยที่
ผ่านมา  พบว่า ประเด็นสําคัญในการเลือกใช้อัตราส่วนทางการเงินด้านต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม 
ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจหรือความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางเงินที่ผู้วิจัยแต่ละคนจะเลือกตัวแทน
อัตราส่วนทางการเงินของอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละด้านไปใช้ในการวิจัย    การวิจัยครั้งน้ีได้
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เคร่ืองหอม เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า   

ในกลุ่มอุตสาหรรมการผลิตสบู่ เคร่ืองหอม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า  
อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน น่าจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร  หรืออาจกล่าวได้ว่าอัตราส่วนทางการเงินสะท้อนถึงผลการ
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ดําเนินงานของกิจการ   ในการวิจัยน้ีเลือกอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 4 อัตราส่วน  และอัตราทางการเงินที่แสดงความสามาถในการทํากําไร 3 อัตราส่วน ได้แก่   

1) อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)   Pandey (2010) กล่าวว่า 
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม แสดงถึงความสามารถของบริษัท ในการสร้างรายได้จากการใช้สินทรัพย์
รวมของกิจการ    Neweze  (2011) เห็นว่า อัตราหมุนของสินทรัพย์รวมเป็นตัววัดระดับการนํา
สินทรัพย์ไปลงทุนเมื่อเทียบกับยอดขาย  และบอกว่ากิจการมีการบริหารจัดการสินทรัพย์รวมได้ดี
เพียงใด 

2) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable Turnover: ART)   Nweze 
(2011) กล่าวว่า  อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้าจะวัดการหมุนเวียนของลูกหน้ี โดยผลการคํานวณทํา
ให้ทราบว่า บริษัทจะได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีเป็นจํานวนก่ีคร้ังในหน่ึงปี  ดังน้ันถ้าอัตราส่วนน้ีเพ่ิมขึ้น 
เป็นผลดีกับบริษัท เพราะสะท้อนว่าบริษัทเก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วข้ึน  ซึ่งบริษัทสามารถนําเงินที่ได้รับ
เร็วขึ้นน้ีไปลงทุนเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนต่อได้  ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราส่วนน้ีตํ่าย่อมสะท้อนให้
เห็นว่าบริษัทอาจกําลังมีปัญหาในการเก็บเงินจากลูกค้า  ดังน้ันบริษัทควรกําหนดนโยบายหรือ
พิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้าอย่างระมัดระวัง     ระยะเวลาเก็บเงินจากลูกค้าที่มากข้ึนอาจจะ
สะท้อนว่าลูกค้ารายน้ันกําลังประสบปัญหาทางการเงินได้อีกด้วย    Leahy (2012) เห็นว่า อัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหน้ีการค้าเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้วัดผลกระทบของการให้เครดิตการชําระเงินของลูกหน้ีต่อ
ผลกําไรของบริษัท  ผลกระทบน้ีรวมถึงความเสี่ยงของการขยายระยะเวลาในการชําระเงิน  ถ้า
อัตราส่วนน้ีมีค่าเพ่ิมขึ้น ผลกําไรของบริษัทจะเพ่ิมขึ้นด้วย 

3) อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts Payable Turnover: APT) บอกถึง
จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่จ่ายชําระหน้ีให้เจ้าหน้ี ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นค่าที่สะท้อนถึง
ระยะเวลาชําระหน้ี (Payable period)    Okwuosa (2005) กล่าวว่า บริษัทมีระยะเวลาชําระหน้ีถ้า
มีค่ามากแสดงว่า บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระยะเวลาการได้รับเครดิตจากเจ้าหน้ี ซึ่งอาจจะเสีย
ประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ียจากเงินทุนที่บริษัทกู้ยืมมา ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราส่วนน้ี
ตํ่าแสดงว่าบริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการขอรับส่วนลดเมื่อชําระเงินทันที ซึ่งอาจจะทําให้ต้นทุน
สินค้าของบริษัทเพ่ิมขึ้น กําไรลดลง  ดังน้ันผู้บริหารต้องแน่ใจว่าบริษัทมีระยะเวลาการชําระหน้ีให้
เจ้าหน้ีอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป     Leahy (2012) เห็นว่า ระยะเวลาชําระหน้ี 
สะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ในด้านการเจรจาต่อรองระยะเวลาการชําระค่า
สินค้าในการจัดซื้อ  ผลกระทบของอัตราส่วนน้ีต่อผลกําไรของบริษัทข้ึนอยู่กับการจัดการทางการเงิน
ของบริษัท  ถ้าบริษัทต้องกู้ยืมเงินมาดําเนินงานในการชําระหน้ี  แล้วระยะเวลาชําระหน้ีให้เจ้าหน้ีน้อย
หรือสั้น บริษัทอาจจะมีอัตราผลกําไรตํ่า 
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4) อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio: ITR)   Emekekwue 
(2005) กล่าวว่า  อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ เป็นตัวบ่งบอกระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าก่อนที่มัน
จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสด  ในบริษัทที่เก็บสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย การจัดเก็บสินค้าในปริมาณมากจะเป็น
ต้นทุนที่สูงมากของบริษัท  แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสียง่าย การเก็บสินค้าไว้มีประโยชน์กับบริษัท 
โดยเฉพาะในภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าที่ผลิตจากสินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าต่างกัน    อัตราหมุนของ
สินค้าคงเหลือวัดจากค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่สินค้าถูกเก็บไว้ จึงเป็นการวัดประสิทธิภาพของการ
หมุนเวียนหรือการใช้สินค้าในคลังของบริษัท   Nweze (2011) กล่าวว่า การลดลงของอัตราหมุนของ
สินค้าคงเหลือแสดงถึงการเปลี่ยนของวัตถุดิบไปเป็นสินค้าสําเร็จรูปเพ่ิมขึ้น  ถ้าสามารถแยกประเภท
สินค้าคงเหลือได้ ก็จะช่วยในการวิเคราะห์ว่าในคลังจัดเก็บสินค้าประเภทใดที่ไม่สามารถขายได้ และ
จะช่วยให้ผู้บริหารหาแนวทางในการจัดการต่อไปอย่างไรได้บ้าง 

5) อัตรากําไรขั้นต้น  (Gross Profit Margin: GPM)   Osisioma (1996) เห็นว่า อัตรา
กําไรข้ันต้นเป็นตัวช้ีวัดที่มีประสิทธิภาพของการดําเนินการขายเมื่อเทียบกับต้นทุนขายสินค้า   การวัด
ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงความคาดเคลื่อนที่มีจากต้นทุนที่ไม่เก่ียวกับการดําเนินการและ
รายได้ของกิจการ  อัตราส่วนน้ีคํานวณจากยอดขายสุทธิ  ดังน้ัน การขายจึงสร้างผลกําไร แต่ถ้าไม่มี
การขายก็ไม่มีการสร้างผลกําไรให้กับกิจการ  ถ้าอัตรากําไรขั้นต้นตํ่า จึงเป็นไปได้ว่า ราคาขายสินค้า
อาจจะสูงเกินไปเมื่อนําไปเปรียบเทียบกัน 

6) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin: OPM) อัตราส่วนน้ี 
แสดงให้เห็นว่า ทุกๆ 100 บาทของยอดขาย ก่อให้เกิดกําไรจากการดําเนินงานเท่าไหร่ อัตราส่วนน้ีจะ
สูงหรือตํ่าขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงในอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลข้ามปี จะให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน 

7) อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM)  แสดงผลภาพรวมในการดําเนินงาน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว  ถ้าธุรกิจสามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงานได้แล้ว กําไรสุทธิ
จะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายทางการเงิน คือดอกเบ้ียจ่ายนั่นเอง 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทํากําไรและ

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ มีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

การศึกษาในครั้งน้ี ใช้ข้อมูลจากงบการเงินประจําปีของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ผลิตสบู่ เครื่องหอม เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า  โดยเลือกศึกษาข้อมูลงบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินในปี พ.ศ. 2553–2557 จากฐานข้อมูลบิซิเนส ออนไลน์ (BOL) 

 
ตัวแปรอิสระ 
ผู้ทําการวิจัยเลอืกใช้อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 4 

อัตราส่วน  ได้แก่     
1) อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)   
2) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable Turnover)    
3) อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)   
4) อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts Payable Turnover)    
 
ตัวแปรตาม 
เลือกใช้อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงประสิทธิภาพในการทํากําไร 3 อัตราส่วน คือ  
1) อัตรากําไรข้ันต้น (Gross Profit Margin)  
2) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) 
3) อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
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ตารางที่ 3.1  สรุปประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เงื่อนไขของกิจการท่ีนาํข้อมูลมาใช ้ จํานวนกิจการ 

กิจการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพานิชย์ (ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558) 3,993 
หัก กิจการที่จดทะเบียนหลัง วันที่ 1 มกราคม 2551 (2,945) 
หัก กิจการที่มขี้อมูลอัตราส่วนทางการเงินไม่ครบ (770) 

จํานวนกิจการที่นํามาใช้ในงานวิจัยท้ังหมด 278 
 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระคือ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  และตัวแปรตามคือ อัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการทํากําไร ของกิจการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพานิชย์  โดยใช้การทดสอบ 3 วิธี
คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  การทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Pearson  Correlation)  และการทดสอบวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) 

 
3.2.1  การหาค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ของอุตสาหกรรมการ

ผลิตสบู่ เคร่ืองหอม เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า   ซึ่งการหาค่าทางสถิติจะครอบคลุมถึงตัว
แปรอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ  
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงประสิทธิภาพในการทํากําไร โดยจะ
พิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมต้ังแต่ 2553-2557 ทั้งภาพรวม 5 ปี  ซึ่งจะทําให้ทราบว่า
ความสามารถในการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรโดยเฉลี่ยของภาพรวมอุตสาหกรรม
กลุ่มน้ีในช่วงปี 2553-2557  อยู่ในระดับใด 

3.2.2  การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 

การศึกษาความสัมพันธ์โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ระหว่าง
ตัวแปรสองตัวซึ่งเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent) หรือตัวแปร X กับตัวแปรตาม 
(Dependent) หรือตัวแปร Y  ว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันมากหรือน้อยเพียงใด 

3.2.3  การหาค่าความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทํากําไร

และประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เครื่องหอม 
เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า โดยผู้วิจัยทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
แสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 4 อัตราส่วนได้แก่ อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset 
Turnover : TAT), อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable Turnover: ART), อัตรา
หมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio: ITR) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า 
(Accounts Payable Turnover: APT) กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 3 อัตราส่วน
คือ อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GPM),  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating 
Profit Margin: OPM) และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) ผู้วิจัยได้แสดงผลการศึกษา
เป็น 3 ส่วนดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
2. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) 
3. การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

 
4.1.1 จํานวนกิจการท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ตารางที่ 4.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

เงื่อนไขของกิจการท่ีนาํข้อมูลมาใช ้ จํานวนกิจการ 
กิจการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพานิชย์ (ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558) 3,993 
หัก กิจการที่จดทะเบียนหลัง วันที่ 1 มกราคม 2551 (2,945) 
หัก กิจการที่มขี้อมูลอัตราส่วนทางการเงินไม่ครบ (770) 

จํานวนกิจการที่นํามาใช้ในงานวิจัยท้ังหมด 278 
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ในการศึกษาครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างคือ กิจการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพานิชย์ และมี
อัตราส่วนทางเงินรายปีในช่วงเวลา พ.ศ. 2553-2557 หลังจากตัดกิจการที่มีข้อมูลไม่ครบ จึงทําให้มี
จํานวนบริษัทที่สามารถนําข้อมูลมาใช้ในงานวิจัยได้ทั้งสิ้น 278 กิจการ จํานวนกลุ่มตัวอย่างรวมท้ังสิ้น 
1,385 ข้อมูล (n = 1,385)   เมื่อตัด Outlier ที่ 1 เปอร์เซ็นไทล์ และ 99 เปอร์เซ็นไทล์แล้ว  ผู้วิจัยมี
กลุ่มตัวอย่างข้อมูลทั้งหมด 1,358 ข้อมูล (Full sample) นอกจากน้ันแล้วถ้าแยกพิจารณาเฉพาะ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรทั้ง 3 อัตราส่วนที่มีค่าเป็นบวก จะมีข้อมูลทั้งหมด 984 
ข้อมูล (Positive Profit Margin) 

 
4.1.2 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 

 
ตารางที่ 4.2  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของ Full Samples (Descriptive Statistics) 

Descriptive 
Statistics 

N Mean SD Min Q25 Median Q75 Max 

 

Total Asset 
Turnover (TAT) 

1,358 1.39 0.78 0.09 0.86 1.33 1.86 4.40

Accounts Receivable 
Turnover (ART) 

1,358 12.73 29.13 0.49 3.55 5.22 9.31 330.00

Inventory Turnover  
(ITR) 

1,358 7.25 9.59 0.18 2.23 4.165 7.93 73.04

Accounts Payable 
Turnover  (APT) 

1,358 12.32 24.84 0.36 3.35 5.56 10.29 230.68

Gross Profit Margin 
(GPM) 

1,358 32.69 17.85 -4.55 18.42 30.71 45.05 79.54

Operating Profit 
Margin (OPM) 

1,358 .54 23.12 -175.23 -0.73 2.99 7.99 64.27

Net Profit Margin 
(NPM) 

1,358 -2.32 21.13 -176.81 -0.4 2.20 5.92 30.75

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าความสามารถในการดําเนินงานโดยเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เคร่ืองหอม เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าผลิตในช่วงปี 2553-2557 
จํานวนทั้งสิ้น 278 บริษัท มีความผันผวนค่อนข้างมาก สะท้อนจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่อยู่ใน
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ระดับค่อนข้างสูง  นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล พบว่า ในภาพรวมปี 
2553-2557  อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ 
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า และอัตรากําไรขั้นต้นมีการกระจายตัวแบบเบ้ขวา เน่ืองจากโดยส่วน
ใหญ่ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวมีค่ามากว่าค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 (Median Value) 
ขณะที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิมีการกระจายตัวแบบเบ้ซ้าย เน่ืองจาก โดย
ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวมีค่าน้อยว่าค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 (Median 
Value) 

 
ตารางที่ 4.3  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของ Positive Profit Margin Sample (Descriptive  

      Statistics) 

Descriptive Statistics N Mean SD Min Q25 Median Q75 Max 

 

Total Asset 
Turnover (TAT) 

984 1.73 0.64 0.9 1.24 1.60 2.06 4.40

Accounts Receivable 
Turnover (ART) 

984 16.56 33.42 3.73 4.85 6.71 12.78 330.00

Inventory Turnover 
(ITR) 

984 9.49 10.42 2.42 3.63 6.03 10.08 73.04

Accounts Payable 
Turnover (APT) 

984 16.17 28.24 3.57 5.13 7.34 14.15 230.68

Gross Profit Margin 
(GPM) 

984 40.36 14.74 19.5 28.20 37.63 49.92 79.54

Operating Profit 
Margin (OPM) 

984 9.07 11.57 0.01 2.58 5.14 10.16 64.27

Net Profit Margin 
(NPM) 

984 5.42 5.06 0.24 1.80 3.71 7.33 30.75

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่าความสามารถในการดําเนินงานโดยเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม

อุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เคร่ืองหอม เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้าผลิตในช่วงปี 2553-2557 
เฉพาะบริษัทที่อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 3 ตัวที่มีค่าเป็นบวก   มีความผันผวน
ค่อนข้างมาก สะท้อนจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  นอกจากน้ี เมื่อ
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พิจารณาถึงลักษณะการกระจายตัวของข้อมูล พบว่า ในภาพรวมปี 2553-2557  อัตราหมุนของ
สินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ี
การค้า อัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิมีการกระจายตัวแบบเบ้
ขวา เน่ืองจากโดยส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวมีค่ามากว่าค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 
50 (Median Value) 

 
4.2  การวิเคราะห์คา่สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 
 

การศึกษาความสัมพันธ์โดยการทดสอบค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์  (Pearson 
Correlation) ระหว่างตัวแปรสองตัวซึ่งเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent) หรือตัวแปร X กับตัว
แปรตาม (Dependent) หรือตัวแปร Y  ว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันมากหรือน้อยเพียงใด 

ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ได้แก่ อัตราหมุนของ
สินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover : TAT)  อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts 
Receivable Turnover: ART)  อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio: ITR) 
และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts Payable Turnover: APT)  ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่
อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GPM)  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit 
Margin: OPM) และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) 

 
จากตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทุกตัว โดยอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ทั้ง 4 อัตราส่วนได้แก่ อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ี
การค้า (Accounts Receivable Turnover) อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover 
Ratio) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts Payable Turnover) มีความสัมพันธ์กับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 3 อัตราส่วนซึ่งได้แก่อัตรากําไรข้ันต้น (Gross Profit 
Margin)  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) และอัตรากําไรสุทธิ (Net 
Profit Margin)   โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวก  
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ตารางที่ 4.4  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Full samples (Pearson Correlations) 
 TAT ART ITR APT GPM OPM 

Accounts Receivable 
Turnover (ART) 

.679** 
(.000) 

     

Inventory Turnover 
Ratio (ITR) 

.869** 
(.000) 

.931** 
(.000) 

    

Accounts Payable 
Turnover (APT) 

.724** 
(.000) 

.993** 
(.000) 

.954** 
(.000) 

   

Gross 
Profit Margin (GPM) 

.993** 
(.000) 

.605** 
(.000) 

.825** 
(.000) 

.656** 
(.000) 

  

Operating 
Profit Margin (OPM) 

.785** 
(.000) 

.511** 
(.000) 

.634** 
(.000) 

.542** 
(.000) 

.765** 
(.000) 

 

Net Profit  
Margin (NPM) 

.658** 
(.000) 

.305** 
(.000) 

.428** 
(.000) 

.333** 
(.000) 

.650** 
(.000) 

.967** 
.000 

***   ระดับความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 99% 
** ระดับความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 95% 
* ระดับความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 90% 
 
ตารางที่ 4.5  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Positive Profit Margin samples  

      (Pearson Correlations) 
 TAT ART ITR APT GPM OPM 

Accounts Receivable 
Turnover (ART) 

.770** 
(.000) 

     

Inventory 
Turnover (ITR) 

.924** 
(.000) 

.940** 
(.000) 

    

Accounts Payable 
Turnover (APT) 

.804** 
(.000) 

.994** 
(.000) 

.959** 
(.000) 

   

Gross 
Profit Margin (GPM) 

.987** 
(.000) 

.661** 
(.000) 

.855** 
(.000) 

.703** 
(.000) 

  

Operating 
Profit Margin (OPM) 

.934** 
(.000) 

.898** 
(.000) 

.989** 
(.000) 

.921** 
(.000) 

.874** 
(.000) 

 

Net Profit
Margin (NPM)

.989** 
(.000) 

.837** 
(.000) 

.965** 
(.000) 

.866** 
(.000) 

.958** 
(.000) 

.968** 
(.000) 

***   ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 99% 
**     ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 95% 
* ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 90% 
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จากตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่อัตราส่วน
แสดงความสามารถในการทํากําไรทั้ง 3 อัตราส่วนที่มีค่าเป็นบวก พบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทุกตัว โดยค่าความสัมพันธ์เป็นบวก ไปในทิศทางเดียวกัน 
เช่นเดียวกับผลที่ได้ในตารางที่ 4.4  ซึ่งหมายความว่า หากอัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset 
Turnover) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable Turnover) อัตราหมุนของสินค้า
คงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts Payable 
Turnover) มีค่าเพ่ิมขึ้น  อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 
(Operating Profit Margin) หรืออัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) จะมีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย 
 
4.3  การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
 

จากการพิจารณาผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว พบว่าตัวแปร
อิสระมีความสัมพันธ์กันเองค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่พิจารณาเฉพาะค่าอัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการทํากําไรที่เป็นบวก จะมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง .661 - .994 ซึ่งการ
สัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า 2 ตัวข้ึนไป ส่งผลให้เกิด Multicollinearity ได้ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าอัตราส่วนตัวหน่ึงสามารถใช้ทดแทนอัตราส่วนอีกตัวหน่ึงได้  การวิจัยคร้ังน้ีจึงวิเคราะห์ความ
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) แทนการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  โดยทดสอบตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรตาม 3 ตัว ซึ่งจะ
ทดสอบทีละคู่ (ตัวแปรอิสระ 1 ตัว : ตัวแปรตาม 1 ตัว) 

จากตารางที่ 4.6  พบว่า อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) มีค่า 
Sig = .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05   แสดงว่า อัตราหมุนของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กับอัตรา
กําไรข้ันต้น (Gross Profit Margin)  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operation Profit Margin) หรือ
อัตราส่วนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin)  และเมื่อพิจารณาค่า B =  22.873,  23.427 และ 17.946 
ตามลําดับ ซึ่งมีเครื่องหมายเป็นบวก หมายถึง อัตราหมุนของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก
หรือมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกับอัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรา
กําไรสุทธิ กล่าวคือ ถ้าอัตราหมุนของสินทรัพย์รวมมีค่าเพ่ิมข้ึน  อัตรากําไรข้ันต้น อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิจะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราหมุนของ
สินทรัพย์รวมมีค่าลดลง อัตรากําไรข้ันต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิจะมีค่า
ลดลงตามไปด้วย เช่นเดียวกับอัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานอีก 3 อัตราส่วน คือ อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable Turnover)  
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ตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
      (Full Samples) 

Dependent 

Variable 
Model 

Unstandardized Coefficient of Adjusted 

R2 Constant TAT ART ITR APT 

Gross 

Profit 

Margin 

(GPM) 

1A 
.754*** 

(.000) 

22.873*** 

(.000) 
   .985 

1B 
27.986*** 

(.000) 
 

.371*** 

(.000) 
  .366 

1C 
21.548*** 

(.000) 
  

1.536*** 

(.000) 
 .680 

1D 
26.877*** 

(.000) 
   

.472*** 

(.000) 
.430 

Operating 

Profit 

Margin 

(OPM) 

2A 
-32.166*** 

(.000) 

23.427*** 

(.000) 
   .616 

2B 
-4.625*** 

(.000) 
 

.406*** 

(.000) 
  .261 

2C 
-10.556*** 

(.000) 
  

1.530*** 

(.000) 
 .402 

2D 
-5. 706*** 

(.000) 
   

.504*** 

(.000) 
.293 

Net 

Profit 

Margin 

(NPM) 

3A 
-27.375*** 

(.000) 

17.946*** 

(.000) 
   .432 

3B 
-5.137*** 

(.000) 
 

.221*** 

(.000) 
  .092 

3C 
-9.166*** 

(.000) 
  

.944*** 

(.000) 
 .183 

3D 
-5.816*** 

(.000) 
 

 

 
 

.284*** 

(.000) 
.111 

***  ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 99% 
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อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts 
Payable Turnover)  ต่างก็มีค่า Sig = .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  แสดงว่า อัตราหมุนเวียนลูกหน้ี
การค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า มีความสัมพันธ์กับอัตรากําไร
ขั้นต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน หรืออัตรากําไรสุทธิ กล่าวคือ ถ้าอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า 
อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ หรืออัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน  อัตรากําไรขั้นต้น อัตรา
กําไรจากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิจะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และในทางตรงกันข้ามถ้า
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานมีค่าลดลง อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
จะมีค่าลดลงตามไปด้วย กล่าวคือ ถ้าอัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และ
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้ามีค่าลดลง อัตรากําไรขั้นต้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน และอัตรา
กําไรสุทธิจะมีค่าลดลงตามไปด้วย 

จากตารางที่ 4.7  ถ้าพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราส่วนแสดงความสามารถใน
การทํากําไรท้ัง 3 อัตราส่วนที่มีค่าเป็นบวก พบว่า อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้ง 
4 อัตราส่วนมีค่า Sig = .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05   แสดงว่า อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานท้ัง 4 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรทั้ง 3 
อัตราส่วน ในลักษณะเดียวกับความสัมพันธ์ที่พบในตารางที่ 4.6  ซึ่งมีเครื่องหมายเป็นบวก กล่าวคือ 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานมีเพ่ิมขึ้น อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
จะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย และในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานมี
ค่าลดลง อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรจะมีค่าลดลงตามไปด้วย 

แต่ถ้าการพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
ที่มีค่าเป็นบวก พบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (adjusted R2) ส่วนใหญ่มีค่าเพ่ิมขึ้น แสดงว่าตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น  โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากําไรสุทธิ 
หรืออัตรากําไรจากการดําเนินงาน กับอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้ง 4 อัตราส่วน 
น่ันคือ อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และ
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า กับอัตรากําไรขั้นต้น มีค่าเพ่ิมขึ้น จากเดิมมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ 
ระหว่าง 36.6% - 98.5%  เพ่ิมเป็น 43.6% - 97.4%  กล่าวคือ อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตรา
หมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า แต่ละตัว
สามารถอธิบายความผันแปรของอัตรากําไรข้ันต้น จากเดิม 98.5%, 36.6%, 68.0% และ 43.0%  
ปรับเป็น 97.4%, 43.6%, 73.1% และ 49.4% ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7  การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ายระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (Positive  
         Profit Margin Samples) 

Dependent 

Variable 
Model 

Unstandardized Coefficient of Adjusted 

R2 Constant TAT ART ITR APT 

Gross 

Profit 

Margin 

(GPM) 

1A 
1.117*** 

(.000) 

22.735*** 

(.000) 
   .974 

1B 
35.531*** 

(.000) 
 

.291*** 

(.000) 
  .436 

1C 
28.869*** 

(.000) 
  

1.211*** 

(.000) 
 .731 

1D 
34.425*** 

(.000) 
   

.367*** 

(.000) 
.494 

Operating 

Profit 

Margin 

(OPM) 

2A 
-20.044*** 

(.000) 

16.867*** 

(.000) 
   .872 

2B 
3.919*** 

(.000) 
 

.311*** 

(.000) 
  .807 

2C 
-1.347*** 

(.000) 
  

1.098*** 

(.000) 
 .977 

2D 
2.970*** 

(.000) 
   

.377*** 

(.000) 
.849 

Net 

Profit 

Margin 

(NPM) 

3A 
-.8.082*** 

(.000) 

7.822*** 

(.000) 
   .978 

3B 
3.316*** 

(.000) 
 

.127*** 

(.000) 
  .701 

3C 
.966*** 

(.000) 
  

.469*** 

(.000) 
 .931 

3D 
2.907*** 

(.000) 
   

.155*** 

(.000) 
.750 

***  ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 99% 
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อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ 
และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า กับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน มีค่าเพ่ิมขึ้น จากเดิมมีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ระหว่าง 26.1% - 61.6%  เพ่ิมเป็น 80.7% - 97.7%  กล่าวคือ อัตราหมุน
ของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และอัตราหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้า แต่ละตัวสามารถอธิบายความผันแปรของอัตรากําไรจากการดําเนินงาน จากเดิม 
61.6%, 26.1%, 40.2% และ 29.3%  เพ่ิมเป็น 87.2%, 80.7%, 97.7% และ 84.9% ตามลําดับ 

อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ 
และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า กับอัตรากําไรสุทธิ ก็มีค่าเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน จากเดิมมีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ ระหว่าง 9.2% - 43.2%  เพ่ิมเป็น 70.1% - 97.8%  กล่าวคือ อัตราหมุน
ของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ และอัตราหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้า แต่ละตัวสามารถอธิบายความผันแปรของอัตรากําไรจากการดําเนินงาน จากเดิม 
43.2%, 9.2%, 18.3% และ 11.1%  เพ่ิมเป็น 97.8%, 70.1%, 93.1% และ 75.0% ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาผลการดําเนินงานของกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ เคร่ืองหอม 

เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า โดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งข้อมูลทางการเงินดังกล่าวคือ อัตราส่วนทางการเงิน 
โดยจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินคือ ช่วยในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของกิจการ  ช่วยหาข้อเท็จจริงทางการเงินของกิจการ  ทําให้ทราบถึงฐานะทางการเงิน 
ประสิทธิภาพ และสมรรถภาพในการทํากําไร  รวมทั้งความสามารถในการชําระหน้ีหรือเก็บหน้ีของ
กิจการ   ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่แสดงความสามารถในการทํากําไร  ในช่วงปี 2553 – 2557 
พบว่า อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 4 อัตราส่วนคือ อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม 
(Total Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable Turnover) อัตรา
หมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts 
Payable Turnover)  มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร 3 อัตราส่วนคือ 
อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) 
และอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

จากการทดสอบวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ของ
ตัวแปรอิสระ-อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานทั้ง 4 อัตราส่วน คือ อัตราหมุนของ
สินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable 
Turnover) อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) และอัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ี
การค้า (Accounts Payable Turnover) กับตัวแปรตาม-อัตรากําไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) ที
ละคู่  พบว่าอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานท้ัง 4 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กับอัตรา
กําไรข้ันต้นในเชิงบวก กล่าวคือ เมื่ออัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น อัตรากําไร
ขั้นต้นจะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  โดยที่อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่สัมพันธ์กับอัตรากําไร
ขั้นต้นมากที่สุดในอัตราส่วนทั้ง 4 อัตราส่วน และสามารถอธิบายความผันแปรของอัตรากําไรขั้นต้นได้
ถึง 98.5% 
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เมื่อเปลี่ยนการจับคู่กับตัวแปรตามจากอัตรากําไรขั้นต้น เป็นอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน หรือเป็นอัตรากําไรสุทธิ  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานท้ัง 4 ก็ยังมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับตัวแปรตาม ไม่ว่าจะเป็นอัตรากําไรจากการดําเนินการหรืออัตรากําไรสุทธิ  
กล่าวคือ เมื่ออัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
หรืออัตรากําไรสุทธิ จะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย โดยที่อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่สัมพันธ์
กับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน หรือกับอัตรากําไรสุทธิ มากที่สุดในอัตราส่วนทั้ง 4 ซึ่งอัตราหมุน
ของสินทรัพย์รวมสามารถอธิบายความผันแปรของอัตรากําไรจากการดําเนินได้ถึง 61.6%  อธิบาย
ความผันแปรของอัตรากําไรสุทธิได้ 43.3% 

ในเชิงการบริหารองค์การ  ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการทราบถึงประสิทธิภาพจากการ
บริหารงานของบริษัท  ผู้บริหารจึงได้วัดประสิทธิภาพในเชิงการบริหารในลักษณะของการก่อให้เกิด
ผลตอบแทนจากเงินที่ได้ลงทุนไปในกิจการ หรือ “กําไร” น่ันเอง   กําไรในที่น้ีอาจกล่าวได้ว่า ที่จริงก็
คือผลของการตัดสินใจตามนโยบายของผู้บริหารน่ันเอง ดังน้ันในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ทางการเงินที่จะอธิบายต่อไป ขออ้างอิงจากข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างที่อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการทํากําไรทั้ง 3 อัตราส่วนที่มีค่าเป็นบวก 

อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึง
ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทลงทุนไป  อัตราส่วนน้ีย่ิงมีค่า
สูงย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการ จากผลการวิจัยพบว่า อัตรา
หมุนของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกับอัตรากําไรขั้นต้น กับอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน และกับอัตรากําไรสุทธิ กล่าวคือ เมื่อบริษัทมีการใช้งานเครื่องจักรหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ มา
ผลิตสินค้า นําไปจําหน่ายได้เร็ว ทําให้เกิดยอดขายหรือรายได้เพ่ิมขึ้น  ก็ทําให้บริษัทมีโอกาสได้รับผล
กําไรเพ่ิมขึ้น   ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอาง มูลค่าสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่มาจากเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เก็บอยู่ในคลังสินค้า   ผู้บริหารสามารถพิจารณา
จากอัตราส่วนน้ีได้ว่า บริษัทมีการใช้งานเครื่องจักรในการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 
หรือมีวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เก็บในคลังสินค้าไว้มากเกินความจําเป็นหรือไม่  ถ้าอัตราหมุนของ
สินทรัพย์รวมสูงก็แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์รวมของบริษัทก่อให้เกิด
ยอดขายจํานวนมาก อีกทั้งยังแสดงให้ทราบว่าได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างเต็มที่  แต่ถ้า
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวมตํ่า ก็แสดงว่าบริษัทอาจจะมีเครื่องจักรมากเกินความจําเป็น หรือยังไม่ได้
ใช้เคร่ืองจักรผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีเคร่ืองจักรหยุดน่ิง รวมถึงอาจจะมีวัตถุดิบหรือ 
บรรจุภัณฑ์มากเกินความจําเป็น  ไม่ได้ถูกนําไปผลิตเป็นสินค้าและจําหน่ายจึงไม่มียอดขายเข้าบริษัท  
ดังน้ัน ผู้บริหารจะปรับกลยุทธ์ในการวางแผนการผลิต การใช้เคร่ืองจักร และการถือครองสต๊อก
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วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เช่น การลดจํานวนข้ันตํ่าในการสั่งซื้อ  หรือถ้ามีเครื่องจักรเก่าที่ใช้งานไม่ได้
อาจจะขายทิ้ง แปลงจากสินทรัพย์เป็นทุน เป็นต้น 

อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Accounts Receivable Turnover) เป็นอัตราส่วนที่ใช้
วัดความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีทางการค้าของบริษัท จากผลการวิจัยพบว่า อัตราหมุนเวียน
ลูกหน้ีการค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากําไรข้ันต้น กับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน และกับ
อัตรากําไรสุทธิ กล่าวคือ บริษัทมีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี หรือเป็นการแปรสภาพ
ลูกหน้ีการค้าเป็นเงินสด  กิจการที่ขายสินค้าและจัดเก็บเงินเป็นจํานวนมากได้เร็ว จึงทําให้มีเงินสดเข้า
มาใช้ในกิจการได้เร็ว บริษัทไม่ขาดสภาพคล่อง  ทําให้ผลกําไรของบริษัทมีเพ่ิมขึ้น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
บริษัทสามารถกําหนดนโยบายการจัดเก็บหน้ีที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อาจจะต้องมีการทําข้อมูลการ
จัดเก็บหน้ีให้ละเอียดขึ้น เช่นมีการจัดทําตารางอายุลูกหน้ี ซึ่งจะแสดงระยะเวลาการเป็นหน้ีของ
ลูกหน้ี เพราะในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสําอาง ถ้ามีการขายให้ผู้ประกอบการรายเล็ก บริษัทอาจ
จัดเก็บเงินสดเมื่อส่งมอบสินค้า  แต่ถ้าต้องขายสินค้าให้ลูกค้าที่มีขนาดใหญ่เพ่ือความสัมพันธ์อันดี
บริษัทจําเป็นต้องมีการขายเช่ือ ซึ่งระยะเวลาขายเช่ือจะยาวนานเท่าใดขึ้นอยู่กับความสามารถหรือ
นโยบายของบริษัท  จากตารางอายุลูกหน้ี ถ้าบริษัทมีสัดส่วนลูกหน้ีอายุสั้นมากกว่าลูกหน้ีอายุยาว 
บริษัทย่อมมีนโยบายจัดเก็บหน้ีที่มีประสิทธิภาพมาก  นอกจากน้ันแล้วตารางอายุลูกหน้ีจะเป็น
ประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพของลูกหน้ีว่าส่วนใหญ่แล้วลูกหน้ีของบริษัทชําระหน้ีภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ และยังสามารถใช้ประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์ลูกหน้ีเฉพาะราย 
ตลอดจนเป็นการทบทวนนโยบายการให้สินเช่ือของบริษัทว่ามีคุณภาพหรือไม่ อีกทั้งเป็นการใช้
สําหรับพิจารณาให้สินเช่ือกับลูกค้ารายใหม่ได้ดีด้วย 

อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)  เป็นอัตราส่วนทาง
การเงินที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุบรรจุ ของบริษัท จาก
ผลการวิจัยพบว่า อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากําไรข้ันต้น กับอัตรา
กําไรจากการดําเนินงาน และกับอัตรากําไรสุทธิ กล่าวคือ บริษัทมีความสามารถที่จะผลิตสินค้าแล้ว
นําไปจําหน่ายได้รวดเร็ว ทําให้บริษัทมีรายรับได้เร็วขึ้นหรือมีเพ่ิมข้ึน จึงทําให้บริษัทมีผลกําไรเพ่ิมข้ึน  
ผู้บริหารสามารถพิจารณาจากอัตราส่วนน้ีได้ว่า ธุรกิจมีสินค้าคงเหลือไว้มากเกินความจําเป็นหรือไม่ 
เงินที่ลงทุนไปกับสินค้าน้ันกว่าจะเปลี่ยนสภาพมาเป็นเงินสดต้องใช้เวลานานหรือไม่ ซึ่งอัตรา
หมุนเวียนสินค้าคงเหลือสูงก็แสดงว่าสินค้าสามารถขายได้คล่อง  แต่ในทางกลับกันถ้าอัตราหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือตํ่า ก็แสดงว่าเงินทุนของธุรกิจก็จะจมอยู่กับสินค้านาน เพราะธุรกิจต้องใช้เวลานานกว่า
จะเปลี่ยนสินค้ามาเป็นเงินสดได้  เน่ืองจากเครื่องสําอางเป็นสินค้าที่มีอายุจํากัด โดยทั่วไปจะมีอายุ
ประมาณ 2 ปี เมื่อผู้บริหารพบว่าสินค้าไม่ค่อยเคลื่อนไหว ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการจัดหา
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เงินเพ่ือมาลงทุน และรวมไปถึงปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวกับคลังสินค้า และยังส่งผลกระทบต่อกําไรของ
บริษัทได้ เพราะถ้าบริษัทจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหน้ี ก็จะต้องเสียดอกเบ้ีย อีกทั้งยังต้องเสียค่าจัดเก็บ
สินค้า ค่าสูญเสียจากการเสื่อมสภาพของสินค้า ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องคิดกลยุทธ์ในการท่ีจะผลักดัน
ให้สินค้าถูกเปลี่ยนมาเป็นเงินสดให้เร็วขึ้น เช่น การจัดโปรโมช่ัน เป็นต้น   

อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (Accounts Payable Turnover) เป็นอัตราส่วนทาง
การเงินที่แสดงถึงความสามารถชําระหน้ีคืนให้แก่เจ้าหน้ีของบริษัท  โดยปกติแล้ว กิจการย่อมยากให้
อัตราหมุนเวียนเจ้าหน้ีมีค่าตํ่า ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงินชําระเจ้าหน้ีช้าลง  ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องสําอางส่วนใหญ่เจ้าหน้ีการค้าจะให้เครดิต(ยอดซื้อเช่ือ) กับโรงงานขนาดเล็กประมาณ 30 วัน 
ถ้าให้เครติดนานกว่าน้ัน เจ้าหน้ีหรือผู้จําหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์มักจะคิดค่าใช้จ่ายและแฝงเข้า
ไปอยู่ในราคาวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ที่ขายให้โรงงาน  ผู้บริหารอาจจะต้องพิจารณาเลือกเครดิตที่
เหมาะสมกับกิจการ ถ้ากิจการมีเงินทุนเพียงพอ ไม่ต้องกู้เงินมา ก็สามารถต่อรองขอลดราคากับผู้
จําหน่ายได้ เป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสินค้า ทําให้กิจการมีกําไรเพ่ิมขึ้น   

จากผลการศึกษาวิจัย พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินด้านที่แสดง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม, อัตราหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า, อัตรา
หมุนของสินค้าคงเหลือ และอัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า)  และอัตรากําไร (อัตรากําไรขั้นต้น, อัตรา
กําไรจากการดําเนินงาน และอัตรากําไรสุทธิ) ของกิจการ   อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในงบการเงิน บ่งช้ีถึงฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ผล
การดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ผู้บริหารสามารถทราบถึงศักยภาพการ
บริหารงานที่ผ่านมา นําไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่จะลดความเส่ียงและสร้าง
ผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการน้ันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแข่งขันต่อไป
ได้ในอนาคต 

 
5.2  ข้อจํากัดในการวิจัย 

 
การศึกษาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากงบแสดงสถานะ

ทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน จากฐานข้อมูล Business Online จําเป็นต้องอาศัยวิธีการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบและถูกต้องแม่นยํา อีกทั้งความน่าเช่ือถือของการรายงานข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทต่างๆ เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะสนับสนุนให้งานศึกษามีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย
เก็บรวมรวมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2557  พบว่า



28 
 

บริษัทที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมากที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทําให้จํานวนกลุ่มตัวอย่างมีจํานวนไม่
มาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจัยในอนาคต 

 
งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาเพียงอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสําอาง (สบู่ เครื่องหอม 

เคร่ืองสําอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องนํ้า) เท่าน้ัน  หากมีการทํางานวิจัยในอนาคตควรทํากับ
อุตสาหกรรมกลุ่มอ่ืนๆ หรือแบ่งทําตามขนาดของอุตสากรรม  เพ่ือดูว่าจะให้ผลในลักษณะเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรในระหว่างอุตสาหกรรม   และต่างกันอย่างไรสําหรับอุตสาหกรรมเดียวกันแต่มี
ขนาดต่างกัน   เพ่ือที่ผู้บริหารจะได้นํามาผลน้ันเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การบริหารสินค้าคงคลัง 
หรือการบริหารเครดิตทั้งลูกหน้ีและเจ้าหน้ี เพ่ือสร้างผลกําไรให้บริษัทได้อย่างเหมาะสม 
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