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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราสวนการจายเงิน

ปนผล ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 การศึกษาคร้ังน้ีใชขอมูลทางการเงินระหวางป พ.ศ. 2555–2557 ไดแก อัตราสวนการจายปนผล, 

ความสามารถในการทํากําไร, กระแสเงินสด, ภาษี, อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี, อัตราสวนหน้ีสินตอทุน 
ของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 17 บริษัท การวิเคราะหขอมูลใช
วิธีวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการทํากําไร, ภาษี, 
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี  มีความสัมพันธกับอัตราสวนการจายปนผล แตกระแสเงินสด และ
อัตราสวนหน้ีสินตอทุน ไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนการจายปนผล อยางไรก็ตามนักลงทุนควรจะมีการวิเคราะห
ปจจัยอื่น ๆ เชน นโยบายการจายเงินปนผล เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ 
คําสําคัญ: อัตราสวนทางการเงิน, อัตราสวนการจายเงินปนผล  

Abstract  
 The purpose of the study is to study the relationship between financial ratios and 
dividend payout ratio of listed companies listed in the Stock Exchange of Thailand 
 This study used financial data, including the dividend payout ratio, profitability, cash 
flow, tax, price per book value (P/BV) and debt to equity ratio, of 17 listed companies in 
information and communications technology business during the year 2012-2014. Data analysis 
used multiple regression analysis at the significant level of 0.05. The results showed that dividend 
payout ratio is associated with profitability, tax, price per book value (P/BV) but there is no 
relationship to cash flow and debt to equity ratio. However, investors should analyze other 
factors such as dividend policy, economic, political and other related data in order to make 
decisions. 
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บทนํา 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถอืเปนสถาบันการเงินท่ีมีความสําคัญในตลาดทุนและตลาดการเงินไทย 
โดยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางและทางเลือกหลักในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพยของผูระดมทุนและนักลงทุน และ
เปนกลไกหรือตัวกลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุนสวนเกิน (Pooling of resources) จากภาคครัวเรือน          
และจัดสรรเงินทุนสูภาคการผลิตท่ีตองการเงินทุน ทําใหการออมและการลงทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (แกวมณ ี
อุทิรัมยและคณะ, 2556) เน่ืองจากราคาหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงท่ีทําใหผลตอบแทน
ท่ีไดรับอาจไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง เพ่ือใหผูลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสามารถ
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับท่ีนาพอใจ ผูลงทุนจึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลกัทรัพย (บุญนาค เกิดสินธุ, 2554) โดยปกติแลวการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพยจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาพเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจ การยอมรับความเสี่ยงท่ีแตกตางยังสงผลตอการตัดสินใจ นอกจากน้ีการวิเคราะหหลักทรัพย
เพ่ือการลงทุนจะตองพิจารณาดวยอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และระยะเวลาของการลงทุน โดยใชแนวความคิด
การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน ในอดตีมีการพัฒนาแนวความคิดเก่ียวกับการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชอตัราสวนทาง
การเงิน และพบวาอัตราสวนทางการเงินเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาหลักทรัพย เนื่องจากสามารถ
สะทอนสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการจายคืนทุนของ
กิจการ และประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (อริษา สุรัสโม, 2554)  
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนในรูปของ “เงินปนผล” และ“กําไรจากการขายหุน” จะอยูในระดับสงู
หรือต่ํา ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทน้ันๆ หากภาวะเศรษฐกิจดี บริษัทมีผลประกอบการ
ดี ผูลงทุนก็มีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม หากภาวะเศรษฐกิจซบเซาบริษัทมีกําไรลดลง 
ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับก็มแีนวโนมท่ีจะลดลง ดังน้ัน ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงในเร่ืองความไมแนนอนของอตัรา
ผลตอบแทนท่ีจะไดรับ กลาวคอื ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินปนผล ไดเงินปนผลในระดับต่ํา หรืออาจขายหุนไดในราคา
ต่ํากวาท่ีคาดไว นอกจากน้ีการลงทุนในหุนยังมีความเสี่ยงประเภท อื่นๆอีก เชน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความ
เสี่ยงจากอัตราเงินเฟอ ฯลฯ ผูลงทุนจึงควรกําหนดกลยุทธการลงทุนควบคูไปกับการเลือกสรรหุนท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานท่ี
ดี ธุรกิจมแีนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง แลวใชเคร่ืองมือการวิเคราะหปจจัยเทคนิคเปนตัวชวยกําหนดจุดซ้ือ-จุดขาย 
เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการลงทุน 
 โครงสรางกลุมอตุสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนประกอบดวย 8 กลุมอุตสาหกรรมและ 28 หมวดธุรกิจ 
ในกลุมอตุสาหกรรมเทคโนโลยี มลีักษณะธุรกิจเก่ียวกับสินคาเทคโนโลยีไมวาจะเปนสินคาขั้นตน ขั้นกลางหรือขั้น
สุดทาย รวมถึงผูใหบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยประกอบไปดวย 2 หมวดธุรกิจยอย คือ 
หมวดธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีหลักทรัพยประกอบไปดวยหุน
คุณภาพดีทําใหนักลงทุนเกิดความสนใจท่ีจะลงทุนในกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับการท่ี
ระบบการสื่อสารมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองและมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงขอมลูทางการ
บัญช ีและการวิเคราะหขอมลูพ้ืนฐานเพ่ือการลงทุน จะเปนแนวทางเบ้ืองตนในการตัดสินใจลงทุนตอไปได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราสวนการจายเงินปนผล และนําขอมูลท่ีไดมา
พิจารณารวมกับขอมลูอื่น ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจของนักลงทุนท่ีจะลงทุนกับหลักทรัพยในกลุม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนกระบวนการท่ีนํามาใชเพ่ือคนหาความจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ เพ่ือจะไดทราบถึงขอบกพรองและขอไดเปรียบของ
บริษัท จากน้ันก็จะนําผลท่ีไดมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนตอไป หรือถาเปนเจาหน้ีสถาบันการเงินหรือ
ผูสนใจลงทุนในตราสารหน้ีก็จะวิเคราะหและคาดการณ ความเปนไปของบริษัทท่ีกําลังจะกอภาระหน้ีเพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงและศักยภาพของบริษัทในการจายชําระดอกเบ้ียและเงินตนคืน 
 ทิพสุคนธ  ปนสุข (2550) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง อัตราสวนการจายเงินปนผล (Dividend 
Payout Ratio) กับตัวแปรงบการเงินตาง ๆ ซ่ึงไดแก ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) ความเสี่ยง (Risk) 
กระแสเงินสด (Cash Flow) ภาษี (Corporate Tax) เปอรเซ็นตนักลงทุนประเภทสถาบัน (Percent of 
Institutional Holding of Equity Stock) การเติบโตในยอดขาย (Growth in Sale) และอัตราสวนราคาตลาดตอ
มูลคาตามบัญชี (Price / Book Value Ratio) ของประเทศไทย โดยมีการศึกษาขอมูลในอดีตตั้งแต 2545 – 2548 
ดวยการวิ เคราะหสมการถดถอยเชิงซอน(Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนการจายปนผล มี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับ ความสามารถในการทํากําไร ความเสี่ยง กระแสเงินสด เปรเซนตนักลงทุน
ประเภทสถาบัน และการเติบโตในยอดขาย และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับภาษี 
 ปญญา  ภูกร (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราสวนการจายเงินปนผล
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลหลักทรัพยจาก SET 100 Index ระหวางป 
2548 - 2550 และมีหลักทรัพยท่ีเขาเกณฑจํานวน 62 บริษัท ความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายปนผล ซ่ึงเปน
ตัวแปรตาม มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับ ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) และ อัตราสวน
หน้ีสินตอทุน และผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายปนผล  ซ่ึงเปนตัวแปรตาม มีความสัมพันธไป
ในทิศทางเดียวกับ ภาษี  กระแสเงินสด และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี  
 วชิระ  ชุลีกรกุล (2552) ไดศึกษาเก่ียวกับการทดสอบความสัมพันธระหวางผลตอบแทนเกินปกติใน
อนาคต และอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากการศึกษาพบวา 
1) การทดสอบนัยสําคัญของความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนเกินปกติในอนาคตและอัตราสวนทางการเงิน 
พบวาอัตราผลตอบแทนเกินปกติในอนาคตและอัตราสวนทางการเงินน้ัน ไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งบงชี้วาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการตอบสนองตอขอมูลอัตราสวนทางการเงินท่ีประกาศสูสาธารณะไดอยางรวดเร็ว 2) 
การทดสอบคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเกินปกติในอนาคตของกลุมหลักทรัพยพบวาคาเฉลี่ยของอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติในอนาคตของกลุมหลักทรัพยจากการลงทุนตามกลยุทธการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานโดย
พิจารณาจากขอมูลอัตราสวนทางการเงินของบริษัทผูออกหลักทรัพยท่ีมีการเผยแพรตอสาธารณะน้ันมีคาไมตางจาก
ศูนยซึ่งจากผลการศึกษาท้ัง 2 ระดับสามารถสรุปไดวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย น้ันมีประสิทธิภาพใน
ระดับกลางและผูลงทุนไมสามารถใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินของบริษัทผูออกหลักทรัพยท่ีเผยแพรตอสาธารณะ
มาใชประโยชนในการชวยการตัดสินใจในการลงทุนตามกลยุทธการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานได 
 วิสา  รัตตประดิษฐ (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายปนผลกับอัตราสวน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจสื่อ และสิ่งพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูล
อัตราสวนทางการเงินในชวงป พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2551 รวมจํานวน 14 บริษัท ผลการศึกษาพบวา อัตราสวน
ทางการเงินท่ีประกอบไปดวย อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยทางสถิติ กับอัตราผลตอบแทนการจายปนผล  ท่ี
ระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอรเซ็นต และมีเพียงอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีเทาน้ันท่ีมีความสัมพันธใน
ทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทนการจายปนผล ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอรเซ็นต กลาวคือ หากอัตราสวนราคา
ปดตอมูลคาหุนทางบัญชีเพ่ิมขึ้น จะทําอัตราผลตอบแทนการจายปนผลลดลง  
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สมมติฐาน 
 H0: อตัราสวนทางการเงินทุกตัวไมมีความสมัพันธ หรือไมมอีิทธิพลตออัตราสวนการจายเงินปนผล 
 H1: อตัราสวนทางการเงินบางตัวมีความสัมพันธ หรือมีอิทธิพลตออัตราสวนการจายเงินปนผล 
 

กรอบแนวคิด     
       ตวัแปรตน                ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
     ภาพ 1 กรอบแนวคิด 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร 
  การศึกษาคร้ังน้ี ประชากร คือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงมีเกณฑในการคัดเลือกดังน้ี 
  1.1 คัดเลอืกขอมูลเฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
  1.2 เก็บขอมูลเฉพาะบริษัทท่ีมีการจายเงินปนผลตอเน่ืองในป 2555 - 2557 
  1.3 เปนบริษัทท่ีประกาศจายเงินปนผลเปนตัวเงินเทาน้ันไมรวมถึงการประกาศจายหุนปนผล 
  1.4 เปนบริษัทท่ีมีการรายงานงบการเงินประจําปอยางตอเน่ืองในป 2555 – 2557 
  จากการคัดเลือกท้ังหมด 29  บริษัท มีบริษัทท่ีมีขอมลูครบตามกําหนดจํานวน 17 บริษัท  
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนทางการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยนําขอมูลท่ีรวบรวม
ไดมาทําการทดสอบสมมติฐานดวยเคร่ืองมือทางสถิติ คือ วิธีวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) 
โดยใชขอมูลรายป ตั้งแตป พ.ศ.2555 ถึง ป พ.ศ.2557 ระยะเวลา 3 ป เปนตัวแทนในการศึกษาคํานวณหาคาเฉลี่ย
ตัวแปรตาง ๆ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลอัตราสวนทางการเงินและอัตราสวนการจายเงินปนผล ท่ีเปน
ขอมูลทุติยภูมิ จากเว็บไซต www.setsmart.com (ระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยฉบับออนไลน ผลิตโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย) และ www.set.or.th (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)  
 4. การวิเคราะหขอมูล 

รวบรวมขอมูลของตัวแปรท่ีทําการศึกษาท้ังหมดมาหาอัตราสวนความสัมพันธของตัวแปร ดังตอไปน้ี 

อัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล 

1. ความสามารถในการทํากําไร 
2. กระแสเงินสด 
3. ภาษี 
4. อัตราสวนราคาปดตอมลูคาหุนทางบัญช ี
5. อัตราสวนหน้ีสินตอทุน 

http://www.setsmart.com/
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ตารางท่ี 1 แสดงตัวแปร ความหมายของตัวแปร และอัตราสวนทางการเงิน 
ตวัแปร ความหมาย อัตราสวน 

PAYOUT อัตราสวนการจายปนผล = เงินปนผลตอหุน / กําไรตอหุน 
PROF ความสามารถในการทํากําไร = กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษี / สินทรัพยรวม 
CASH กระแสเงินสด = เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด / สินทรัพยรวม 
TAX ภาษีเงินได = ภาษีเงินได / กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 
MTBV อัตราสวนราคาปด 

ตอมูลคาหุนทางบัญช ี
= อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญช ี

DE อัตราสวนหน้ีสินตอทุน = หน้ีสิน / สวนของผูถอืหุน 
  
 การกําหนดแนวทางการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยนําขอมลูท่ีรวบรวมไดมาทํา
การทดสอบสมมติฐานดวยเคร่ืองมือทางสถติิ คือวิธีวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) ในการ
วัดความสมัพันธระหวางอัตราสวนการจายปนผล (Dividend payout ratio) กับอัตราสวนทางการเงิน โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Regression result) การทดสอบคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

(βi ) ของตัวแปรอิสระทุกตัว  
สถติิทดสอบ (F) คาความสัมพนัธ (Significant) 

4.350 0.003a 
 
จากตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน พิจารณาคาความสัมพันธ (Significant) เทากับ 0.003 ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 โดยจะปฏิเสธสมมติฐาน H0 สรุปผลไดวา อัตราสวนทางการเงินบางตัวมีความสัมพันธ หรือมีอิทธิพล
ตออัตราสวนการจายปนผล  
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Regression result) ดวยวิธี Enter 

ตวัแปร สัมประสิทธิความถดถอย 
(β) 

สถติิทดสอบ 
(t) 

คาความสัมพนัธ 
(Significant) 

คาคงท่ี  4.783 0.000 
PROF -0.937 -2.349 0.023* 
CASH 0.094 0.643 0.523 
TAX -0.409 -3.089 0.003* 

MTBV 0.742 2.017 0.050* 
DE -0.130 -0.833 0.409 

  
 จากตารางท่ี 3 ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) แทนดวยตัวแปร PROF คาความสัมพันธ 
(Significant) เทากับ 0.023 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระ PROF มีความสมัพันธ หรือมอีิทธิพลตออตัราสวน
การจายปนผล 
 ภาษี (Corporate tax) แทนดวยตัวแปร TAX มีคาความสมัพันธ (Significant) เทากับ 0.003 ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอสิระ TAX มีความสมัพันธ หรือมอีิทธิพลตออัตราสวนการจายปนผล 
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 อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price/Book Value RatioหรือP/BV Ratio) แทนดวยตัวแปร 
MTBV มีคาความสัมพันธ (Significant) เทากับ 0.05 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระ MTBV มีความสัมพันธ
หรือมีอิทธิพลตออัตราสวนการจายปนผล 
 กระแสเงินสด (Cash flow) แทนดวยตัวแปร CASH มีคาความสัมพันธ (Significant) เทากับ 0.523 ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระ CASH ไมมีความสัมพันธ หรือไมมีอิทธิพลตออัตราสวนการจายปนผล 
 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to Equity Ratio) แทนดวยตัวแปร DE คาความสัมพันธ (Significant) 
เทากับ 0.409 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรอิสระ DE ไมมีความสัมพันธ หรือไมมีอิทธิพลตออัตราสวนการจายปนผล 
 สรุปผลไดวา ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 มอีัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ หรือมีอิทธิพลตออัตราสวน
การจายปนผลคือ อัตรสวน PROF, TAX และ MTBV 
 
ตารางท่ี 4 สรุปทิศทางความสัมพันธของคาสัมประสิทธ์ิถดถอย  

ตวัแปร ความหมาย ทิศทาง 
PROF ความสามารถในการทํากําไร - 
CASH กระแสเงินสด + 
TAX ภาษี - 

MTBV อัตราสวนราคาปดตอมลูคาหุนทางบัญช ี + 
DE อัตราสวนหน้ีสินตอทุน - 

จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาทิศทางความสัมพันธระหวางอัตราสวนการจายปนผล (Dividend payout 
ratios) ซ่ึงเปนตัวแปรตาม (Dependence Variable) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสด (Cash 
flow) และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price/Book Value Ratio หรือP/BV Ratio) และมี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับความสามารถในการทํากําไร (Profitability), ภาษี (Corporate tax) และ
อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to Equity Ratio) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบวา

อัตราสวนการจายปนผล มีความสัมพันธกับความสามารถในการทํากําไร, ภาษี, อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทาง
บัญชี แตไมมีความสัมพันธกับกระแสเงินสด และอัตราสวนหน้ีสินตอทุน  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ความสามารถในการทํากําไรควรจะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนการจายปนผล 
เน่ืองจากการจายเงินปนผลของบริษัทขึ้นอยูกับกําไรจากการดําเนินงาน หากกิจการมีกําไรนอยก็จะทําใหกิจการ
จายเงินปนผลนอยตามไปดวย (ปญญา  ภูกร, 2552, น. 50) และจากการผลศึกษาพบวา ความสามารถในการทํา
กําไรมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราสวนการจายปนผล จากผลการศึกษามีขอสังเกตวา อัตราสวน
ความสามารถในการทํากําไร มาจากอัตราสวน = กําไรจากการดําเนินงานกอนหักภาษี/สินทรัพยรวม ซึ่งสินทรัพย
รวมของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีมูลคาสูง โดยเฉพาะสินทรัพยในกลุมท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให อัตราสวนความสามารถ
ในการทํากําไร ไมสื่อถึงความสามารถในการดําเนินงานท่ีแทจริงของธุรกิจได อยางไรก็ตามผลการศึกษาท่ีได
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทิพสุคนธ  ปนสุข (2550) และปญญา ภูกร (2552)  
 ภาษีควรจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราสวนการจายปนผล เน่ืองจาก อัตราสวนนี้ เปน
การเปรียบเทียบกันระหวางภาษีกับกําไร(ขาดทุน) กอนภาษีเงินได หากภาษีมีคานอยลง กําไร(ขาดทุน) คงเหลือมาก
ขึ้น ทําใหกิจการสามารถจายปนผลไดมากขึ้น และจากผลการศึกษาพบวา ภาษีมีความสัมพันธไปในทิศทางไปในทาง
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ตรงกันขามกับอัตราสวนการจายปนผล  
 อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีควรจะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอัตราสวนการจายปน
ผล เน่ืองจากการท่ีกิจการมีอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีท่ีมีมูลคาสูง หมายความไดวากิจการมีผล
ประกอบการดี กําไรสูง โดยเฉพาะกิจการท่ีดําเนินงานอยูในตลาดท่ีมีอํานาจผกูขาด ซ่ึงเมื่อผลประกอบการดี ก็จะทํา
ใหมีจายปนผลท่ีมากขึ้น ในทางตรงกันขาม หากกิจการมีผลประกอบการไมดี ขาดทุนบอย ก็จะทําใหมีจายปนผลท่ี
นอยลง และจากผลการศึกษาพบวา อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีมีความสัมพันธไปในทิศทางไปในทาง
เดียวกันกับอัตราสวนการจายปนผล ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปญญา ภูกร (2552) 
 กระแสเงินสดควรจะมคีวามสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนการจายปนผล เน่ืองจากการจายเงิน
ปนผลของกิจการจายเปนเงินสด ดังน้ัน หากกิจการมีเงินสดนอย จะทําใหไมสามารถจายเงินปนผลในจํานวนมากได 
และจากผลการศึกษาพบวา กระแสเงินสดมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราสวนการจายปนผล อยางไรก็
ตามจากผลการศึกษาขางตนพบวา กระแสเงินสด (Cash flow) ไมมคีวามสัมพันธ หรือไมมีอิทธิพลตออัตราสวนการ
จายปนผล 
 อัตราสวนหน้ีสินตอทุนควรจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับ อัตราสวนการจายปนผล 
เน่ืองจาก การท่ีกิจการมีอัตราสวนน้ีมาก แสดงวากิจการไดมีการสรางหน้ีมากทําใหกิจการอาจมีตนทุนทางการเงิน
เพ่ิมขึ้น และจะทําใหกําไรลดลง อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาขางตนพบวา อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to 
Equity Ratio) ไมมีความสัมพันธ หรือไมมีอิทธิพลตออัตราสวนการจายปนผล 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวาไมสามารถนําอตัราสวนทางการเงินซ่ึงไดแก กระแสเงินสด (Cash flow) และ
อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt to Equity Ratio) ของการศึกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอตุสาหกรรม 
เทคโนโลยี หมวดธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มาพิจารณาประกอบการคาดการณ และตัดสินใจใน
อัตราสวนการจายปนผล (Dividend payout ratios) ของบริษัทน้ัน ๆ ได ท้ังน้ีอาจเปนเพราะรูปแบบ และวิธีการ
พิจารณาจายเงินปนผลของแตละบริษัทอาจจะมีตัวแปรอื่น ๆ ท่ีมอีทิธิพลตอการจายเงินปนผลท่ีแตกตางกันออกไป 
ตามรูปแบบของบริษัท และประเภทธุรกิจยอย และผลการศึกษาคร้ังน้ี ยังชีใ้หเห็นวาสามารถนําความสามารถในการ
ทํากําไร (Profitability), ภาษี (Corporate tax) และอัตราสวนราคาปดตอมลูคาหุนทางบัญชี (Price/Book Value 
Ratio หรือP/BV Ratio) มาพิจารณาประกอบการคาดการณ และตดัสินใจเลอืกลงทุนในหลักทรัพย ของบริษัทท่ี
สนใจจะลงทุนได 
 อยางไรก็ตามปจจัยการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนการจายปนผล (Dividend payout ratios) สําหรับการ
ลงทุนในหลักทรัพย กับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อาจไมไดเกิดจากตัวแปรทางการเงิน
เพียงอยางเดียว ดังน้ันการนําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชตองพิจารณาประกอบ ตัวแปรดานอื่น ๆ ดวย เชน  
ดานเศรษฐกิจ และนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชเปนขอมลูในการวิจัย จากกลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุน 
 2. ควรมีการศึกษาโดยเพ่ิมตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวของใหมากยิ่งขึ้น จะสงผลทําใหการศึกษาน้ันไดผลลัพธ 
และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหมากขึ้น 
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