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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญคือ ของบริษทั ทรู คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) และบริษทั แอวานซ์ อิน

โฟร์ เซอร์วิส จ ากัด ( มหาชน ) 2) ระดับประสิทธิภาพในการท าก าไรของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) กบับริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ ากดั (มหาชน) เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั

กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณไดท้ าการเก็บรวบรวมรายงานการเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  

ถึงปี พ.ศ. 2563 เพื่อค านวณหาค่าอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั รวมทั้งหาค่าเฉล่ีย และหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์บางส่วน (Partial Correlation) ผลการวิจยัพบว่า 1) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด  

( มหาชน ) มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DR) อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (ICR) อตัราส่วน

หมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (ARTR) อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ( ITR) อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อ

หุ้น (PE) ดีกว่า บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) และบริษทั บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน)  2) บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) มีประสิทธิภาพในการท าก าไร มาก

ท่ีสุด ตามด้วยบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 



 

(มหาชน) 3) อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ (DR) มีความสัมพนัธ์ในระดับสูง กับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (ROEstd) และอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (ICR) มี

ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROEstd)  

 ขอ้เสนอแนะ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และลดความเส่ียงจากการลงทุน ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

อตัราส่วนทางการเงินเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

ค าส าคัญ : อตัราส่วนทางการเงิน, ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ABSTRACT 

The objectives 1) A comparison of True Corporation Public Company Limited's key financial ratios with 

Total Access Communication Public Company Limited and Advance Info Service Company Limited 2) 

True Corporation Public Company Limited's profitability efficiency in comparison to Total Access 

Communication Public Company Limited and Advanced Info Service Public Company Limited. 3) The 

Relationship of Key Financial Ratios to Industry Averages. It is a quantitative study that collects financial 

reports. This is a quantitative study that will collect financial reports from 2012 to 2020. to compute 

important financial ratios, such as the average and some correlation coefficients. The findings reveal that 1) 

Advance Info Service Public Company Limited has a Debt to Asset Ratio (DR), an Interest Coverage Ratio 

(ICR), a Trade Account Receivable Turnover Ratio (ARTR), an Inventory Turnover Ratio (ITR), and a 

Price to Earnings Ratio (PE) superior to True Corporation Public Company Limited and Total Access 

Communication Public Company Limited 2.) The most profitable company is Advanced Info Service Public 

Company Limited, followed by Total Access Communication Public Company Limited and True 

Corporation Public Company Limited. 3) The industry's average return on equity (ROEstd) and the ratio of 

debt to assets (DR) are highly correlated. Furthermore, the interest coverage ratio (ICR) and the industry 

average return on equity (ROEstd) are strongly correlated.  

 Recommendations to instill trust and reduce investment risks. Financial ratios should be 

understood in order to make sound decisions. 

Keywords: financial ratio, Effective management, The Stock Exchange of Thailand 

 

 



 

บทน า  

ในยุคปัจจุบนัถูกขบัเคล่ือนด้วยขอ้มูล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักลงทุนตอ้งอาศยัข้อมูลและหาช่องทาง

ประมวลผลจากข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจ เน่ืองจากสถานการณ์โลกมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการแข่งขนัทางดา้นเศรษฐกิจมีความเขม้ขน้อย่างมาก ดังนั้น การวิเคราะห์

สภาพเศรษฐกิจให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อนักลงทุนท่ีตอ้งการพิจารณาความสามารถ 

ในการด าเนินกิจการของกิจการท่ีตนเองเลือกลงทุน เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และลดความเส่ียงจากการลงทุน 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัแสดงให้ฝ่ายบริหาร 

เจา้ของกิจการตลอดจนนักลงทุนเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกบัธุรกิจหน่ึง ๆ นอกจากนั้นยงัช่วยในการวางแผน

และความคุมการด าเนินงาน ตลอดจนใชใ้นการประเมินความสามารถในการท าก าไร และความเส่ียงทางเงิน

ของกิจการอตัราส่วนทางการเงินเม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของกิจการในอดีต และเม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้มูล

ของกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ณ เวลาเดียวกนั เพื่อให้ผูล้งทุนน าไปประกอบการตดัสินใจในการ

ลงทุน 

วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัคือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอตัราหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย อตัราส่วนหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้ อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ และอตัราส่วนราคาต่อ
ก าไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จ ากดั ( มหาชน ) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) 2) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพ
ในการท าก าไรของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทั แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม  
3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัคือ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอตัราหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย อัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ และอตัราส่วน
ราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุน้ กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม  
สมมติฐาน 
 ขอ้ท่ี 1.  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 2.  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 
 ขอ้ท่ี 3. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 



 

 ขอ้ท่ี 4. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 5. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 
 ขอ้ท่ี 6. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
 ขอ้ท่ี 7. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 8. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 
 ขอ้ท่ี 9. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ท่ี 10. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 11. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 
 ข้อท่ี 12. อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ท่ี 13.  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้มีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 14.  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้มีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ
 ขอ้ท่ี 15. อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้มีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ท่ี 16.  อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 17. อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

 ข้อท่ี 18. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ท่ี 19. อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้มีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 20. อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้มีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ
 ข้อท่ี 21. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้ามีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ท่ี 22.  อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 
 ขอ้ท่ี 23. อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 
 ข้อท่ี 24.  อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ท าให้ทราบความสามารถในการบริหารของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั 
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) 
เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 2) ท าให้ทราบถึงระดบัประสิทธิภาพในการท าก าไรของ



 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม 3) ท าใหเ้ขา้ใจ
ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม  
ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้ใช้ขอ้มูลงบการเงินในการค านวณอตัราส่วนทางการเงินจากบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยการคดัเลือกมาวิเคราะห์ทั้งส้ิน 3 บริษทั 1.บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2.บริษทั โท
เท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)3.บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)  ขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์เป็นขอ้มูลงบการเงินยอ้นหลงั 9 ปี ของบริษทั ตั้งแต่ปี 2555- 2563  
 ตวัแปรอิสระ คือ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินได้แก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current 
Ratios) อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio (D/E Ratio)) อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์
(Debt Ratio)  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ี
การค้า (Account Receivable Turnover Ratio)  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (Inventory Turnover 
Ratio) อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (Account Payable Turnover Ratio) อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ
ต่อหุน้ (Price to Earning (P/E))  
 ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการดา้นความสามารถในการท าก าไร ( Profitability ) 

อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

เจา้ของ (Rerurn on Equity (ROE)) 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูลทุติภูมิ (Secondary 

Data ) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) www.set.or.th และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) www.sec.or.th เช่น รายงานประจ าปี 

งบการเงิน รายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัโดยงบการเงิน

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด รวมทั้งขอ้มูลจาก

ต าราทางวิชาการในส่วนของแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand : SET) ไดเ้ปิดท าการซ้ือขาย

ขึ้นอย่างเป็นทางการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2518 ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น ไดมี้



 

บทบาทท่ีส าคญัหลายอย่างไม่ว่าจะช่วยในการจดัสรรเงินออมและการลงทุนในระยะยาว ท าหน้าท่ีเป็น

ศูนยก์ลางในการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละเป็นกลไกในการระดมเงินออมหรือเงินทุนจากภาคครัวเรือน มา

จดัสรรสู่ภาคการผลิต ท าใหก้ารออมและการลงทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูมี้เงินออมมีแรงจูงใจในการ

ออมและมีทางเลือกในการออมและการลงทุน เพิ่มมากขึ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เป็นเจา้ของกิจการโดยการออกหลกัทรัพยแ์ละเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนจะไดมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของ

กิจการและในปัจจุบนัตลาดหุ้นไทยยงัคงไดรั้บความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากเน่ืองจากมีนกัลงทุน

ในอตัราสูงมากขึ้นจากอดีต เน่ืองจากในปัจจุบนัการลงทุนในหุ้นนั้นสามารถสร้างรายไดจ้ากการ ลงทุนได้

มากกวา่การน าเงินไปฝากออมทรัพยห์รือฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย ์

 การวดัประสิทธิภาพการด าเนินงานทางด้านบัญชี (Financial Accounting) ในปัจจุบันนิยมใช้

เคร่ืองมือท่ีเรียกว่าอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้ว ัดประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกันสภาพคล่องและความสามารถในการท าก าไร อตัราส่วนทางการเงินเป็นวิธีท่ี

สะดวกและรวดเร็ว การวิเคราะห์ฐานะของกิจการด้วยวิธีน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวิเคราะห์ 

และวางแผนงานบริหารต่างๆ นอกจากน้ียงัสามารถเปรียบเทียบอตัราส่วน ทางการเงินของกิจการตนเอง 

กับ กิ จ ก า รคู่ แ ข่ ง ใ น อุ ตส าหก ร รม เ ดี ย ว กั น ไ ด้  ต ล อดจนบุ ค คลภ า ย นอก ท่ี ใ ช้ ง บ ก า ร เ งิ น   

(วรเชษฐ วานิชสุขสมบติั, 2548) งบการเงินคือรายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงขอ้มูลทางการเงิน ณ ส้ินวนัใด

วนัหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการรายงานโดยงบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจา้ของ หรือ  

งบกระแสเงินสด ซ่ึงแต่ละประเภทสามารถสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลท่ีแตกต่างกันแต่มีความสัมพนัธ์  

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ศิริลกัษณ์ มกรพนัธ์, 2551) งบการเงินของบริษทัเป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารและผูใ้ช้งบ

การเงินน ามาใช้วิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของบริษทัได้ และยงัช่วยเปรียบเทียบฐานะทางการเงินและ

ประสิทธิภาพในการท างานระหว่างบริษทัของตนเองกับบริษทัอ่ืนๆ ใน อุตสาหกรรมเดียวกันได้ด้วย  

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) โสภณ บุญถนอมวงศ ์(2558) กล่าวว่าความหมายของอตัราส่วน

ทางการเงิน (Financial Ratio) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีแสดงให้ผูบ้ริหาร นกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงินไดเ้ห็นถึง

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกบับริษทั และยงัช่วยให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของบริษทั ท าให้ผูบ้ริหารสามารถวางแผนการ

ด าเนินการ อีกทั้งยงัช่วยประเมินความเส่ียงทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัดว้ย  

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 เดือนศิริดวงแกว้ (2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน 8 ทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ MAI พบว่า มีอตัราส่วนทางการเงินบางตวั



 

สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนใน หลกัทรัพยไ์ด ้โดยพบว่า อตัราการหมุนเวียนของสินคา้

คงเหลือ (Inventory Turnover) และอตัรา ผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนในหุ้นหลกัทรัพยก์ลุ่ม ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ MAI กิตติธัช ถนัดพจนามาตย ์

(2552) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พบวา่ อตัราส่วนทางการเงินซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระในการ

วิจยัคร้ังน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 2.) มีอตัราส่วนทางการเงินซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระเหมือนกนัมีความสัมพนัธ์กนัเองโดยพบวา่อตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อ

หุน้(Return on Equity) โดยมีระดบัความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.679 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบั

นัยส าคญั 0.01 และอตัราส่วนการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (Inventory TurnoverRatio) มีความสัมพนัธ์กับ

อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (Return on Asset) โดยมีระดับความสัมพันธ์ เท่ ากับ 0.457 ซ่ึ ง มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคญั 0.05 นพพล หาญวิชัยวฒันา (2553) ได้ท าการศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการท าก าไรกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษทั ใน

หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมพบว่าอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรทั้ ง 4 อัตราส่วน ได้แก่ 

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วน

ก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin) และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (Operating 

Income Margin) มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น และมีทิศทางเดียวกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

 ข้อที่ 1) เพื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กบับริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) และบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( 

มหาชน ) จากผลการวิจยัพบวา่ 

 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratios : CR)จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 บริษทับริษทั ทรู คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 0.69 เท่า (สูงดี) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้น  

มากกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) และบริษทัโทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 

( มหาชน ) ตามล าดบั 

 อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio (D/E Ratio) : DER) จากการเปรียบเทียบทั้ง 

3 บริษทั บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั( มหาชน ) เท่ากบั 1.66 เท่า (นอ้ยดี) แสดงถึงความเส่ียง



 

เพราะภาระหน้ีสินนอ้ยกวา่บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) 

 อัต ร า ส่ วนห น้ี สิ น ต่ อ สินท รัพย์  (Debt Ratio :DR )จ ากก า ร เป รี ยบ เ ที ย บทั้ ง  3 บ ริษัท 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) เท่ากบั 0.73 เท่า (นอ้ยดี) แสดงว่าบริษทัมีเงินทุนหรือ

สินทรัพยจ์ากส่วนของเจา้ของ มีความเส่ียงทางการเงินต ่ากว่า บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั  

( มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio :ICR) จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 

บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(  มหาชน ) เท่ากับ 24.08 เท่า (สูงดี) แสดงว่าบริษัทมี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียได้ดีกว่า บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ( มหาชน) และ

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อัตรา ส่วนหมุน เ วียนลูกห น้ีก ารค้า  (Account Receivable Turnover Ratio :ARTR)จากการ

เปรียบเทียบทั้ง 3 บริษทั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) เท่ากบั 12.82 เท่า (สูงดี) แสดง

ว่าบริษทัมีความสามารถจะแปรลูกหน้ีเป็นเงินสดไดร้วดเร็วหรือเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดเ้ร็วกว่า บริษทั โทเท่ิล 

แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ( มหาชน) และบริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (Inventory Turnover Ratio : ITR) จากการเปรียบเทียบทั้ ง  

3 บริษทั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด  ( มหาชน ) เท่ากับ 8.06 เท่า (สูงดี) แสดงว่าบริษทัมี

ความสามารถในการบริหารการขายสินคา้ออกได้เร็ว กว่าบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

 ( มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (Account Payable Turnover Ratio : APTR) จากการเปรียบเทียบ

ทั้ง 3 บริษทั บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ( มหาชน) เท่ากบั 1.53 เท่า (นอ้ยดี) แสดงว่าบริษทั

มีสภาพคล่องในการจ่ายช าระหน้ีเจ้าหน้ีได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงกว่า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) และ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั ( มหาชน ) อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 

(Price to Earning (P/E) : PE) จากการเปรียบเทียบ ทั้ง 3 บริษทั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 

( มหาชน ) เท่ากับ 7.16 เท่า (น้อยดี)แสดงว่าบริษทัราคาหุ้นถูกเม่ือเปรียบเทียบกับก าไรซ่ึงดีกว่าบริษทั 

โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั ( มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อที่ 2) ประสิทธิภาพในการท าก าไรของทั้ง 3 บริษทั (จากค่าเฉล่ีย 9 ปี) เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย

อุตสาหกรรม เม่ือเปรียบเทียบกันของ 3 บริษทั แสดงให้เห็นว่าบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 

(มหาชน) มีประสิทธิภาพในการท าก าไร มากท่ีสุด ตามด้วยบริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 



 

 ข้อท่ี 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ท่ีมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลการวิจยัพบวา่  

 ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ (GPMstd) มีความสัมพนัธ์กบั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

(CR) อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DR) อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (ICR) อตัราส่วนราคาต่อ

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (PE)  

 ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (NPMstd) มีความสัมพนัธ์กบั อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน (CR) อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์(DR) อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (ICR) 

 ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์กับทุก

อตัราส่วนท่ีส าคญั  

ตารางสรุปผลข้อค้นพบตามสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน H0 

สมมติฐาน เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

1.อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม
อตัราก าไรขั้นตน้ 

 
 

 

2. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม
อตัราก าไรสุทธิ 

 
 

 

3. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 

 

4. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 

  
 

5. อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

  
 

6. อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 

 

7.  อัตรา ส่วนหน้ี สินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับค่ า เฉ ล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 

 
 

 

8. อัตรา ส่วนหน้ี สินต่อสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กับค่ า เฉ ล่ี ย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

 
 

 



 

 ผลการวิเคราะห์ 

สมมติฐาน เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

   
9. อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 

 

10.อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 

 
 

 

11. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

 
 

 

12. อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 

 

13. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้ามีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 

  
 

14. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้ามีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

  
 

15.  อั ต ร า ส่ วนหมุ น เ วี ยนลู กห น้ี ก า รค้ า มี ค ว ามสั มพันธ์ กั บ 
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 

 

16. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีความสัมพนัธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 

  
 

17. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีความสัมพนัธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

  
 

18. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 

 

19. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้ามีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 

  
 

20.  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้ามีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

  
 

21. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้ามีความสัมพันธ์กับ
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 

 

  



 

 ผลการวิเคราะห์ 

สมมติฐาน เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

22. อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ 

 
 

 

23.  อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมอตัราก าไรสุทธิ 

  
 

24. อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กับค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรมตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอตัราก าไรขั้นตน้ (GPMstd) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย อตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 

สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ แก้วมณี อุทิรัมย ์(2555) ได้ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทาง

การเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลจาก

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 20 อตัราส่วนกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบว่าอตัราส่วน

ทางการเงินทุกอตัราส่วนต่างมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (NPMstd)ความสัมพนัธ์กับอัตราส่วนเงินทุน

หมุนเวียน อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย ์อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

นนัทาภา กุลสัมพนัธ์โกศล (2557) ศึกษาเร่ืองของการใชข้อ้มูลอตัราส่วนทางการเงินในการเลือกหลกัทรัพย์

ลงทุน พบว่า อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) และอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) มีความสัมพนัธ์

เชิง บวกกบัผลตอบแทนของหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROEstd) มีความสัมพันธ์กับทุก

อตัราส่วนท่ีส าคญัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพพล หาญวิชยัวฒันา (2553) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างความสามารถในการท าก าไรกบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้นของบริษทั ในหมวดธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืม พบว่าอตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรทั้ง 4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ อตัราส่วนก าไร

สุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อ

ยอดขาย (Net Profit Margin) และอตัราส่วนก าไรจากการด าเนินงานต่อยอดขาย (Operating Income Margin) 



 

มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหุ้น และมีทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 กิตติธชั ถนดัพจนามาตย ์(2552) ไดท้ าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบั

ดชันีราคาหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุ้น(Return on 

Equity) โดยมีระดบัความสัมพนัธ์เท่ากบั 0.679 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ณ ระดบันยัส าคญั 0.01 

และอตัราส่วนการหมุนเวียนสินคา้คงคลงั (Inventory TurnoverRatio) มีความสัมพนัธ์กบัอตัราส่วนก าไร

สุทธิต่อสินทรัพย ์(Return on Asset) โดยมีระดบัความสัมพนัธ์เท่ากับ 0.457 ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนั ณ ระดบันยัส าคญั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับนักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจและเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการประกอบการ

ตดัสินใจพิจารณา ลงทุน โดยนอกจากอตัราส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีไดข้อ้สรุปจากการวิจยัในคร้ังน้ีแลว้ควร

ให้ความสนใจกับปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของบริษทั เพื่อให้สามารถวิเคราะห์

ประสิทธิภาพของความสามารถในการท าก าไรไดช้ดัเจนมากขึ้นรวมทั้งสามารถพยากรณ์ความสามารถใน

การท าก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในอนาคต 

 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษาบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2563 ส าหรับงานวิจยัในคร้ังต่อไปควรศึกษาบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม

อ่ืนท่ีสนใจ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นขอ้มูลในอดีต ในการพิจารณาส าหรับการวางแผนลงทุน 

ควรวิเคราะห์ขอ้มูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม แนวโนม้หรือปัจจยัภายในและภายนอกของแต่ละบริษทัเพื่อพิจารณาใน

การวางแผนต่อไป เพื่อเกิดความเช่ือมัน่และลดความเส่ียงจากการลงทุน 
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