


ค ำน ำ 

                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  จัดการโครงการประชุมทางวิชาการและ
นวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่  18  มีนาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักศึกษา และคณาอาจารย์สังกัดสถาบัน เผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของการวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้สถานศึกษาในสังกัด
สถาบันได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของนักเรียน และนักศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
สู่สาธารณชนให้กว้างขวางและให้ทั่วถึงด้วย นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้รวบรวมบทความวิจัยของผู้น าเสนอ 
ประเภทน าเสนอบนเวที (Oral Presentation)  และประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่สาธารณชนอีกทางหนึ่งด้วย สถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรวบรวมบทความวิจัย 
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และน าไปพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

                     สถาบันฯ ขอขอบคุณวิทยากร ท่าน รศ.รอ. ดร.วีระเชษฐ์  ขันเงิน อาจารย์ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสถาบันทุกแห่ง และคณาจารย์ทุกหลักสูตรในสถาบันที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจนส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกฝ่ายทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
เล่มนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกันพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป 
 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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สำรบัญ 

                                                                              หน้ำ 

ค ำน ำ ก  

สำรบัญ ข 

ตอนที่ 1   บทควำมทำงวิชำกำรคัดสรร (20 ผลงำนเด่น)   

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์สุขภาพชุมชน 1 

โดย ศิริพร มังษา, รจนา ผมพันธ์, พรธิวา วงษ์พิทักษ์ และคณิศร บัวจันทร์ 

2. อุปกรณ์ป้องกันรถหายไฮเทค 2 

โดย จักริน เมาะลาษี  

3. ชุดแจ้งเตือนสถานการณ์ท างานของเครื่องซักผ้าผ่านแอพพลิเคชั่น 13 

โดย พรชัย อ่อนศรี, พีระภัทธ อสิพงษ์, สุภาษิต ดวนใหญ่ และเลิศ ก้านเหลือง 

4. ชุดจ าลองระบบไฟฟ้าสองแหล่งจ่ายและระบบส ารองไฟ 20 

โดย สุขคานา ลีม, บุญทีม เวือน, เลิศ ก้านเหลือง และยุพาพรรณ ก้านเหลือง 

5. เครื่องทดสอบการย้ าหางปลา 28 

โดย ณัฐพล พรมสุข, ทรงอ านาจ ชิณพันธ์, ยุภาพรรณ ก้านเหลือง และเลิศ ก้านเหลือง  

6. ชุดจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบบแอนะล๊อกส าหรับอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ 35 

โดย ปาริชาติ โชต,ิ อภิษฐา ค าผง, เสิศ ก้านเหลือง และอักษรทัย งามแสง 

7. ชุดสาธิตระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ 41 

โดย ยุตเทีย เห, มัลลิกา สิทธโิชค และวีระวัฒน์ ภูสมหมาย 

8. การศึกษาเปรียบเทียบก าลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่ได้จากการน าผงที่ได้ 52 

จากการบดกรวดน ามาผสมกับกรวดธรรมชาติกับคอนกรีตที่มีมวลหยาบเป็นกรดธรรมชาติ 

โดย ไพรวัลย์ ปัสสาสิงห์ และธนัท ทวีวัฒน์ 

9. การหาประสิทธิภาพใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ในรถยนต์ 58 

โดย ขวัญชัย ไชยด า, อนุวัฒน ์แซ่ลิ้ม และอภิสิทธิ์ ศรีวิเศษ 

10.  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จัดเก็บโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ 64 

 โดย บุญน า เพ็งแจ่ม 

11.  ระบบบริหารจัดการหอพักบรุณศักดิ์ 73 

โดย ปณิธาน บุญฑล, ปราโมทย์ จังอินทร์, ธนชน อินทจักทร์ และบุณณดา ค าเสียง 

 

ข 



สำรบัญ (ต่อ)  

                                                                               หน้ำ 

12.  ระบบบริหารจัดการบอลมินิมาร์ท 79 

โดย ศราวุฒิ สุดแสง, สุวรรณา บุญส่ง, ปริษา ปั้นดี และนลินี เดชวัน  

13.  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 84 

โดย ชนะ สุทธิประภา  

14.  ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 93 

โดย เลิศ ก้านเหลือง 

15. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีโดยการวิเคราะห์ 99 

วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิดเลข และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

โดย บัญชา ปัญญามงคล 

16.  การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังที่มีผลต่อก าไรจากการดาเนินงาน 104 

ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

และก่อสร้าง 

โดย ราณี ศรีสุรนารี 

17.  สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้า:  112 

กรณีศึกษากิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

โดย ฐานิดา อุทธา 

18.  การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อกาไรต่อหุ้นของกิจการ 119 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 

และการก่อสร้าง 

โดย บังอร พันธ์โสภา 

19.  สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า 128 

ของกิจการที่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

โดย พัชนี ตันติเศรษฐ 

20.  การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน 137  

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 

โดย สุพัตรา วงศ์วิศาลพร 

ค 



สารบัญ (ต่อ)  

                                                                                      หน้า 

ตอนที่ 2   สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม              

1. ชื่อโครงการ      144 

2. หลักการและเหตุผล  144  

3. วัตถุประสงค์  145 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 145  

5. การด าเนินการ  145 

6. งบประมาณ  145 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ 145  

8. ขั้นตอนและผลการด าเนินการตามโครงการ 146  

9. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม  146 

ตอนที่ 3   ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรมประกอบ 154 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ     160 

- แบบตอบรับและประวัติผู้ทรงคุณวุฒ ิ      166 

- ก าหนดการ           169 

- ใบลงเวลาผู้เข้าร่วมโครงการ       170 
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ตอนที่ 1    

บทความทางวิชาการคัดสรร 

(20 ผลงานเด่น) 



1

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



2

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



3

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



4

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



5

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



6

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



7

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



8

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



9

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



10

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 



11

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



12

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



13

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



14

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 



15

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1



16

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 
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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหสัวิชา 3102-2002 

นายชนะ  สุทธิประภา 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3-4 ทวิภาค จ านวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน จ านวน 14 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 100 ข้อ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยมี  ค่าความเชื่อมั่น (Kr-20) เท่ากับ 0.94 มีความยากง่าย (D) 
เท่ากับ 0.42 และมีค่าอ านาจจ าแนก (V) เท่ากับ 0.40 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.861 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.813 สรุปได้ดังนี้ 

1. คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-
2002 ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 4.49) 

2. เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.41/81.01 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
3. ประสิทธิผลทางการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เท่ากับ 62.85 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 60
4. ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test

Dependent) มีค่าเท่ากับ 95.95 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่า  ก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน พบว่า โดยภาพรวม
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71, SD = 0.46) 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน พบว่า โดยภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56, SD = 0.55) 
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The Development of Teaching Documents of Computer Aided Drawing (3102-2002) 
In Accordance with the Curriculum of High Vocational Education Certificate (B.E.2557) 

Mr. Chana   Sutthiprapa 

Abstract 
The Purpose of this research was to develop teaching documents of Computer Aided 

Drawing (3102-2002) : in accordance with the Curriculum of High Vocational Education 
Certificate (B.E.2557) for industrial trades, The Vocational Education Commission. The sample of 
the research was 51 first year dual Vocational Students group 3-4 of high Vocational Education 
Certificate in Production Technology. The research instrument was 14 lessons Teaching 
documents. The reliability (Kr-20) was 0.94, The Difficulty value (D) was 0.42 and The 
discrimination value (V) was 0.40. The reliability of teacher’s satisfaction was 0.861 and The 
reliability of student’s satisfaction was 0.813. 

The results of The research were as  follow: 
1) The quality of Teaching documents of Computer Aided Drawing (3102-2002)

developed by experts was consensus.( x=̅4.49)
2) The Teaching documents are equally  effective 81.41/81.01; it higher Than The set

criteria 80/80
3) The effectiveness of learning by using Teaching documents are equal 62.85; it higher

Than The set criteria 60.
4) The results of The difference between pre-test and post-test by t-test dependent is

equal 95.95. It was found that the learning achievement of post-test is higher than
pre-test at the .01 level of significance.

5) The results of the teacher’s satisfaction assessment on the teaching document
showed that it was highest level. ( x=̅4.71, SD=0.46)

6) The results of the student’s satisfaction assessment on the teaching document
showed that it was highest level. ( x=̅4.56, SD=0.55)
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1.บทน า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 

2542  มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของโลก เนื่องจาก 
โครงสร้างของการศึกษาเดิม ไม่ตอบสนองสภาพ
สังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ หมวด 4 
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้
ครูผู้ สอน สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เห ม าะส ม กั บ ผู้ เรี ย น ใน แต่ ล ะดั บ ก ารศึ ก ษ า 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2542 : 15)

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่มีหน้าที่จัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2557  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  และได้บรรจุรายวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ไว้ใน
หลักสูตรการเรียน เอกสารประกอบการสอน ไม่
ครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงมีผลท าให้นักเรียนที่
เรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปี 
พ.ศ.2557  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก
มีจ านวนน้อย ร้อยละ 15.15 จากจ านวนนักศึกษา 
33 คน  

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักใน
หน้าที่การสอน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 -2002 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  บรรลุตามจุดหมายของ
หลักสูตรรายวิชาต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รหัสวิชา 
3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้ น สู ง  พุ ท ธศั ก ราช  2557  ขอ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2 เ พ่ื อ ห าป ระสิ ท ธิ ภ าพ ข อ งเอ ก ส าร
ประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและคะแนน
วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

2.4  เพ่ือหาประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

2.5  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่
ใช้เอกสารประกอบการสอน 

2.6  เพ่ือประเมินความพึงพอใจนักศึกษาที่เรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
3 ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ 
วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 
3102-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 
1.3.2.1  นักศึกษาระดัประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา3102-2002 ในภาค
เรียนที่  1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1,2 
จ านวน  42 คน  และ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3,4 ทวิภาคี 
จ านวน  51 คน  รวมทั้งสิ้น 93 คน 

3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
1 . 3 . 3 . 1   นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 
3102-2002 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  สาขาวิชาสาขาวิชา
เทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล ชั้นปีที่ 1 
กลุ่ม 3,4 ทวิภาคี จ านวน  51 คน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง 

3 .4  เนื้ อ ห าวิ ช าที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้ 
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจ านวน 14 บทเรียน 

3.5 ระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2559 
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง 

เอกสารหรือสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้ประกอบการสอน
วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 
3102-2002  

4.2  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอน หมายถึง ความสามารถของของเอกสาร
ประกอบการสอนที่ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ดังนี้ 

4.2.1  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษาทั้ งหมดที่ท าแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบแต่ละบทเรียนได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
80 เมื่อเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 

4.2.2  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนน
เฉลี่ยของนักศึกษาทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 80 
เมื่อเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 

4.3  ผลส ัมฤทธิ ์ท างการ เร ียน  หมายถึ ง 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ชั้นปีที่ 1 
กลุ่ ม  3 ,4  ทวิภ าคี  ที่ เรี ยน วิชาเขี ยนแบบด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 โดยใช้
เอกสารประกอบการสอนและเป็นกลุ่มเดียวกับที่ผู้
ศึกษาวิจัยได้ใช้ในการทดลอง 

4.4  ประสิทธิผล หมายถึง เกณฑ์การยอมรับ
ความสามารถของเอกสารประกอบการสอน วิชา
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 
3102-2002 ซึ่งสามารถค านวณได้จากค่า ความ
แตกต่างระหว่างคะแนนที่ ได้จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนที่ได้
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) 
เมื่อนักศึกษาเรียนครบทุกบทเรียน 

4.5  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3,4  
ทวิภาคี  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  51 คน ซึ่งเป็น

กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ทดลองเอกสารประกอบการ
สอน 

4.6 ครูผู้สอน หมายถึง  ครูผู้สอนวิชาเขียน
แบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-
2002 โดยวิธีการลดขอบเขตประชากรเป้าหมายให้
แคบลงเฉพาะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 23 คน  
5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 เอกสารประกอบการสอนที่ พัฒนาขึ้น 
สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.2 นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ รี ย น โด ย ใช้ เอ ก ส า ร
ประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

5.3  สามารถน ารูปแบบหรือวิธีการนี้  ไปใช้
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาอ่ืนๆได้
ต่อไป 
6. สมมติฐานการวิจัย

6.1 เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น 
สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

6 .2  ค่ าดั ชนี ป ระสิ ท ธิ ผลของเอกสาร
ประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิผล
มากกว่าร้อยละ 60  

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่ อ น เรี ย น แ ล ะ ห ลั ง เรี ย น โด ย ใช้ เอ ก ส า ร
ประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

6.4  ค ว าม พ ึง ใจข อ งค ร ูผู ้ส อนที ่ม ีต ่อ
เอกสารประกอบการสอนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

6.5  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด 
7.วิธีการด าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น 
(Pre-Experiment) แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดย
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group 
Pretest-Posttest Design) ตามขั้นตอนดังนี้ 
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7.1 ท าการเลือกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนนี้ เป็นการเลือกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง คือนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 3,4 ทวิ
ภาค ีจ านวน 51 คน  

7.2 ทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
ขั้นตอนนี้  ผู้ศึกษาวิจัยได้ชี้แจงให้

นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือ
ในการเรียน การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความเท่ียงตรงและ
เชื่อถือได้ 

7.3 ด าเนินการทดลอง 
ขั้นตอนนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียน
แบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 -
2002 ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นและเมื่อเรียนจบแต่ละ
บทเรียนแล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบท้าย
บทเรียนและเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการ
ทดลองต่อไป 

7.4 ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
หลังจากด าเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ไปใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่อไป 

7.5 การประเมินผลความพึ งพอใจของ
ครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนระหว่างการ
ทดลอง ซึ่ งผู้ วิจั ย ได้ แจกแบบสอบถาม เพ่ื อให้
ครูผู้สอนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อไป   

7.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 
7.6.1 ค ะ แ น น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ท า

แบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละ
บทเรียน (E1) 

7.6 .2  ค ะแ น น ที่ ได้ จ าก ก ารท า
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) 

7.6 .3  ค ะแ น น ที่ ได้ จ าก ก ารท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E.I.) 

7.6.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนการทดลองและ
หลั งการทดลองโดยการทดสอบค่ าที  ( t-test 
Dependent) 

7.6 .5  ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์หา
ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมของครูผู้ ส อน ที่ มี ต่ อ เอกสาร
ประกอบการสอน 

3 .4 .6 .  ค ะ แ น น จ า ก ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะห์หา
ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมของนั กศึ กษาที่ มี ต่ อ เอกสาร
ประกอบการสอน 
8. ผลการวิจัย

8.1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน 

ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 จ าแนกตามราย
ด้าน โดยผู้ เชี่ ยวชาญ 5 ท่าน พบว่าภาพรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย = 4.49) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านใบงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.57) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านภาพประกอบ (ค่าเฉลี่ย = 
4.43) 

     8.2 ผลการวิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอน 

ผลการหาประสิทธิภาพ โดยน าไปทดลอง
สอนกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 51 คน กลุ่มตัวอย่างได้
ท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบท้ายบทเรียน ในการ
ประเมินผลระหว่างเรียนได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
81.41 ของคะแนนรวมทั้งหมดของแบบฝึกหัดทุกข้อ 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวแรกที่ก าหนดไว้ และกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถท าข้อสอบในแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังจากเรียนด้วยเอกสาร
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ประกอบการสอนได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 81.01 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลังที่ก าหนดไว้ แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
      8.3 ผลการวิเคราะห์หาความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน 

 จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ก่ อ น เรี ย น กั บ ห ลั ง เรี ย น โด ย ใช้ ค่ า ที  ( t-test 
Dependent) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ทางการเรียน จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน ปรากฏการ
ทดลองดังภาพที่ 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้า
ทางการเรียน 

คะแนน
เรียน 

N ∑D ∑D2 t 

ก่อนเรียน 51 - - - 
หลังเรียน 51 3206 202632 95.959* 

หมายเหตุ  *ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

         จากตารางค่า t ที่ d.f. = 51, α = .01 
เท่ากับ 2.4017 (One tailed test) แต่ค่า t ที่
ค านวณได้เท่ากับ 95.959 มากกว่า t จากตาราง 
(95.959>2.4017) แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .01 นั้นก็แสดงว่าท าให้นักศึกษามีความรู้เพิ่ม
สูงขึ้น 
    8.4 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้จากเอกสารประกอบการสอน 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลทางการเรียนรู้จาก
การใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 
ปรากฏผลดังนี้  

ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ = Epost –
Epre ≥0.60 (มากกว่า ร้อยละ 60) 

Epost =
ประสิทธิภาพ

หลังกระบวนการเรียนที่วัดได้ในบทเรียนคิดเป็นร้อย

ละจากคะแนนโดยเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 81.01 

Epre =
ประสิทธิภาพ

ก่อนการเรียนที่วัดได้คิดเป็นร้อยละจากคะแนนโดย
เฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ 18.16  วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน 

*ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ = 62.85
   8.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มี
ต่อเอกสารประกอบการสอน 

   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหั สวิชา 3102 -2002 
จ านวน 23 คน ประกอบด้วยด้านต่างๆ 4 ด้าน  
         ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน
ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ด้าน
การพิมพ์และจัดรูป เล่ม พบว่า โดยรวมทุกข้อ
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ
สอนอยู่ ในระดับมากที่สุด    (ค่าเฉลี่ย = 4.63, 
S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อรูปแบบ
ถูก ต้อ ง  (ค่ า เฉลี่ ย  = 4 .83 , S.D.=0.39)   ข้ อที่
ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อการแบ่งหัวข้อหลัก/รอง ย่อหน้า และวรรค
ตอนถูกต้องเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.39, S.D.=0.66) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่
มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ด้าน
เนื้อหา พบว่า โดยรวมทุกข้อครูผู้สอนมีความพึง
พอใจต่อเอกสารประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.67, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รูปภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
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สาระมีการอธิบายประกอบชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.57, 
S.D.=0.50) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่
มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ด้าน
แบบทดสอบ พบว่า โดยรวม    ทุกข้อครูผู้สอนมี
ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.77,    S.D.=0.41) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ครูผู้สอนมีระดับ
ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แบบทดสอบ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้ เรียน (ค่าเฉลี่ย=
4.65,S.D.=0.49) 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่
มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ด้าน
การน าไปใช้ประโยชน์และ  การเรียนการสอน พบว่า 
โดยรวมทุกข้อครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=
4.87, S.D.=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่ครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือประโยชน์ต่อการพัฒนา ความก้าวหน้าในทาง
วิชาการ     (ค่าเฉลี่ย=4.82,S.D.=0.38) 
     8.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา 
พบว่า โดยรวมทุกข้อ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.56, S.D.=0.55)   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักศึกษามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ข้อที่ปริมาณของเนื้อหา  และข้อ
ที่จ านวนแบบทดสอบ แบบฝึกหัดมีความเหมาะสม
กับเวลา ที่ ก าหนด (ค่าเฉลี่ย=4.71, S.D.=0.46) 
รองลงมา คือ ข้อที่ขนาดของภาพประกอบเหมาะสม
ดึงดูด   ความสนใจ และกิจกรรม เช่น แบบฝึกหัด
และใบงานช่วยให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย=
4.69, S.D.=0.47) และข้อที่นักศึกษามีระดับความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ใบงานมีความ

เห ม า ะ ส ม กั บ เว ล า ที่ ก า ห น ด  (ค่ า เฉ ลี่ ย =
4.47,S.D.=0.73) 
9 สรุปผลการวิจัย 
        9.1 สรุปผลการวิเคราะห์หาคุณภาพในการ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

ผลการประเมินคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอม พิว เตอร์  รหั สวิ ช า 3102 -2002 ที่ ผู้ วิ จั ย
พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ควบคุมตัวแปร 7 
ด้านได้แก่ ด้านใบเนื้อหา ด้านการด าเนินเรื่อง ด้าน
แบบทดสอบท้ายบทและด้านใบงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 4.49) 

9.2  สรุปผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพใน
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

ผล ก ารวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล  พ บ ว่ า 
เอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของส านักงาน
คณ ะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.41/81.01 

9.3  สรุปผลการวิเคราะห์ของคะแนนความ
แตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน (มีค่าเท่ากับ 95.95)
ด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งที่ระดับ .01 แสดงว่า
การเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนนี้ท าให้
นักศึกษามคีวามรู้เพ่ิมสูงขึ้น  

9.4  สรุปผลประสิทธิผลทางการเรียนรู้จาก
เอกสารประกอบการสอน 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ปรากฏว่า ประสิทธิภาพก่อนกระบวนการ 
(Epre)เท่ากับ 18.16 และประสิทธิภาพหลังกระบวนการ 
(Epost) เท่ากับ 81.01 เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่ามี 
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ความแตกต่างกันเท่ากับ 62.85 (81.01-18.16)  ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 
ตามหลั กสู ต รป ระกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของ
ส านั ก งาน คณ ะก รรมการก ารอาชี วศึ กษ า ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.5  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 
ตามหลั กสู ต รป ระกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า 
โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.71 S.D.=0.46) 
 9.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียน
แบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 -
2002 พบว่า โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56 S.D.=0.55) 
10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไป
ใช้ 
  10.1.1 ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน จะสูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการสอนเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น หากแต่ขึ้นอยู่กับตัวครูผู้สอนด้วย 
  10.1.2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
เมื่อครูผู้สอนท าการสอนความรู้ทางทฤษฎีเบื้องต้น
ก่อนท าการปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องท าการวางแผนใน
การใช้ระยะเวลาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจากใบงานให้
เหมาะสม           10.1 .3  ค รู ผู้ ส อ น ค ว ร
จัดเตรียมสื่อการสอนเพ่ิมเติม ได้แก่  โปรแกรม
น าเสนอข้อมูล (Power Point) หุ่นจ าลอง (Model) 

และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการออกแบบ
และเขียนแบบ (CAD Software) ที่หลากหลาย เป็น
ต้น  

10.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป 

10.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการพัฒนาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระหว่างการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนกับ
การสอนปกติ 

10.2.2 ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคปฏิบัติเพ่ือ
น าไป 

ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ 
10.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา
เขียน 

แบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 -
2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 10.2.4 ควรศึกษาและพัฒนาสื่อการ
สอนอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการสอนเช่น 
หุ่นจ าลอง (Model) สื่อสไลด์ สื่อของจริง สื่อการ
น าเสนอ เพาเวอร์พอยต์ (Power Point) เป็นต้น 
11. เอกสารอ้างอิง 
เสถียร  รูปศรี. การสร้างและหาประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
วิชางานฝึกฝีมือรหัส 2100-1004 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546). อุบลราชธานี: 
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ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
 AUTOMATIC TRANSFER SWITCH: ATS

ผู้เขียน นายเลิศ ก้านเหลือง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ  

 บทคัดยอ่ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับระบบจากแหล่งจ่ายไฟส ารอง เช่นจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล หรือแหล่งจ่ายไฟ
ฟ้าอ่ืนๆ ในสภาวะฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าจากกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับ  

วิธีด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้สร้างชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Automatic Transfer Switch(ATS) ซึ่ง
ประกอบด้วย การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบวงจรก าลัง การออกแบบวงจรควบคุม การทดสอบการใช้งาน และการ
สอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน ผู้วิจัยได้น าชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานบริษัทอาซีฟา จ ากัด(มหาชน) ซึ่งท างานเกี่ยวกับการตู้ควบคุมไฟฟ้าและมีความรู้เกี่ยวกับชุด
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นอย่างดี และนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริษัทดังกล่าว จ านวน 20 คน 
เป็นผู้ทดสอบใช้เครื่องและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ได้มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และแปลความหมายของข้อมูลจากระดับคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ผลการวิจัยพบว่า ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพที่ระดับเฉลีย่ 4.64 ดังนั้นสรุป
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดสอบชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ มีความพึงพอใจในระดับที่ดีมาก  

ค าส าคัญ: ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ, เอทีเอส, ทรานสเฟอร์สวิตซ์ 

Abstract 

Research in this the objective is to create an Automatic Transfer Switch (ATS). For use in switching 
power supply of the PEA  with  such a system  from  a backup  power supply from diesel generators. Or 
other power supply in emergencies when power from the electricity outage. 

        To conduct the research, the researchers created an ATS, which consists of structural, design the 
power circuit, design control circuit, design testing applications and ascertaining the satisfaction of the trial 
subjects. Researchers  have  taken an ATS  to  experiment  with different sample the employees of ASIFA 
Public Company Limited, which is working on the electrical control cabinet and knowledgeable about the 
automatic  switching  power supply as well. Students  and professional experiences in the company of 20 
people  who tested an ATS  and respondents' satisfaction. Then researchers  have taken  the score were 
performed using data analysis software packages. And interpret information from the GPA is divided into 5 
levels. The research found that an ATS generated the average effective rate of 4.64. Thus concluded that 
the samples tested a ATS satisfaction levels are very good. 

Keywords: Automatic Transfer Switch, ATS, Transfer Switch 
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1. บทน า

ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดส าหรับการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีในการ
ควบคุมระบบไฟฟ้าได้มีการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า 
มีการสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าครอบคลุมการใช้งานในทุก
สถานท่ีทั่วประเทศ  เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าในประเทศ
มีเสถียรภาพไม่เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นระยะ
เวลานาน และในสถานที่ส าคัญๆที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นต้องจ่ายไฟฟ้าตลอด 24 
ช่ั ว โม ง  เ ช่ น  โร งพ ย าบ าล  โร ง งาน อุ ต ส าห ก รรม 
ห้างสรรพสินค้า สนามบิน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา
ระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้าดับ จึงจ าเป็นจะต้องมี
แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าทดแทนได้
ทันท่วงที เมื่อจ าเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารอง จึงมี
ความจ าเป็นต้องใช้ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer Switch) หรือเรียกย่อๆว่า ATS 
เข้ามาท าหน้าที่ ในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักและแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองให้ใช้งานได้
ตามปกติ  โดยใช้อุปกรณ์ในการควบคุมการท างานของ
ระบบง่ายๆที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด สะดวกในการซ่อม
บ ารุง เช่น Magnetic contactor, Relay, Timer relay, 
และPhase protection relay โดยมีหลักการดังนี้  

[1] สวิตซ์สับเปลี่ยนอัตโนมัติ  เป็นอุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้าที่สับเปลี่ยนโหลดโดยอัตโนมัติจากการจ่ายไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าฯ มาเป็นการจ่ายโดยระบบไฟฟ้าส ารองเมื่อเกิด
กรณีไฟฟ้าของการทางการไฟฟ้าฯ ที่จ่ายมาขัดข้องและ
สับเปลี่ยนคืนเมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯกลับมาจ่ายตามเดิม 

ในสภาวะปกติท าการจ่ายแรงดันไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า 230/400 VAC 50 Hz เข้าทางด้าน Normal ของ
ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ชุดสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ จะท าการตรวจเช็คแหล่งจ่าย 
Normal เป็นเวลา 15 วินาที เพื่อตรวจสอบแรงดัน และ
เฟสครบทุกเฟสเป็นปกติ จึงจะสามารถสับจ่ายไปยังโหลด
ได้ แหล่งจ่ายไฟฟ้าEmergency จะต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า
ส ารอง  

 กรณีที่ 1 แรงดันจากการไฟฟ้าดับ (Voltage 
Normal Failure) ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส หรือแรงดันไฟฟ้า
ต่ าลงกว่าค่ าที่ ก าหนดที่ตรวจจับได้  แหล่ งจ่ายด้าน 
Normal ของชุด ATS จะสั่ ง trip หยุดการจ่ายไฟฟ้ า
ทางด้าน Normal จากนั้น โดยจะส่งสัญญาณไปสั่ง Start 
Generator เป็น เวลา 3 วินาที  แล้วตรวจสอบระดับ
แรงดันไฟฟ้าและเฟสของแหล่งจ่ายด้าน Emergency มี
ระดับแรงดันเหมาะสมแล้ว ATS จะส่งสัญญาณให้สวิตซ์

สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไปใช้แหล่งจ่ายจาก Generator แทน
เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังโหลด ทดแทนแรงดันไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่าย Normal ที่ดับ 

กรณีที่  2 แรงดันการไฟฟ้ากลับมา (Voltage 
Normal Recovery) เมื่ อแหล่ งจ่ ายทางด้ าน  Normal 
กลับมาสู่สภาวะปกติ ATS ก็จะท าการตรวจเช็คแหล่งจ่าย
ด้าน Normal เป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นจะส่งสัญญาณ
ไปสั่งปลดแหล่งจ่ายทางด้าน Emergency ของ ATS ออก
จากระบบ และ ATS จะส่งสัญญาณไปสั่งให้สับ Main CB 
ทางด้าน Normal ตามปกติ จากนั้น ATS จะส่งสัญญาณ
ไป  cool down Generator เมื่ อแหล่ งจ่ายไฟฟ้ าจาก 
Normal เข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว แหล่งจ่ายของ 
Emergency ก็จะถูกปลดออกจากระบบการจ่ายไฟ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อสรา้งชุดสับเปลี่ยนแหล่งจา่ยไฟฟ้า
อัตโนมัต ิ
2.2 เพื่อเป็นชุดสาธิตหลักการท างานของระบบ
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัต ิ

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

3.1.1 ออกแบบโครงสร้าง 
ส าหรับการออกแบบโครงสร้างของชุดสับเปลี่ยน

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบด้วย
ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบโครงสร้างของชุด
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ โดยผู้วิจัยได้ใช้
อลูมิเนียมทั้งหมดในการท าโครงสร้างมีขนาดความยาว 40 
เซนติเมตร ความกว้าง 40 เซนติเมตร และความสูง 29 
เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 

40

40

29

ภาพที่ 1 โครงสร้างภายนอกชุดสบัเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมตั ิ
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 3.1.2  ออกแบบวงจรควบคุม (Control Circuit)
ในการออกแบบวงจรควบคุมของชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automatic Transfer Switch นี้เป็น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการความเข้าใจใน
หลักการท างานของชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ  โดยผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบวงจรด้วยใช้
โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบที่มีวงจรเลือกเฟส 
กับวงจรการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ใช้ Time 
Relay ในการท างานของวงจร ซึ่งมีวงจรควบคุม 2 ชุด คือ 
ชุดควบคุมไฟฟ้าจาก Normal และชุดควบคุมไฟฟ้าจาก 
Emergency ที่ได้รับไฟฟ้าจาก Generator โดยชุดวงจร
ควบคุม แสดงในภาพท่ี 2 และภาพที่ 3 
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5
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ภาพที่ 2 วงจรควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้าน

NORMAL 
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1    3      5

KG

GENERATOR

KEQM.E

MCB2

1H1 1H2 1H3

XAQMN :4

2    4      6

1

2

3

4

5

1 2

3 4

5 6

X1

X2

X1

X2

X1

X2

JUMPER

1KA1

1KA2

13

14

13

14

1KA21KA1

5

5

1

1

9

9

L1 L2 L3 N A1 A2

PROTECTIVE 

RELAY

11 14 12

PR2

PR2

11
14

12

1H5

X2

X1

KT2 KE

13

14

A1

A2

SA1

KT1

KT2

KN

1

2

3

4

12

4
5

9

21

22

13

14

53

54
KE KE

1H4 1H8

X1

X2

X1

X2

XAQMN7

XAQMN6

XAQMN

EMERGENCY CONTROL CIRCUIT

SA2
1

2

3

4

KT3
12

4
1SB1

21

22
3

4

KG

13

14

SB1:1

KN:A2

KG
21

22

53

54
KG

A1

A2

1SB2

MANUAL AUTO

KG

1H4 1H8

X2

X1

X2

X1

 START GENERATOR CONTROL CIRCUIT

LOAD

1    3      5

2    4      6

MANUALAUTO

 
ภาพที่ 3 วงจรควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้าน

EMERGENCY 
3.1.3 ออกแบบวงจรก าลัง (Power Circuit) ใน

การออกแบบวงจรก าลัง ของชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ  ผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบวงจรด้วยใช้
โปรแกรม AutoCAD ในการออกแบบท่ีใช้กับแรงดัน3 เฟส 
4 สาย (3 PH 4W 380/230 VAC, 50 Hz ) สามารถใช้
โหลดได้กับ มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ปั้มน้ า และ
เครื่องจักรต่างๆ ซึ่งมี 2 ระบบด้วยกัน คือ ระบบไฟฟ้า 

Normal และระบบไฟฟ้า จาก Emergency ที่ได้รับไฟฟ้า
จาก Generator นั้นเองโดยชุดวงจรก าลัง แสดงในภาพ 
ที่ 4 

NORMAL SUPPLY 

380/220 VAC

1 3 5

2 4 6

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

380/220 VAC

2 4 6

1 3 5

2 4 6

1 3 5

EMERGENCY SUPPLY 

MCB1

KT

LOAD

XA1
1 2 3 4

QMN

KG

QME

1 3 5

2 4 6
MCB2

POWER  CIRCUIT

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

N L1 L2 L3

 
ภาพที่ 4 วงจรก าลัง 

 
 3.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ได้แก่พนักงานบริษัทอาซีฟา จ ากัด
(มหาชน)และนักศึกษาที่ฝึกงานในแผนกคิวซี. จ านวน 20 
คน  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุด
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ทดลองใช้ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ ให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่พนักงานบริษัทอาซีฟา 
จ ากัด(มหาชน)และนักศึกษาฝึกงานในแผนกคิวซี บริษัทอา
ซีฟา จ ากัด(มหาชน) หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ท าการ
ทดลองเรียบแล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จากนั้นผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ต่างๆต่อไป 
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4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการสร้างชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ 

จากผลการด าเนินงานการสร้างและทดลองของ
ชุดสับ เปลี่ ยนแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ  ได้ ชุด
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ สามารถน าไปใช้
ในงานได้จริง มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีขนาดที่พอเหมาะ มี
แหล่งจ่ายไฟฟ้า2 แหล่งจ่าย ที่มีแหล่งจ่าย Normal กับ
แหล่งจ่าย Emergency ซึ่ งปกติจะรับแหล่งจ่ายจาก 
Normal เป็นหลัก มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดไฟฟ้ามาไม่
ครบเฟส (Under Voltage) ไฟฟ้าเกิน (Over Voltage) 
หรือแรงดันไฟฟ้าเฟสใดเฟสหนึ่งมีค่าต่ าลงกว่าค่าที่ก าหนด 
มีความปลอดภัย ใช้งานได้สะดวก ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังภาพ
ที่ 5 

ภาพที่ 5 ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่
สร้างส าเร็จ 

4.2 ขั้นตอนการทดลอง 
ส าหรับงานวิจัยของชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า

แบบอัตโนมัตินี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองท างานชุดสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติที่มีขั้นตอนในการท างาน 2 
กรณี  

กรณี ที  1 : แรงดั น ก าร ไฟ ฟ้ าดั บ  ( Voltage 
Normal Failure ) 

กรณีที  2: แรงดันการไฟฟ้ากลับมา (Voltage 
Normal Recovery) 

 4.2.1 แรงดันการไฟฟ้าดับ (Voltage 
Normal Failure) เมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายด้าน Normal 
ดับลงชุดสับ เปลี่ ยนแหล่ งจ่ าย ไฟฟ้ าแบบอัต โนมั ติ 
Automatic Transfer Switch (ATS) จ ะ ท า ห น้ า ที่
สับเปลี่ยนที ่3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 

4.2.1.1 ATS sent to signal trip/off 
Main Normal 

4.2.1.2 ATS sent to signal startup 
Generator 

4.2.1.3 ATS sent to signal on 
main Emergency 

4.2.2 แ ร งดั น ก า ร ไฟ ฟ้ า ก ลั บ ม า 
(Voltage Normal Recovery) เมื่ อแหล่งจ่ายทางด้าน 
Normal กลับมาสู่สภาวะปกติ ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ก็ท าตรวจเช็คแหล่งจ่ายจาก Normal 
ในเวลา 15 sec และท าการ Transfer ไปใช้แรงดันไฟฟ้า
จากแหล่งจ่าย Normal ตามปกติซึ่งมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน 
คือ 

4.2.2.1 ATS sent to signal off 
main Emergency 

4.2.2.2 ATS sent to signal on 
main Normal 

4.2.2.3 ATS sent to signal cool 
down Generator  
ตารางที่ 4-1 ผลการทดลองใช้ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ผลสรุปการทดลอง ผ่าน แก้ไข 
1. Voltage Normal Failure
(แรงดันการไฟฟ้าดับ) 
1.1 ATS sent to signal 
startup Generator 



1.2 ATS sent to signal 
trip/off main Normal 



1.3 ATS sent to signal on 
main Emergency 



2. Voltage Normal 
Recovery (แรงดันการไฟฟ้า
กลับมา) 
2.1 ATS sent to signal off 
main Emergency 



2.2 ATS sent to signal on 
main Normal 



2.3 ATS sent to signal cool 
down Generator 
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จากตารางที่ 4-1 หลังจากท าการทดลองของชุดสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ แสดงให้ เห็นว่าผลการ
ทดลองของชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

ท างาน ได้ ค รบทุ กฟั งก์ ชัน  อย่ างครบสมบู รณ์ ต าม
วัตถุประสงค์ และขอบเขตทีผู่้วิจัยได้ก าหนดไว้ 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

 หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของงานวิจัยชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ จากพนักงานบริษัทอาซีฟา รวมกับนักศึกษา
ฝึกงานของทวิภาคีเป็นที่ เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบสอบถามซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

ตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

หัวข้อประเมิน 
N=20 การแปล

ความหมาย x̅ S.D 

1. โครงสร้างของชุด
สับเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าแบบอัตโนมตัิ 
(ATS) มีความ
เหมาะสม 

4.65 0.49 มากที่สุด 

2. วัสดุที่น ามาใช้ใน
การจัดสร้าง
งานวิจัยมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3. การออกแบบ
วงจรควบคุมมีความ
เหมาะสม มากน้อย
เพียงใด 

4.55 0.60 มากที่สุด 

4. ระบบสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ   
(ATS) 

4.60 0.50 มากที่สุด 

5. มีป้ายบอกช่ือ
อุปกรณ์ และ
ต าแหน่งของการ
ท างานได้ชัดเจน 

4.95 0.22 มากที่สุด 

6. การใช้งานของ
ชุดสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ (ATS) 

4.50 0.51 มากที่สุด 

7. มีความเข้าใจกับ
ชุดสับเปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้า

4.50 0.51 มากที่สุด 

หัวข้อประเมิน 
N=20 การแปล

ความหมาย x̅ S.D 

แบบอัตโนมัต(ิATS) 
มากน้อยเพียงใด 

รวม 4.64 0.46 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจกับ งานวิจัยชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีมีค่าเฉลี่ย (x̅ 
= 4.64) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายน้อย 
(S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน มีป้ายบอก
ช่ืออุปกรณ์ และต าแหน่งของการท างานได้ชัดเจน โดยได้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.95 อยู่ ในระดับมากที่สุด ล าดับ
รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านวัสดุที่
น ามาใช้ในการจัดสร้างงานวิจัยมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ ในระดับมากที่สุด 
โดยประมาณ ซึ่งเห็นได้ว่าพนักงาน กับนักศึกษาฝึกงาน
ระบบทวิภาคี  มีความพึ งพอใจชุดระบบสับ เปลี่ ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จึงสามารถน าไปใช้งานหรือ
เป็นชุดสาธิตการท างานหรือชุดทดลองของนักศึกษาได้เป็น
อย่างดี 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลของการวิจัย เรื่อง การสร้างชุด
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ มีประเด็นท่ีส าคัญ
ที่ควรอภิปรายดังนี้ 

5.1.1 จากผลการด าเนินงานการสร้าง
และการทดลองงานวิจัยชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ  ท าให้ได้ ชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยที่ก าหนดไว้  

5.1.2 จากการทดลองงาน วิ จั ย ชุ ด
สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ แสดงให้เห็นว่าผล
การทดลองของชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 
ถูกต้องตามฟังก์ชัน อย่างครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตทีผู่้วิจัยได้ก าหนดไว้  

5.1.3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของงานวิจัยชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
กับ งานวิจัยชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ท่ีมีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.64)  
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5.1.4 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการ
กระจายน้อย (S.D. = 0.46) เมื่ อพิ จารณาจากระดับ
คะแนนเฉลี่ยโดยประมาณ ซึ่งเห็นได้ว่าพนักงาน กับ
นักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี มีความรู้ความเข้าใจกับ
ระบบสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติมากขึ้น 

5.2 ข้อเสนอแนะน าและแนวทางในการพัฒนา 
การวิจัยในขั้นต่อไปควรใช้อุปกรณ์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการออกแบบ เพื่อให้น้ าหนัก
เบาและมีขนาดเล็กลง 

6. เอกสารอ้างอิง
[1] ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.(2557).การออกแบบ
ระ บ บ ไฟ ฟ้ า ELECTRICAL SYSTEM DESIGN.
พิมพ์ครั้งที่ 4.(5000 เล่ม).กรุงเทพมหานคร:ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด โชติอนันต์ ครีเอช่ัน. 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิดเลข        

และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

Comparing the academic achievement of undergraduate students.  
By analyzing the circuit with a calculator. And circuit analysis using a computer program. 

นายบัญชา  ปัญญามงคล 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

319 ถนนกสิกรรม ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000 
โทร. 080-9873283  E-mail: pbuncha@hotmail.com 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้วยวิธีการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการสอนแบบปกติ โดยวิธีด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้
สร้างชุดการสอนประกอบด้วย คู่มือครู  สื่อการสอน แบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากนั้นน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 8 คน โดยให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียนและท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจบทุก
หน่วยเรียน จากนั้นน าคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนด้วย
วิธีการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ค าส าคัญ  :  ชุดการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 

Abstract 

           In this research, with the purpose of comparing the achievement during the study of 
undergraduate students with a method of teaching by using computer programs to regular 
teaching methods. Bytheway, perform research, researchers have created a teaching kit 
contains. Teacher's Guide Instructional media. The quiz end unit test classes and individual 
achievement. Then test with a group. Undergraduate students, first year college 1 thekniksi Ave. 
gate Kings enrolled academic term electric 1/2558 khaiwongchon analysis count 8 people by 
letting students take the quiz end Unit study. At the end of each unit of study-learning and 
achievement test every unit of study after high school. Then bring the score to compare 
achievement Research has found that students who learn how to teach by use of a computer 
program with an average of points higher than students who study with normal teaching 
methods. Statistically significant at the .01 level.      

    Keywords:  A set of teaching, Student achievement, Network analysis circuit. 
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1. บทน า
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

ท าให้มีการประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง คอมพิวเตอร์ เป็น
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มีความสามารถเข้ามาช่วย
ในการเรียนการสอนได้ ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีประกอบกับศักยภาพของระบบข้อมูลซึ่งพัฒนาโลกสู่
ยุคข้อมูลข่าวสาร ท าให้แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ สามารถน าเสนอข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ ได้ทุ กแบบ  ทุกระดับ  ในรูปแบบลักษณะตัวอักษร 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ท าให้กระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 
ชวนติดตาม ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดเฉพาะแต่ในห้องเรียน
หรือเฉพาะแต่ที่มีในต าราเรียนเท่านั้น  แต่เป็นการเรียนเพื่อ
เสริมสร้างภูมิปัญญามากขึ้น รวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ใน
ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
        การเรียนรู้ในวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้
ในงานจริงและในชีวิตประจ าวันได้ ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากมาย การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้มีการ
พัฒนาหลากหลายรูปแบบ ในการที่จะท าเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วส าหรับนักเรียนนักศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษา
ได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และมีความเข้าใจในเนื้อหางาน
รายวิชาเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันจากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ให้นโยบายปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูป
วิธีการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพ
แบบบูรณาการในลักษณะต่างๆให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 
22 ได้ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การ
จัดการเรียนศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีสุมดุลยั่งยืน และในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปญัหา (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ,2548:3) 
        นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากสาเหตุอื่น อันได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนมากครูผู้สอนจะใช้วิธีสอนแบบ
บรรยาย นักศึกษาขาดส่วนรวมหรือมีกิจกรรมในการเรียนขาด
แรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียน ขาดอุปกรณ์ ช่วยสอน 
โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาเทคนิค ซึ่งต้องการในสิ่งที่เห็นจริงได้ ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงๆ เพื่อที่นักศึกษาจะได้เข้าใจหลักการและเหตุ
ผลได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติงานอาชีพ
ได้ (พิสิฐ และธีรพล,2529:2)   
        ดังนั้นจากการที่ผู้วิจัยรับผิดชอบการสอนวิชานี้ จึงเห็นว่า
กระบวนการเรียนการสอนที่น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ใน

การเรียนการสอนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
เรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน โดยผู้วิจัย
ได้วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้วยวิธีการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กับวิธีการสอนแบบปกติรายวิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า เพื่อ
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ท าความเข้าใจ มีความคิด
ริเริ่ม โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และน าไปปฏิบัติงานจริงได้
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยวิธีการสอนโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กับวิธีการสอนแบบปกติ 

3. ขอบเขตของการวิจัย
          การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ใน
การวิจัยไว้  คือเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า  รหัส
วิชา 4104-2001  ระดับปริญญาตรี  มีจ านวน 3 หน่วยกิต  
ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 2 หน่วยการเรียน ได้แก่  ห น่ ว ย
การเรียนที ่1 เรื่องการวิเคราะห์สมการวงจรไฟฟ้าด้วยวิธี 
Kirchoff,s law , mesh current แ ล ะ  node voltage แ ล ะ
หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์สมการวงจรไฟฟ้าด้วย
กราฟของวงจร R-L  R-C  และ R-L-C 

4. นิยามศัพทเ์ฉพาะ
การศึกษาครั้งนี้มีค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง  โปรแกรมส าเร็จรูปที่

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านทางจอภาพ 
4.2 นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะ

เกษ  ถ.กสิกรรม ต.หนองครก      อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ระดับ
ปริญญาตรี   

 4.3 กลุ่มตัวอย่าง  หมายถึง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่เรียนใน
รายวิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า จ านวน 8 คน 

 4.4 วิธีการสอนแบบปกติ  หมายถึง ครูผู้สอนใช้วิธีการ
สอนแบบบรรยายหรือสาธิต นักศึกษาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดย
การค านวณปกติ 

 4.5 แบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน หมายถึง ชุดของข้อสอบ
แต่ละ (test item) ที่ใช้ในการวัดความรู้ของนักศึกษาหลังจาก
เรียนจบในแต่ละหน่วยเรียน   

4.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาแสดงด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากสิ้นสุดการเรียน 2 หน่วยเรียนแล้ว 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            5.1 ช่วยให้นักศึกษาได้รับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ๆ 
 5.2 เป็ นแนวท างส าห รับครูผู้ ส อน  ในการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
           จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการสอน ใน
รายวิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า  รหัสวิชา 4104-2001  
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สรุปได้ว่า ชุดการ
สอนเป็นการน าเอานวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยี
ทางการเรียนการสอนมาใช้ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใน
เนื้อหาวิชาต่างๆ ท าให้ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ประหยัดเวลา และท าให้เกิดการเรียนรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะส าหรับน าไปใช้ในการเรียน
การสอน 
           ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างชุดการสอน สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงด าเนินการ
สร้างชุดการสอนโดยใช้เอกสารและผลงานวิจัยต่างๆเป็นแนว
ทางการสร้างชุดการสอน วิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า รหัส
วิชา 27-4104-2001   ระดับปริญญาตรี มีจ านวนหน่วยกิต 3 
หน่วยกิต  เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยวิธีการสอนโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการสอนแบบปกติ  เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการเรียนการสอน และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาชุด
การสอนในรายวิชาอื่นๆต่อไป 
             ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย  ดังนี ้
  ตัวแปรอิสระ ได้แก่    วิธีการสอนโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการสอนแบบปกติ 
      ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับวิธีการสอน
แบบปกติ 
 
7. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นชุดการสอนซึ่ง
ประกอบด้วย คู่มือครู สื่อการสอน และแบบทดสอบ โดยเริม่ต้น
จากการศึกษาและวิเคราะหห์ลักสตูร วิชาการวิเคราะห์ข่าย
วงจรไฟฟ้า    หลักสูตรปริญญาตรี  วิทยาลัยเทคนิคศรสีะเกษ 
น ามาก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาและใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่านประเมินน้ าหนักความส าคญัของเนื้อหาและพฤติกรรม แล้ว
น ามาเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยมีเนื้อหาครอบคลมุ
เรื่องการวิเคราะหส์มการวงจรไฟฟ้าด้วยวิธี Kirchoff,s law , 
mesh current , node voltage และเรื่องการวิเคราะห์สมการ
วงจรไฟฟ้าด้วยกราฟของวงจร R-L  R-C  และ   R-L-C    

 น าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ได้จากการวิเคราะห์
หลักสูตรมาเป็นแนวทางในการสร้างชุดการสอน จ านวน 64 
เฟรม แบบทดสอบท้ายบทเรียน จ านวน 6 ข้อ และแบบทดสอบ
รายละเอียดของชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งหมด 2 หน่วย
เรียน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จ านวน 17 ข้อ 
แผนการสอน จ านวน 107 หน้า โปรแกรมน าเสนอเพาเวอร์
พอยต์ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 6 ข้อ  

สื่อการเรียนการสอนประกอบด้วย  โปรแกรมน าเสนอ
เพาเวอร์พอยต์ร่วมกับคอมพิวเตอร์  โดยวิเคราะห์และออกแบบ
สื่อการเรียนการสอน    เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมและใบเนื้อหา  สามารถน ามาใช้งานได้สะดวก  เก็บ
รักษาง่าย และมีความเหมาะสมกับสิ่งอ านวยความสะดวก   
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุด 
  

                 MATLAB

 
 

ภาพที่ 1 ตวัอย่างการน าเสนอด้วยเพาเวอร์พอยต์  
เนื้อหาเรื่องการวเิคราะห์สมการวงจรไฟฟ้า                          

ด้วยวิธี Kirchoff,s law , mesh current และ node voltage  
 

Graphic Windows

                                        MATLAB            Graphic 

Windows                                   Graphic Window              
                                                                         
MATLAB                       Menu Bar                 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการน าเสนอด้วยเพาเวอร์พอยต์  
เนื้อหาเรื่องการวเิคราะห์สมการวงจรไฟฟ้าด้วยกราฟ           

ของวงจร R-L  R-C  และ   R-L-C    
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การสร้างแบบทดสอบ จากน้ าหนกัคะแนนท่ีได้จากตาราง
วิเคราะหห์ลักสูตรซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3ท่าน  สรุป
ข้อสอบตามตารางวิเคราะห์หลักสตูร จ านวน 6 ข้อ 

 เมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย จึงน าแบบทดสอบ
ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ (IOC)  จากนั้นน าแบบทดสอบที่ผ่าน
การประเมิน     มาทดลองใช้กับนักศึกษาที่เคยผ่านการเรียน
วิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า       โดยกลุ่มทดลองคือ
นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จ านวน 8 คนซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Sampling) โดยด าเนินการตามขั้นตอน
ดังนี ้

แนะน านักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพื่อช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์
และวิธีการที่จะเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 
จากนั้น ด าเนินการสอนโดยการใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้น จ านวน 
2 หน่วยเรียน เป็นจ านวน 6 ครั้งๆละ 5 คาบ รวมทั้งหมด 30 
คาบ หลังจากจบบทเรียนในทุกหน่วยการเรียน   ท าการทดสอบ
ผู้ เรียนโดยใช้แบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนโดยให้นักศึกษา
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิดเลขก่อน และให้นักศึกษา
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หลังจากเรียนครบท้ัง 2 หน่วยการเรียนแล้ว เว้นระยะไป
อีก 1 สัปดาห์ จึงท าการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิด
เลขก่อน จากนั้นให้นักศึกษาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาต่อไป 

8. ผลการวิจัย
ผลที่ ได้จากการน าชุดการสอนไปใช้ทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ที่ลงทะเบียนเรียน  วิชาการ
วิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558   
จ านวน  8   คน สรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางที่  1 ผลวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนโดย
นักศึกษาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิดเลข 

แบบทดสอบ จ านวน (คน) 
คะแนน

เต็ม X ร้อยละ 

Kirchoff,s law 8 10 8.875 88.75 
mesh current 8 10 8.125 81.25 
node voltage 8 10 7.25 72.5 

วงจร R-L 8 10 9 90 
วงจร R-C 8 10 9.5 95 

วงจร R-L-C 8 10 7.5 75 
รวม 8 60 8.375 83.75 

ตารางที่  2 ผลวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียนด้วย
วิธีการสอนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แบบทดสอบ 
จ านวน 
(คน) 

คะแนน
เต็ม X ร้อยละ 

Kirchoff,s law 8 10 9.5 95 
mesh current 8 10 10 100 
node voltage 8 10 9.25 92.5 

วงจร R-L 8 10 10 100 
วงจร R-C 8 10 10 100 

วงจร R-L-C 8 10 8.625 86.25 
รวม 8 60 9.5625 95.625 

             จากตารางที ่1 และ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า โดยการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปสูงกว่าการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
โดยใช้เครื่องคิดเลข และเมื่อน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบ สรุป
ผลได้ดังนี้ 

ตารางที ่ 3 ผลการเรียนของนักศึกษาทีท่ าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิดเลข 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน 

R  คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

1 10 10 10 10 8 8 10 8 74 
2 10 7 8 10 6 8 10 10 69 
3 5 6 6 8 8 8 10 10 61 
4 10 10 5 10 8 8 8 8 67 
5 5 10 5 10 10 8 8 10 66 
6 8 5 0 8 6 8 0 8 43 

รวม 48 48 34 56 46 48 46 54 

ตารางที่ 4 ผลการเรียนของนักศึกษาท่ีท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนแบบทดสอบท้ายหน่วยเรียน 

R  คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

1 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
2 10 10 8 10 10 10 10 10 78 
3 8 10 10 10 10 10 8 10 76 
4 10 10 8 10 10 10 10 10 78 
5 10 10 8 10 10 10 8 10 76 
6 8 10 8 10 8 8 8 8 68 

รวม 56 60 52 60 58 58 54 58 
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ตารางที่ 5  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้วยวิธีการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิดเลข และวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

คนที่ 

คะแนน
แบบทดสอบ 

วัด
ผลสัมฤทธิ์ 
โดยการใช้
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

คะแนน
แบบทดสอบ 

วัด
ผลสัมฤทธิ์ 

โดยกา
วิเคราะห์
ด้วยเครื่อง

คิดเลข 

ความแตกต่างของคะแนน
ในการเรียน(D) 

2D  

1 56 48 -8 64 
2 60 48 -12 144 
3 52 34 -18 324 
4 60 56 -4 16 
5 58 46 -12 144 
6 58 48 -10 100 
7 54 46 -8 64 
8 58 54 -4 16 

รวม -76 872 
 
ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง 

คะแนนแบบทดสอบ N  X  t  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนโดย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
(เต็ม 60) 

8 57 

5-.8 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนโดย
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย
เครื่องคิดเลข 
 (เต็ม 60) 

8 47.5 

 
สมมติฐานทางสถิติ 
             1. posttestpretestH  :0   (คะแนนวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกตา่งกัน) 
             2.  posttestpretestH  :1  (คะแนนวัด
ผลสัมฤทธ์ิแตกต่างกัน) 
เมื่อระดับความเชื่อมั่น  7,01.0 df 3.499 
 

 



 

Dt =c 22n D - D
n -1  

 

                      tc =  

 

                         =    

 
                         =     -5.8 
 
9.   สรุปผลและอภิปรายผลวิจัย 
 สรุปได้ว่า จากการค านวณได้ค่าที    -5.8   ซึ่งมากกว่าค่า
ทีที่เปิดตารางเท่ากับ    3.499      จึงยอมรับ  1H   ปฏิเสธ 

0H    กล่าวคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เรียนการวิเคราะห์ข่าย
วงจรไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  (แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่เรียนโดยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สูงกว่าผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนท่ีเรียนโดยการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยเครื่องคิดเลข) 

 
10.  ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี ้  เป็นการน าชุดการสอนที่ 
สร้างขึ้นไปจึงทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
เพียงแห่งเดียว ดังนั้นควรมีการน าชุดการสอนที่สร้างขึ้นไป
ทดลองกับสถาบันอื่นๆ ที่ใช้หลักสูตรเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยในภาพรวมให้ชัดเจนขึ้น 
 
11.   กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังที่มผีลต่อก าไร 
จากการด าเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
The Studies Efficiency Of Inventory Management To 

Financial Performance Effect Of The Stock Exchange Of Thailand 
: A Cast Study Of Property And Construction 

นางราณี  ศรสีุรนาร ี
Ranee  Srisuranaree 

ต าแหน่งครู  สาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี  E-mail : ranee@uvc.ac.th 

บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลต่อก าไรจากการด าเนินงานของกิจการจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบ  56 – 1  เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 2) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพ่ือทดสอบระดับความสัมพันธ์และ
ทิศทางระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 3) วิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระใน
การพยากรณ์ตัวแปรตาม 

จากผลการทดสอบแล้ว พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลังโดยภาพรวม 12.43 เท่า ระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ยโดยรวม 628.51 วัน และก าไรจากการด าเนินงาน (Mean) โดยภาพรวม 1,834.93 ล้านบาท 
แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการ และผลก าไรจากการด าเนินงาน ผลการทดสอบ
สหสัมพันธ์ของข้อมูล พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย แต่
ไม่มีความสัมพันธ์กับก าไรจากการด าเนินงาน ผลการทดสอบผลกระทบ พบว่า อัตราส่วนสินค้าคงคลังไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยมีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง 

Abstract 
A study of the efficiency of inventory management that has an impact on operating 

profits of listed companies in the Stock Exchange of Thailand, Real Estate and Construction 
Industry Group By collecting data from Form 5 6 -1 , academic documents and related 
research And analyze the data as follows: 1 )  Analysis of the mean and percentage 2 ) 
Correlation analysis to test the relationship and direction between independent variables 
and dependent variables 3) Regression analysis to find coefficient of independent variables 
in forecasting variables according to 
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From the test results, it was found that the overall inventory turnover ratio was 12.43 
times, the average selling period of the product was 628.51 days, and the overall operating 
profit (1,834.93 million baht) showed the operational efficiency of the business. And profits 
from operations Correlation test results showed that inventory turnover ratio Correlated with 
the average product selling time But has no relationship with operating profits The impact 
test found that the inventory ratio had no effect on operating profit. And the average selling 
period has an impact on operating profits 

Keywords: Inventory efficiency 

1. บทน า

ในปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจการผลิตที่ขยายตัว
เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตกล่าวคือ ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตมีการน าเอาเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนช่วยในการ
ด าเนินงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องจักร และ
หุ่ น ยน ต์  เป็ น ต้ น  เท ค โน โล ยี เห ล่ านี้  จะช่ ว ย ให้ 
กระบวนการด าเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น กิจการสามารถผลิตสินค้าได้  เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า สามารถผลิตสินค้าในปริมาณมาก 
เพ่ือรองรับการ จ าหน่ายในอนาคตได้

สินค้าคงคลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  2 
(ปรับปรุง 2558) จัดให้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะถือไว้
เพ่ือขายตามปกติของกิจการ อยู่ระหว่างกระบวนการ
ผลิต อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต เช่นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
สินค้าคงคลังของกิจการประเภทนี้เป็นวัสดุที่ใช้งานการ
ก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก อิฐ หิน ปูน และทรายเป็นต้น ซึ่ง
การถือครองสินค้าคงคลังเป็นเวลานานจะท าให้กิจการ
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า 
ค่าแรงงาน ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ที่จะส่งผลให้
ต้นทุนของสินค้าคงคลังมากขึ้นด้วย  การจัดการสินค้าคง
คลังจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อกิจการเพราะการซื้อ
สินค้าเข้า และการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้ าที่
เหมาะสมจะช่วยให้กิจการสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานของกิจการได้

เป็นอย่ างดี  ตลอดจนท าให้ กิจการมีก าไรจากการ
ด าเนินงานที่สูงขึ้น 

จึงเห็นได้ว่าสินค้าคงคลังมีความส าคัญต่อกิจการ
ทั้ ง ท า งต ร ง  แ ล ะ ท า ง อ้ อ ม ใน ก า รท า ก า ไร แ ล ะ
ความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิภาพในการ
จัดการสินค้าคงคลังที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี
ท าให้กิจการมีความสามารถในการท าก าไร สามารถ
จ่ายเงินค่าผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจให้แก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการได้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง
ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

2. เพ่ือศึกษาผลก าไรจากการด าเนินงานของ
กิจการในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการ
จัดการสินค้าคงคลังที่มีต่อก าไรจากการด าเนินงานของ
กิจการในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
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4. เพ่ือศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการ
จัดการสินค้าคงคลังที่มีต่อก าไรจากการด าเนินงานของ
กิจการในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

นี้  คือ  กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง  จ านวน  175  กิจการ และได้ตัดกิจการที่ไม่
แสดงสินค้าคงคลังออกจ านวน 63 กิจการ ได้แก่ ทรัสต์
เพ่ือการลงทุน กองทุนรวม และบริษัทที่ไม่มีสินค้าคงคลัง 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

(เท่า)  
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

= 
        ต้นทุนสินค้าขาย (COGS)  
 สินค้าคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory) 

2 . 2   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (วัน) 
ระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้า 

= 
365 (วัน) 

อัตราหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร รายงานจากเว็บไซต์ตลาด หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเอกสารประกอบด้วย แบบ 56 – 1 
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงเอกสารทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ในการนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล ตั้งแต่วันที่ 2 
ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 

3.3 วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามจริงของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

1) ค้นหารายชื่อกิจการกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย   จ า ก เว็ บ ไซ ต์  
www.set.or.th 

2) คัดเลือกกิจการเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง 
3) พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิด

การวิจัยโดย Download แบบ 56 - 1 
4) เก็บข้อมูลครอบคลุมกรอบแนวคิดการวิจัย 

ซึ่งจะเก็บข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของกิจการ และ
ก าไรจากการด าเนินงาน 

5) กรอกข้อมูลรายบริษัทลงในกระดาษท าการ 
6) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและร้อย

ละ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS   

7) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 
4.2 การวิ เค ราะห์ สห สั ม พั น ธ์  (Collation 

analysis) เพ่ือทดสอบระดับความสัมพันธ์และทิศทาง
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

4.3 วิ เคราะห์ สมการถดถอย (Recreation 
analysis) เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระในการ
พยากรณ์ตัวแปรตาม 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

4.1 ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของ
กิ จ ก า ร ใน ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย 
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
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ตารางที่ 1: แสดงข้อมูลเชิงพรรณนาอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคง
คลัง และระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุม่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

อัตราหมนุเวียน 
สินค้าคงคลัง 
(Inventory 

Turnover Ratio) 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ 
(Average Inventory 

Period) 

Mean 12.43 628.51 
Std. 
Deviation 

37.06 881.47 

Minimum 0.08 1.10 
Maximum 332.82 4,548.80 

จากการศึกษากิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง พบว่า ผลการด าเนินงานของกิจการในตลาด
หลั กท รัพ ย์  แห่ งป ระ เท ศ ไท ยกลุ่ ม อุ ตส าหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีอัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินค้าคงคลัง 3 อันดับสูงสุดคือบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.
ไอ. จ ากัด (มหาชน) 332.82 เท่า บริษัท ทีอาร์ซี คอน
สตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 121.27 เท่า และบริษัท พริ้นซิ
เพิ ล  แคปิ ตอล จ ากั ด  (มหาชน ) 109.21 เท่ า และ
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 3 อันดับต่ าสุดคือ
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ ากัด (มหาชน) 0.08 เท่า บริษัท 
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 0.09 
เท่า และบริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน) 0.09 เท่า ผล
การด าเนินงานของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง โดยภาพรวมมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคง
คลั ง เฉลี่ ย   (Mean)  12.43 เท่ า  และค่ า เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน (Standard Deviation) 37.06 

จากการศึกษากิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ป ระ เทศ ไทยกลุ่ ม อุ ตส าหกรรมอสั งห าริมท รัพ ย์ 
และก่อสร้าง พบว่าผลการด าเนินงานกิจการในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยก ลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้างมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 
3 อั น ดั บ สู งสุ ดคื อ  บ ริษั ท  ริ ชี่  เพ ลซ  2002 จ ากั ด 
(มหาชน) 4,548.80 วัน บริษัท ณุศาศิริ จ ากัด (มหาชน) 
4,125.14 วัน และบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 

จ ากัด (มหาชน)  4,078.90 วัน และระยะเวลาในการ
ขายสินค้าเฉลี่ย 3 อันดับต่ าสุดคือ บริษัท คิงส์เมน ซี .
เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน) 1.10 วัน บริษัท ทีอาร์ซี คอน
สตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 3.01 วัน และบริษัท พริ้นซิ
เพิ ล  แคปิ ตอล จ ากั ด  (มหาชน ) 3.34 วัน  ผลการ
ด าเนินงานกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง โดย
ภาพรวมมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Mean) 628.51 วัน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
881.47 

4.2 ก าไรจากการด าเนินงานของกิจการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ตารางที่ 2: แสดงข้อมูลพรรณนาของก าไรจากการด าเนินงานของ
กิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(Financial Performance) 

Mean 1,834.93 
Std. Deviation 7,801.05 
Minimum -3,747.71 
Maximum 81,320.70 

จากการทดสอบสมมติ ฐาน กิจการในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยก ลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีก าไรจากการด าเนินงาน 
(Mean) 1,834.93 ล้ านบาท ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 7,801.05 กล่าวคือ ก าไรจาก
การด าเนินงาน (Financial Performance) ของกิจการ
ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง แสดง ให้เห็นประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของกิจการได้เป็นอย่างดีเนื่องจากก าไร
จากการด าเนินงาน (Financial Performance) เป็ น
บทสรุปว่ากิจการใดนั้นมีโครงสร้างการบริหารงาน  และ
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานมากน้อย
เพียงใดตลอดจนสามารถบอกทิศทางผลตอบแทนของ
กิจการให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของกิจการได้ 
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ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า กิจการ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง โดยภาพรวมมี    โครงสร้างงานและการ
บริหารงานที่ดีสามารถลดความเสี่ ยงการลงทุน ใน
หลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้ 

 4.3 ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการจัดการ
สินค้าคงคลังที่มีต่อก าไรจากการด าเนินงาน ของกิจการ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ตารางที่ 3: แสดงสหสัมพันธ์อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 
ระยะเวลาขายสินค้า และก าไรจากการด าเนินงานของกิจการใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ITR AIP FPM 
อัตราส่วนหมุนเวียน 
สินค้าคงคลัง 
(Inventory 
Turnover Ratio) 

Pearson 
Correlation 

1 -.988** -.074 

Sig. (2-tailed) .000 .439 
N 112 112 112 

ระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ย (Average 
Inventory Period) 

Pearson 
Correlation 

-.988** 1 .102 

Sig. (2-tailed) .000 .284 
N 112 112 112 

ก าไรจากการ
ด าเนินงาน 
(Financial 
Performance) 

Pearson 
Correlation 

-.074 .102 1 

Sig. (2-tailed) .439 .284 
N 112 112 112 

จากการศึกษากิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  กลุ่ ม อุตสาหกรรมอสั งห าริมทรัพย์ 
และก่อสร้าง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) 
กับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  (Average Inventory 
Period) มีความสัมพันธ์แบบผกผันที่ระดับ -0.988** 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
99 อัตราส่ วนหมุ น เวียนสิ นค้ าคงคลั ง (Inventory 
Turnover Ratio) กั บ ก า ไ ร จ า ก ก า ร ด า เนิ น ง า น 
(Financial Performance) มีความสัมพันธ์แบบผกผันที่
ระดับ -0.074 แต่ไม่รับรองความพันธ์นี้มีความสัมพันธ์
แบบไม่มีนัยสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) กับก าไร
จ าก ก า ร ด า เนิ น ง าน  (Financial Performance) มี

ความสัมพันธ์แบบผกผันที่ระดับ 0.102 แต่ไม่รับรอง
ความพันธ์นี้มีความสัมพันธ์แบบไม่มีนัยสัมพันธ์ 

4.4 ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการสินค้า
คงคลังที่มีต่อก าไรจากการด าเนินงานของกิจการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ตารางที่ 4:แสดงการทดสอบค่าความถดถอยเชิงซ้อนของกิจการ
ในตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) -42.437 33.168 -1.279 .203 

อัตราส่วน
หมุนเวียนสินค้า
คงคลัง 
(Inventory 
Turnover Ratio 
: ITR) 

17.425 9.071 1.189 1.921 .057 

ระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ย 
(Average 
Inventory 
Period : AIP) 

1.266 .613 1.278 2.064 .041 

a. Dependent Variable: ก าไรจากการด าเนินงาน (Financial Performance)

จากการทดสอบค่าความถดถอยเชิงซ้อนของ
กิ จ ก า ร ใน ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย 
กลุ่ ม อุ ตส าหกรรมอสั งห าริมท รัพ ย์ และก่ อสร้ า ง 
พบว่า มีสมการดังนี้  Y = a + b1 x a + b2 x 2 + e 
ก าไรจากการด าเนินงาน (Financial Performance) 
= -42.437 + 17.425ITR + 1.266AIP + e โ ด ย มี 
ระดับนัยส าคัญ 0.057 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานหลักว่าอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง 
(Inventory Turnover Ratio) มีผลกระทบต่อก าไรจาก
การด าเนินงาน (Financial Performance) และยอมรับ
สมมติฐานรองว่าอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงคลัง  
(Inventory Turnover Ratio) ไม่มีผลกระทบต่อก าไร
จากการด าเนินงาน (Financial Performance) และ
ระดับนัยส าคัญ 0.041  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลักว่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average 
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Inventory Period) มี ผ ล กระท บ ต่ อก า ไรจ ากก าร
ด าเนินงาน (Financial Performance)

5.สรุปผลการวิจัย

5.1 ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังของ
กิ จ ก า ร ใน ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย 
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงคลั งโดยรวม  (Mean)  12.43 เท่ า  ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 37.06 และระยะเวลา
ข า ย สิ น ค้ า เฉ ลี่ ย โ ด ย ร ว ม  (Mean) 628.51 วั น 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 881.47 
ก ล่ า ว คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ห มุ น เวี ย น สิ น ค้ า ค งค ลั ง 
(Inventory Turnover Ratio) และระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ ย  (Average Inventory Period) แสดงให้ เห็นถึ ง
ประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังของกิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในทิศทางที่ไม่เป็นผลดีต่อ
กิจการและการลงทุนแต่ เนื่ องจากกิจการประเภท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างสินค้าคงคลังส่วนใหญ่จะ
เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งโครงการก่อสร้าง
แต่ละโครงการมีระยะเวลาการก่อสร้างค่อนข้างยาวนาน 
การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์จึงล่าช้าตามไปด้วยส่งผลให้การ
หมุนเวียนของสินค้าคงคลังในกิจการประเภทนี้มีอัตราที่
ต่ า และระยะเวลาขายสินค้านาน อย่างไรก็ตามนักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการประเภทนี้ควรจะต้องศึกษา
งบการเงินของกิจการแต่ละกิจการเป็นรายไป เพ่ือลด
ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 5.2 ผลก าไรจากการด าเนินงานของกิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง   

จากการทดสอบสมมติฐาน กิจการในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยก ลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีก าไรจากการด าเนินงาน 

(Mean) 1,834.93 ล้ านบาท ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 7,801.05 กล่าวคือ ก าไรจาก
การด าเนินงาน (Financial Performance) ของกิจการ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของกิจการได้เป็นอย่างดีเนื่องจากก าไร
จากการด าเนินงาน (Financial Performance) เป็ น
บทสรุปว่ากิจการใดนั้นมีโครงสร้างการบริหารงาน และ
ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานมากน้อย
เพียงใดตลอดจนสามารถบอกทิศทางผลตอบแทนของ
กิจการให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของกิจการได้ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดย
ภาพรวมมีโครงสร้างงานและการบริหารงานที่ดีสามารถ
ลดความเสี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ 

5.3 ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการจัดการ
สิ น ค้ า ค งค ลั ง ที่ มี ต่ อ ก า ไร จ าก ก า ร ด า เนิ น ง า น 
ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงคลัง (Inventory Turnover Ratio) มีความสัมพันธ์
แบบผกผันกับก าไรจากการด าเนินงาน (Financial 
Performance) ที่ ระดับ  -0.074 และระยะเวลาขาย
สิ น ค้ า เ ฉ ลี่ ย  (Average Inventory Period) มี
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับก าไรจากการด าเนินงาน 
(Financial Performance) ที่ ระดับ  0.102 เนื่ องจาก
กิจการในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสั งห าริมท รัพย์ และก่ อสร้ างมี ทุ น
ด าเนินงานไม่อยู่ในแนวเดียวกันบางกิจการฐานะทาง
การเงินสูงหลายหมื่นล้านบาท แต่บางกิจการมีฐานะทาง
การเงินเพียงหลักร้อยล้านบาทท าให้อัตราส่วนหมุนเวียน
ของสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio) และ
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ระ ย ะ เว ล าข าย สิ น ค้ า เฉ ลี่ ย  (Average Inventory 
Period) ไม่สามารถสะท้อนให้ เห็นถึงก าไรจากการ
ด าเนินงานได้ชัดเจน กล่าวคือ อัตราหมุนเวียนสินค้าคง
คลัง ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เป็นอัตราส่วนที่วัด
ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
กิจการและถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อัตราส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ก าไรอย่างชัดเจน แต่ก็เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ  ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจัยของศจี ศรีสัตตบุตร (2548) ที่พบว่า อัตราการ
หมุ น เวี ยนของสิ น ค้ าค งเหลื อมี ค วามสั ม พัน ธ์กั บ
ผลตอบแทนของหุ้นสูงกว่าอัตราส่วนทางการเงินอ่ืน ๆ 
และวิจัยของแก้วมณี อุทิรัมย์ และดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนา
สินิทธ์  ในกลุ่ ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี  อัตราการ
หมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาในการขายสินค้า 
แ ล ะ อั ต ร าก ารห มุ น เวี ย น ข อ งสิ น ท รั พ ย์ ถ า ว รมี
ความสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.4 ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการสินค้า
คงคลังที่มีต่อก าไรจากการด าเนินงานของกิจการในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยก ลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง   

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงคลัง (Inventory Turnover Ratio) ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรจากการด าเนินงาน (Financial Performance) ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.057 และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 
(Average Inventory Period) มีผลกระทบต่อก าไรจาก
ก า ร ด า เ นิ น ง า น  (Financial Performance) 
ที่ระดับ 0.041 กล่าวคือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคง
คลัง (Inventory Turnover Ratio) และระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) ไม่ได้สะท้อน
ให้ เห็ นก า ไรอย่ างชั ด เจน เป็ นการแสดงให้ เห็ นถึ ง

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ แต่ระยะเวลา
ข า ย สิ น ค้ า เ ฉ ลี่ ย  (Average Inventory Period) 
ที่ส่งผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน (Financial 
Performance) เนื่องจากระยะเวลาในการขายสินค้าที่
สั้นลงจะท าให้ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับตัวสินค้าหรือวัสดุที่
ใช้ในการก่อสร้างลดลงตามไปด้วย หรือระยะเวลาในการ
ขายสินค้าและการเก็บสินค้าคงคลังเป็นเวลานานกิจการ
จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นทั้งด้านค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการตัวสินค้าเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธรากร 
หทัยเจริญลาภ (2554) ที่พบว่า  การจัดการเงินทุน
หมุนเวียนมีความส าคัญกับกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรม
การผลิตโดยตัวแปรระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้า
คงเหลือ วงจรเงินสด และวงจรการค้ามีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการในทิศทางตรงกัน
ข้าม หมายความว่าถ้ากิจการลดระยะเวลาของวงจร
ดังกล่าวจะสามารถช่วยเพ่ิมความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการได้ 

6. เอกสารอ้างอิง

[1]คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เทพสตรี.  2560.  การจัดการสินค้าคงคลัง. (Online)   
www.it.tru.ac.th/inventorycontrol/l3.html#3, 17 
ธันวาคม 2560. 
[2]ชาญณรงค์  ฮะซิ้ม และ อภิวัฒน์ หมื่นจี๋ .  2560. 
ความหมายของสินค้าคงเหลือ(Online).  
www. sites.google.com/site/introtowarehouse, 
17 ธันวาคม 2560. 
[3]ไชยธวัช ใบด ารงศักดิ์.  2552.  แนวทางการบริหาร
จัดการวัสดุคงคลังของหน่วยงานซ่อมบ ารุง กรณีศึกษา  
บริษัทโรงกลั่นน  ามัน  ABC. กรุงเทพมหานครฯ. 
นฤมล วงศ์รักษ์.  2559.  การวิเคราะห์ปัญหาของการ
บริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท เฟ้ลป์ส ดอด์
จอินเตอร์เนชันแนล (ไทยแลนด์) จ ากัด. ชลบุรี. 

110

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คร้ังที่ 1 



[4]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย .  2559.  ประวัติ
ความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  
(Online).www.set.or.th/th/about/overview/histor
y_p1.html, 26 พฤศจิกายน 2560. 
[5]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย .  2559.  การจัด
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ.  (Online).   
www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulati
ons/industry_sector_p1.html,26พฤศจิกายน 2560. 
[6]ธรากร หทัย เจริญลาภ .  2553.  ความสัมพั นธ์
ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและผลด าเนินงาน 
ของกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย . 
กรุงเทพมหานครฯ. 
[7]ศจี ศรีสัตตบุตร. 2548.  ความสัมพันธ์ของอัตราส่วน
ทางการเงิน กับผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบี ยน ในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งป ระเทศ ไทย .  
กรุงเทพมหานครฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

111

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คร้ังที่ 1 



สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้า 
: กรณีศึกษา กิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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The financial liquidity that affects the Efficiency of Account Payable Management from the 

real estate and construction industry group in the Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพคล่องทางการเงินท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการบริหารเจา้หนี้การค้าของกิจการ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  จ านวน 96 กิจการ โดยใช้
อัตราส่วนทางการเงิน 5 อัตราส่วน ประกอบด้วย อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วนเงินสด อัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า และระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ ผลการศึกษาพบว่า กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง พบว่า มีค่าเฉลี่ย ดังนี้  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  2.744 เท่า อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว 1.089 เท่า อัตราส่วนเงินสด 0.764 เท่า อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 8.671 เท่า และระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 
69.171 วันตามล าดับ เมื่อทดสอบค่าสหสัมพันธ์ พบว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  พบว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่านั้นที่มีผลกระทบกับ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า และมีผลกระทบ  เชิงผกผันกับระยะเวลาจ่ายช าระหนี้  ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ค าส าคญั : สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพการบรหิารเจ้าหนีก้ารค้า 

Abstract 

This purpose of the study was to investigate the financial liquidity that affects the Efficiency of Account Payable 
Management of the 96 companies from the real estate and construction industry group in the Stock Exchange 
of Thailand , using financial ratios divided in to 5 categories composed of : current ratio , quick ratio, cash ratio, 
account payable turnover ratio, and payment collection period. The study indicated that companies listed on 
the Stock Exchange of Thailand, from the real estate and construction industries have the following mean 
values: current ratio of 2.744, quick ratio of 1.089 , cash ratio of 0.764 , account payable turnover of 8.671, and 
payment collection period of 6 9 .1 7 1   days respectively. At the 0.05 level, the current ratio was inversely 
correlated whit  Account payable turnover ratio. At the multiple regression analysis, it was found that the 
current ratio only affected the turnover ratio of trade creditors and had a significant impact Inversely correlated 
with payment period. at the statistical significance level of 0.05 

Key words:  Financial liquidity, Efficiency of Account Payable Management 
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1. บทน า
สถานการณ์ของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์

และการก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้ม
ก า ร ข ย า ย ตั ว เ พ่ิ ม ขึ้ น   ดั ง จ ะ เห็ น ได้ ว่ า ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการจด
ทะเบียนนิติบุคคลอันดับต้น ๆ  ซึ่ งธุรกิจก่อสร้างมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11 และ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ  5  โดยเฉพาะการลงทุนในส่วนของทาง
ภาครัฐที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นผลมาจาก
การที่ ภ าครัฐ ได้มี น โยบายด าเนิ นการลงทุ นปรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ ทั้ง
โครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม
กิจการที่ จะมี การลงทุน ใน อุตสาหกรรมประเภท
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เงินลงทุนที่สูงมาก อาทิ การลงทุนด้านเครื่องมือ
เครื่องจักร  ด้านค่าแรงงานก่อสร้าง  และด้านวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ แต่ทว่าในส่วนของรายได้นั้นเป็นรายได้ที่
จะได้รับในอนาคต  อันจะส่งผลให้กิจการอาจประสบ
ปัญหาในด้านต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของกิจการ  และท าให้เกิดการขาดสภาพคล่องทาง
การเงินตามมา  ตลอดจนการที่กิจการต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงในการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ ใน
เรื่องของการผันผวนทางเศรษฐกิจหรือสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว  ราคาวัสดุก่อสร้างที่ เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน 
ปัญหามูลค่างานที่เสร็จแล้วยังไม่ได้เรียกเก็บและลูกหนี้
ค้างช าระ และปัญหาสินค้าคงเหลือ  จากสภาพแวดล้อม
ในการด าเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น  ส่งผลให้กิจการอาจ
ประสบปัญหาในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการขาดสภาพคล่องทางการเงินอันจะ
ส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการในอนาคต  ดังนั้น 
ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนในเรื่องของการบริหาร
สินทรัพย์ของกิจการให้เกิดการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่
ดีและมีความคล่องตัว  เพ่ื อให้ เกิดด าเนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ส ภ าพ ค ล่ อ งท า งก าร เงิ น ข อ งกิ จ ก า ร เป็ น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่นักลงทุนควรให้ความส าคัญเพ่ือน ามา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกับกิจการ
นั้น ๆ ด้วย  เป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการ

บริหารเงินทุนของกิจการ  การบริหารสินทรัพย์และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ของกิจการ  เป็นสิ่งสะท้อนว่ากิจการมี
การด าเนินงานที่เข้มแข็งโดยจะเป็นตัววัดความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ ของกิจการ  ซึ่งก่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
ทางด้านการแข่งขัน  กิจการมีความมั่นคงและสามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  โดยในการ
วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของกิจการเป็นการวัด
ความสามารถในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดได้
ภายในระยะเวลาอันสั้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหากกิจการมี
ความจ าเป็นจะต้องใช้เงินสดอย่างเร่งด่วน  กิจการจะ
สามารถน าเงินสดมาใช้ได้อย่างทันท่วงที   

การที่กิจการสามารถบริหารกิจการให้มีสภาพ
คล่องทางการเงิน  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่กิจการมี
ความสามารถในการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารเจ้าหนี้การค้าด้วย  เพราะหากกิจการไม่สามารถ
บริหารสินทรัพย์ของกิจการให้มีสภาพคล่องที่ดีได้  ก็จะ
ส่งผลให้กิจการไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  และอาจส่งผลให้กิจการเสียเครดิตทางการค้า  
กิจการขาดความน่าเชื่อถือ  แต่ถ้าหากกิจการมีการ
บริหารสินทรัพย์ให้มีสภาพคล่องที่ดี  จะสะท้อนให้เห็น
ว่ ากิ จ การมี ก ารบ ริห าร เจ้ าห นี้ ก ารค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  เกิดความน่าเชื่อถือและได้รับความ
ไว้วางใจจากเจ้าหนี้การค้า  สามารถยืดระยะเวลาการ
จ่ายช าระหนี้ออกไปได้นานขึ้น  ตลอดจนยังเป็นสิ่งหนึ่ง
ในการพิจารณาของนักลงทุน  สถาบันการเงินเพราะเป็น
การแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานของกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดความม่ันใจและอยากลงทุนกับกิจการ
ต่อไป   

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญในการ
ด าเนินงานของกิจการให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน  ที่
ดี  โดยท าการศึกษาสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่   
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  เพ่ือเป็น
ข้อมูลอันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
สถาบันการเงิน นักลงทุน  นักบัญชี ตลอดจนผู้สนใจใน
การน ามาช่วยตัดสินใจที่รอบคอบและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพ่ือศึกษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้
การค้าของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่อง
ทางการเงินกับประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้า
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบระหว่างสภาพคล่องทาง
การเงินกับประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้าของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

3. วิธีด าเนินการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้  คือ กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง  จ านวน  96  กิจการ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของ

กิจการได้แก่ อัตราเงินส่วนทุนหมุนเวียน  (Current 
Ratio)  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Acid/Quick 
Ratio) และอัตราส่วนเงินสด (Cash  Ratio) 

2.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร
เจ้าหนี้การค้า ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 
(Account Payable Turnover) และระยะเวลาจ่ าย
ช าระหนี้ (Payment Collection  Period) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ได้จากเอกสาร รายงานจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยเอกสารและรายงานที่ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาประกอบไปด้วย แบบ  56-1 งบแสดงฐานะ
การเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน  รวมถึงเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วจึงน าเสนอผลในเชิงวิเคราะห์  โดยผู้วิจัยได้
เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561  รวมระยะเวลา 4 เดือน 
ซึ่งผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 การด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้
ด าเนินการค้นหาและคัด เลือกรายชื่ อกิจการที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  โดย
สืบค้นจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่  http://www.set.or.th แล้วพิจารณาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยโดยดาวน์โหลด
เอกสาร 56-1 และรายงานประจ าปี  ตามรายชื่อกิจการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

3.2 เก็บข้อมูลครอบคลุมกรอบแนวคิดการวิจัย 
ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงิน และประสิทธิภาพการ
บริหารเจ้าหนี้การค้า 

3.3 กรอกข้อมูลรายบริษัทลงในกระดาษท า
การ  โดยบันทึกข้อมูลลงในตารางสรุปอัตราส่วนใน 
Microsoft Excel 

3.4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ 

3.5 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์หาค่าสถิติเชิงพรรณนา
4.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Collimation

analysis) เพ่ือทดสอบระดับความสัมพันธ์และทิศทาง
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

4.3 วิเคราะห์สมการถดถอย (Regression 
analysis) เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต้นในการ
พยากรณ์ตัวแปรตาม 

4. ผลการศึกษา
1. สภาพคล่องทางการเงินของกิจการที่ จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 
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http://www.set.or.th/


รูปที่ 1 : กราฟอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของกิจการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

ผลการศึกษา  พบว่า  กิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่มี อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนสูงสุด 25.60 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ต่ าสุด 0.11 เท่า และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของกิจการ
เฉลี่ย  2.744 เท่ า (Std. = 3.450) แสดงให้ เห็นว่า 
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมี
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้เกิด
สภาพคล่อง  เป็นการชี้ ให้ เห็นถึงความสามารถของ
กิจการที่จะจ่ายช าระหนี้ระยะสั้นได้ตรงตามเวลาที่
ก าหนด  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือชี้ฐานะทางการเงินระยะ
สั้นของกิจการด้วย 

รูปที่  2 : กราฟอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

ผลการศึกษา  พบว่า  กิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่มี อัตราส่วนทุน

หมุนเวียนเร็วสูงสุด 12.92 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
เร็วต่ าสุด 0.01 เท่า และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วของ
เฉลี่ย  1.089 เท่ า (Std. = 2.226) แสดงให้ เห็นว่า 
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  มี
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งอัตรานี้จะใช้วัดฐานะทางการเงินระยะสั้น
ของกิจการเหมือนกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน  แต่จะน า
เพียงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่ง ได้แก่ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหนี้การค้า  เงินลงทุน
ชั่วคราว  มาใช้ในการค านวณเท่านั้น  เพราะสินทรัพย์
เหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการมีสภาพคล่องทางการเงิน
ของกิจการที่สูงมาก 

รูปที่  3 : กราฟอัตราส่วนเงินสดของกิจการที่จดทะเบียนใน
ตล าดห ลั กท รั พ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไทยกลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

ผลการศึกษา  พบว่า  กิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่มีอัตราส่วนเงินสด
สูงสุด 12.65 เท่า อัตราส่วนเงินสดต่ าสุด 0.01 เท่า และ
อัตราส่วนเงินสดเฉลี่ย 0.764 เท่า    (Std. = 2.024) 
แสดงให้เห็นว่า  กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง  มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
หมุนเวียนที่เป็นเงินสดค่อนข้างต่ า  ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน  และอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
เร็วแล้ ว   จะเห็ น ได้ว่ า อัตราส่ วนลดลงอย่างมาก  
สะท้อนให้เห็นว่าการที่กิจการที่จดทะเบียนในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยกลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมีสภาพคล่องทาง
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กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 96 กิจการ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
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กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 96 กิจการ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
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กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 96 กิจการ

อัตราส่วนเงินสด
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การเงินสูงนั้น  ส่วนใหญ่จะอยู่ในสินค้าคงเหลือและ
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๆ นอกจากเงินสดของกิจการ 
ดังนั้นกิจการจะต้องบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นเงิน
สดด้วยความระมัดระวัง  มีความเหมาะสม  ไม่มากและ
ไม่น้อยเกินไปส าหรับกิจการ 

2. ประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้าของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

รูปที่ 4 : กราฟอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

ผลการศึกษา พบว่า กิจการที่จดทะเบียนในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยกลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่มีอัตราส่วนหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าสูงสุด 42.07เท่า อัตราส่วนหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าต่ าสุด 0.79 เท่า และอัตราส่วนหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย 8.671 เท่า (Std. = 7.201) แสดงให้
เห็นว่า กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้างมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้สูง  ซึ่ง
สะท้อนจากค่าที่ ได้จากอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
การค้าที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ากิจการจะสามารถจ่ายช าระหนี้ได้
ประมาณ  8  ครั้งในรอบปีบัญชี  บ่งบอกได้ถึงการ
บริหารเงิน เพ่ือจ่ายช าระหนี้ เจ้ าหนี้ การค้าอย่ างมี
ประสิทธิภาพของกิจการมีการวางแผนในเรื่องของการ
ก าหนดนโยบายการจ่ายช าระหนี้ที่ชัดเจนโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ   

รูปที่  5  :  แสดงกราฟระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ของกิจการที่จด 
ทะเบี ยน ในตลาดหลั กทรัพย์ แห่ งประ เทศไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

ผลการศึกษา พบว่า  กิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่มีระยะเวลาจ่ายช าระ
หนี้สูงสุด 234.30 วัน ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ต่ าสุด 
8.64 วัน และระยะเวลาจ่ายช าระหนี้เฉลี่ย 69.17 วัน 
(Std. = 7.201) แสดงให้เห็นว่า  กิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  มีความสามารถในการ 
จ่ายช าระหนี้สูงเช่นเดียวกับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
การค้า  แต่จะพิจารณาเป็นระยะเวลาในการจ่ายช าระ
หนี้ (วัน)  ซึ่งสะท้อนได้จากระยะเวลาที่กิจการต้องจ่าย
ช าระหนี้ประมาณ  69  วันในรอบปีบัญชี   

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องทางการเงิน
กับประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

ตารางที่  1  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่อง
ทางการเงินกับประสิทธิภาพกาบริหารเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่
จดทะ เบี ยน ในตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งป ระ เทศ ไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

CRT QRT CHRT APT 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  
(Current  Ratio : CRT) 

Pearson 
Correlation 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
(Quick  Ratio  : QRT) 

Pearson 
Correlation .483** 

อัตราส่วนเงินสด 
(Cash  Ratio  :  CHRT) 

Pearson 
Correlation .581** .849** 

อัตราการหมุนเวียน 
เจ้าหนี้การค้า 
(Account Payable 
Turnover  : APT) 

Pearson 
Correlation .358* -.138 .169 
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กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 96 กิจการ

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า 
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กิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 96 กิจการ

ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 
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ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้  
(Payment Collection 
Period : PCP) 

Pearson 
Correlation -.366** -.130 -.162 -.989** 

หมายเหตุ  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
   *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่อง
ทางการเงินกับประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้า
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  
ด้วยวิธีการทดสอบการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  พบว่า  
สภาพคล่องทางการเงินที่พิจารณาจากอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนมีความสัมพันธ์กับอัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้
ก ารค้ า  อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ระดั บ  0.01  
กล่าวคือ  หากกิจการสามารถบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน
ให้มีประสิทธิภาพ  มีสภาพคล่องทางการเงินสูง  กิจการ
ยิ่งมีประสิทธิภาพในการจ่ายช าระหนี้ได้สูงด้วยเช่นกัน 
และสภาพคล่องทางการเงินที่พิจารณาจากอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับระยะเวลาจ่าย
ช าระหนี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า  กล่าวคือ หากกิจการสามารถ
บริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน
สูง  กิจการยิ่งจะสามารถยืดระยะเวลาในการจ่ายช าระ
หนี้เจ้าหนี้การค้าได้นานมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกิจการได้รับความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือจาก
เจ้าหนี้การค้า จึงท าให้กิจการได้รับเครดิตทางการค้า 
และยืดระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้ได้นานมากข้ึน  

ตารางที่  2   ข้อมูลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ระหว่างสภาพคล่องทางการเงินกับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
การค้าของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 
11.174 1.060 10.541 .000 

CRT 
.352 .096 .433 3.670 .000 .358 .357 . 352 

QRT 
-.002 .094 -.004 -.020 .948 -.138 -.002 -.002 

CHRT 
-.040 .099 -.080 -.407 .685 .169 -.042 -.057 

a. Dependent Variable: APT
จากการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุ คูณ   พบว่า มีสมการดั งนี้   Account Payable 

Turnover = 11 .174  + 0.352CRT – 0.002QRT - 
0.040CHRT + e  โดยอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีค่าสถิติ
เท่ากับ 0.000 < 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานหลักว่า 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบต่ออัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า  ด้านอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
เร็วมีค่าสถิติ เท่ากับ 0.984 > 0.050      จึงปฏิ เสธ
สมมติ ฐานหลักว่ า อัตราส่ วนทุนหมุน เวียน เร็วมี
ผลกระทบต่ออัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า  และ
ยอมรับสมมติฐานรองว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า  ส่วน
ด้านอัตราส่วนเงินสดมีค่าสถิติเท่ากับ 0.685 > 0.050 
จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐานหลั กว่ า  อัตราส่ วน เงินสดมี
ผลกระทบต่ออัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า  และ
ยอมรับสมมติฐานรองว่าอัตราส่วนเงินสดไม่มีผลกระทบ
ต่ออัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า       

ตารางที่  3   แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณระหว่างสภาพคล่องทางการเงินกับระยะเวลาจ่าย
ช าระหนี้ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error 

Beta 
Zero 
-
order 

Partia
l 

Part 

1 (Constan
t) 23.259 1.340 

22 .51

6 
.000 

CRT -.322 .093 -.410 -3.446 .001 -.366 -.338 -.334 
QRT .006 .092 .012 .068 .946 .130 .007 .007 
CHRT .032 .0 96 .065 .331 .742 -.162 .034 .032 

a. Dependent Variable: PCP

จากการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ  พบว่า มีสมการดังนี้  Payment Collection 
Period = 23 .2 5 9  – 0.3 2 2 CRT + 0.00 6 QRT + 
0.032CHRT + e  โดยอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีค่าสถิติ
เท่ากับ 0.001 < 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานหลักว่า 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบต่อระยะเวลาจ่าย
ช าระหนี้   ด้านอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วมีค่าสถิติ
เท่ากับ    0.946> 0.050 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักว่า 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วมีผลกระทบต่อระยะเวลาจ่าย
ช าระหนี้  และยอมรับสมมติฐานรองว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 
ส่วนด้านอัตราส่วนเงินสดมีค่าสถิติเท่ากับ 0.742 > 
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0.050 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักว่า อัตราส่วนเงินสดมี
ผลกระทบต่อระยะเวลาจ่ายช าระหนี้  และยอมรับสมมติ
ฐานรองว่าอัตราส่วนเงินสดไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลา
จ่ายช าระหนี้ 

5. บทสรุป
จากการศึ กษ าสภาพคล่ องท างการเงินกั บ

ประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่  จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ พบว่า มีสมการดังนี้ 
Account Payable Turnover = 11.174 + 0.352CRT 
+ e จากสมการจะเห็นได้ว่ามีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมี
ผลกระทบกับอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า อย่าง
นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ระ ดั บ  0.05 และ  Payment 
Collection Period = 23.259 – 0.322CRT +e จาก
สมการจะเห็นได้ว่ามีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบ
เชิงผกผันกับระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ อย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ การที่กิจการมีอัตราส่วน
ทุนหมุนเวียนสูงนั้น  แสดงให้เห็นว่าการกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมี 

ความสามารถบริหารสินทรัพย์ให้มีสภาพคล่อง
ทางการเงินที่ดี  สามารถจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้การค้าได้
ตามเวลาที่ก าหนด      ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมี
ฐานะทางการเงินที่ดีของกิจการ ตลอดจนการมีศักยภาพ
ในการด าเนินงานของกิจการ กิจการมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหนี้การค้าในการให้
เครดิตทางการค้า  ตลอดจนการขยายวงเงินในการให้
สินเชื่อกับกิจการ  และท าให้กิจการสามารถสั่งซื้อสินค้า
เป็น เงิน เชื่อได้มากขึ้นส่ งผลให้กิจก ารมี อัตราส่วน
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าสูง และมีผลท าให้กิจการมี
ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้การค้านานมากข้ึนเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้น
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 
111 กิจการ การศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติระหว่าง อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร และอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมกับก าไรต่อหุ้น โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล เพ่ือค านวณหา
ค่าสถิติ และค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และทดสอบสมมติฐานด้วยเครื่องมือทางสถิติ ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร อัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์กันกับก าไรต่อหุ้น อย่างมีนัยส าคัญร้อยละ 95 และเมื่อทดสอบสมการถดถอยอย่างง่าย
ระหว่างประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้นของกิจการที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  พบว่า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมี
ผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น อย่างมีนัยส าคัญร้อยละ 95    

ค าส าคัญ  :   ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวร/ก าไรต่อหุ้น 
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1.  บทน า
การลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และการก่อสร้างก าลังเป็นที่ได้รับความนิยมและได้รับ
ความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสา
นักงาน บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ทาวน์
โฮม หรือการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่ง
ในปี 2560 นี้ นับเป็นที่น่าจับตามองส าหรับภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เนื่องจาก
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากการประเมินภาพรวม
ของตลาดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
ทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการขยายโตเพ่ิมขึ้น 5% 
หรือมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6.7 แสนล้านบาท จากปี 2559 มี
มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 6.5 แสนล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 
2560 : เว็บไซต์) อันมาจากปัจจัยเชิงบวกที่จะส่งผลดี
ให้กับตลาดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 
อาทิ การลงทุนของภาครัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และสูงขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ว่าจะ
เป็นระบบรางคู่ รถไฟฟ้า 10 สาย ที่รัฐบาลมีแผนที่จะ
สร้างอยู่แล้ว ที่ส่งเสริมให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยตาม
แนวรถไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  โครงการประชารัฐสร้างไทยที่
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบ
บูรณาการและการมี AEC ที่ท าให้ชาวต่างชาติที่มีความ
สนใจได้เข้ามาลงทุนและซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทย  (กรุงเทพธุรกิ จ  ,2560 : เว็บ ไซค์ ) ท าให้ ธุรกิ จ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเป็นที่
ต้องการมากส าหรับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ  
จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีอัตราการขยายตัวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเพ่ิม
มากขึ้น และภาครัฐในการสนับสนุนจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้
นักลงทุนหรือผู้ประกอบการที่ต้องการแสวงหาก าไรมี
ความสนใจที่ จะลงทุนในด้านกิจการอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  เนื่องจากกิจการ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเป็นกิจการ
ที่สามารถท าให้ได้รับผลตอบแทนหลายทาง ทั้งด้านการ
ซื้อมาขายไป ซื้อมาเพ่ือเก็งก าไร และการปล่อยให้เช่า อีก
ทั้งกิจการอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
เป็นธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
ธุรกิจนายหน้า หรือตัวแทนขายบ้าน ธุรกิจโฆษณา และ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ เป็นต้น (มติชน, 2558 : เว็บไซต์) และการ
ลงทุ น ในตลาดหลั กท รัพย์ แห่ งป ระ เทศ ไทยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่ให้ความ
สนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึง
ท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
เป็นสิ่งที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการมีความสนใจที่จะ
ลงทุนและต้องการที่จะลงทุนเพ่ิมขึ้น การตัดสินใจที่จะ
ลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างนั้น   นัก
ทุ น ลงหรือผู้ ป ระกอบการมั กจะมองใน เรื่ อ งของ
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวร และคุณภาพ
ของก าไร ถ้ากิจการมีคุณภาพก าไรที่ดี แสดงว่ากิจการ
สามารถบริหารสินทรัพย์ถาวรให้มีประสิทธิภาพท าให้
กิจการสามารถจ่ายผลตอบแทนในแก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงส่งผล
ให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือมี
ค วาม ต้ อ งก ารที่ จ ะล งทุ น ใน ธุ รกิ จ อุ ต สาห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเพ่ิมมากข้ึน 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่ 
จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสั งหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิ ทธิภ าพ ในการบริห ารสิ นทรัพย์ ถาวร  และ
ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจลงทุนให้แก่นักลงทุน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

ถาวรของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง  

2. เพ่ือศึกษาก าไรต่อหุ้นของกิจการที่ จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์ถาวรกับก าไรต่อหุ้นของกิจการที่จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

4. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
ถาวรที่มีผลกระทบต่อก า ไรต่อหุ้ นของกิจการที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้างมีการแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
ถาวร 

3.2 กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้างมีการแสดงก าไรต่อหุ้น 

3.3 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรด้าน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  มีความสัมพันธ์
กับก าไรต่อหุ้น 

3.4 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรด้าน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  มีความสัมพันธ์กับ
ก าไรต่อหุ้น 

3.5 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรด้าน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  มีผลกระทบต่อ
ก าไรต่อหุ้น 

3.6 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรด้าน
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  มีผลกระทบต่อ
ก าไรต่อหุ้น 
  
4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
4.1.1 ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

ถาวรของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง 

4.1.2 ก าไรต่อหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

4.1.3 งบแสดงฐานนะทางการเงินของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

4.1.4 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

4.1.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

4.2. ขอบเขตด้านประชากร 
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง จ านวน 111  กิจการ 

4.3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การท าวิจัยครั้งนี้ได้จัดท าวิจัยและเก็บข้อมูล

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 มกราคม 
พ.ศ. 2561 

4.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (X)          ตัวแปรตาม (Y)

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้นของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ  การก่อสร้างครั้งนี้จะ
ใช้อัตราส่วนทางการเงิน  

ข้อมูลงบการเงิน และเอกสารประกอบงบ
การเงิน  โดยเครื่องมือได้น ามาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ต้องการศึกษา  โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
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5.1.1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ถาวร 

1) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
(fixed asset turnover)  

2) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total
Asset Turnover)   

5.1.2  การวิเคราะห์ก าไรต่อหุ้น 

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใน ก า ร ศึ ก ษ า

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไร
ต่อหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ดังนี้ 

5.2.1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ ได้จากเอกสาร รายงานเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเอกสารและรายงานที่
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประกอบด้วย แบบ 56-1 งบแสดง
ฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงเอกสารทางวิชาการ  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงน าเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ 

5.2.2 ระยะเวลาจัดท าข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เริ่ม
จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.  2560 ถึง
วันที่  28  มกราคม  2561  

5.2.3 การด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ค้นหารายชื่อกิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยสืบค้นจาก

ฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่  
http.//www.set.or.th 

2) คัด เลื อกรายชื่ อกิ จการเฉพาะกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

3) พิจารณาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกรอบ
แนวคิดการวิจัยโดยดาวน์โหลดเอกสาร 56-1  และ
รายงานประจ าปี  ตามรายชื่อกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

4) เก็บข้อมูลครอบคลุมกรอบแนวคิดการ
วิจัย  ได้แก่ 

4 .1 ) ป ระสิ ทธิภ าพ ในการบริห าร
สินทรัพย์ถาวร เรื่อง อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร 
และอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม   

   4.2) ก าไรต่อหุ้น 
5) กรอกข้อมูลรายกิจการลงในกระดาษท า

การ โดยบั นทึ กข้อมู ลลงในตารางสรุป อัตราส่ วน 
Microsoft  Excel 

6) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  ค่า
ร้อยละ ค่าสหสัมพันธ์ และค่าสมการถดถอยโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  ในการวิเคราะห์ 

7) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้นของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  
ผู้ วิจัยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยในการ
ประมวลผลข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย  

5.3.1. ก า ร วิ เค ร า ะห์ ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า 
(Descriptiove statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบลักษณะโดยทั่วไปของตัว
แปรที่เก็บรวบรวมได้  ส าหรับสถิติพรรณนา จะน าเสนอ
ข้อมูลที่ ศึกษาด้วยค่าสู งสุด  (Maximum)  ค่าต่ าสุด 
(Minimum)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)  

122

บทความทางวิชาการคัดสรร (20 ผลงานเด่น) การประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 คร้ังที่ 1 



5.3.2. ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ถิ ติ เชิ ง อ นุ ม า น 
(Inferential statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติอนุมานในการวิจัย จะใช้วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation
analysis) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
คือ  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  และอัตรา
การหมุนเวียนสินทรัพย์รวม และตัวแปรตาม คือ ก าไรต่อ
หุ้น เพ่ือทดสอบระดับความสัมพันธ์นั้นว่ามีมากน้อย
เพียงใดและเป็นไปในทิศทางใด  

2) ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม ถ ด ถ อ ย เชิ ง พ หุ
(Regression analysis) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ คือ  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
และอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม และตัวแปรตาม 
คือ ก าไรต่อหุ้นเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ขอตัวแปรอิสระในการ
พยากรณ์ตัวแปรตาม 

6.  สรุปผลการวิจัย
1.1 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหาร

สินทรัพย์ ถาวรของกิจการที่ จดทะเบี ยน ในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยก ลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 111 กิจการ 
พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) ของอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรมีค่าเท่ากับ  12.56 เท่า และอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมีค่าเท่ากับ 0.55 เท่า  

1.2 จากการศึกษากาไรต่อหุ้นของกิจการที่  จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 
111 กิจการ พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) ของกาไรต่อหุ้นมีค่า
เท่ากับ 0.96 บาท  

1.3 จากกการทดสอบวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรกับ
ก าไรต่อหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 
จ านวน 111 กิจการ  พบว่า อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
มีความสัมพันธ์กับก าไรต่อหุ้น อย่างมีนัยส าคัญร้อยละ 
95 ในทิศทางเดียวกัน  

1.4. จากการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ถาวรที่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 
111 กิจการ พบว่า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น อย่างมีนัยส าคัญท่ี ร้อยละ95 

7. อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหาร

สินทรัพย์ ถาวรของกิจการที่ จดทะเบี ยน ในตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย ก ลุ่ ม อุ ส าห ก ร ร ม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

1.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 

รูปภาพท่ี 1 แสดงกราฟข้อมลูสถติเชิงพรรณนาอัตราการ
หมุนของสินทรัพย์ถาวร 

รูปภาพที ่2 แสดงกราฟข้อมลูรายช่ือกิจการที่มีค่าสูงสดุ
และค่าต่่าสดุ 3 อันดับ 

จากรูปภาพที่ 1 และรูปภาพที่ 2 ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จานวน 
111 บริษัท  พบว่า  ค่าเฉลี่ย  (Mean) ของอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรมีค่าเท่ากับ 12.56 เท่า และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ของอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรมีค่ามากถึง 25.12 และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายบริษัท พบว่า บริษัทที่มีค่าอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือบริษัท  เอพี  (ไทยแลนด์ ) จ ากัด  (มหาชน ) โดยมี
ค่าสูงสุด 207.88 เท่า รองลงมา คือ บริษัท คิงไว กรุ๊ป 
(ประเทศไทย)   จ ากัด (มหาชน) 86.94 เท่า และอันดับ
สุดท้าย คือ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
71.99 เท่า นอกจากนี้บริษัทที่มีอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรน้อยที่สุดเป็น 3 อันดับสุดท้าย โดยเรียง
ตามลาดับดังนี้ คือ บริษัท พริ้นซิเพิลแคปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) 0.14 เท่า บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ 
จ ากัด (มหาชน ) 0.16 เท่า และบริษัท  ศรีราชาคอน
สตรัคชั่นทจ ากัด (มหาชน) 0.18 เท่า แสดงให้เห็นว่า 
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง     มี
การใช้สินทรัพย์ถาวรในการก่อให้ เกิดรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ ของกิจการไปใช้ประโยชน์ในการ
ก่อสร้างอาคาร การจาหน่ายสินค้า หรือการให้บริการ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเช่าหรือเพ่ือใช้ในการบริหารงานของกิจการ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณพันธุ์ทิพย์ โชติเวธี และ
คุณวรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลการดาเนินงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
หมวดขนส่ งและโลจิสติกส์ที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ พบว่า อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพย์ มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
0.19 เท่า 

1.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  

รูปภาพท่ี 3 แสดงกราฟขอ้มลูสถติเชิงพรรณนาอัตราการ
หมุนของสินทรัพย์รวม 

รูปภาพที่ 4 แสดงกราฟข้อมูลรายช่ือกิจการที่มีค่าสูงสุด
และค่าต่่าสุด 3 อันดับ 

จากรูปภาพที่ 3 และรูปภาพที่ 4 ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 
111 บริษัท  พบว่า ค่าเฉลี่ ย  (Mean) ของอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมีค่าเท่ากับ 0.55 เท่า และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ของอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมีค่ามากถึง 0.35 และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายบริษัท พบว่า บริษัทที่มีค่าอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ บริษัทคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)  

โดยมีค่าสูงสุด 1.71 เท่า รองลงมา คือ บริษัท 
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 1.46 เท่า 
และอันดับสุดท้าย คือ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด 
(มหาชน ) 1.38 เท่ า นอกจากนี้บริษัทที่มี อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมน้อยที่สุดเป็น  3 อันดับ
สุดท้าย โดยเรียงตามลาดับดังนี้ คือ บริษัท ยูซิตี้ จ ากัด 
(มหาชน ) โดยมีค่าน้อยสุด 0.05 เท่า บริษัท โพลาริส 
แคปปิตัล จ ากัด (มหาชน) 0.05 เท่า และบริษัท คันทรี่ 
กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 0.05 เท่า แสดงให้
เห็นว่า กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้างมีการน าสินทรัพย์รวมของกิจการไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างยอดขายได้ 0.55 เท่าของสินทรัพย์ทั้งหมด 
ทาให้เห็นว่า กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้างมีการใช้สินทรัพย์ทั้ งหมดไม่มีประสิทธิภาพ 
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เนื่องจากกิจการมีเงินจมในสินทรัพย์ทั้งหมดมากกว่า
ความต้องการของกิจการ ดังนั้น กิจการจะต้องปรับกล
ยุทธ์และวางแผนในการบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการ โดยการหาวิธีที่จะใช้สินทรัพย์ทั้งหมดมากขึ้น 
หรืออาจจะขายสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ออกไป เพ่ือให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์ เพ่ิ มขึ้น  และท าให้บริษั ทมีความ
น่าเชื่อถือส าหรับการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
คุณพันธุ์ทิพย์ โชติเวธี และคุณวรรณรพี บานชื่นวิจิตร 
(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการด าเนินงานบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า อัตราส่วนแสดง
ประสิทธิภาพ การบริหารสินทรัพย์ มีอัตราการหมุนเวียน
ของสินทรัพย์รวม 0.16 เท่า 

2. ผลการศึกษาก าไรต่อหุ้นของกิจการที่     จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

รูปภาพท่ี 5 แสดงกราฟข้อมลูสถติเชิงพรรณนาก่าไรต่อ
หุ้น 

รูปภาพท่ี 6 แสดงกราฟข้อมลูรายช่ือกิจการที่มีค่าสูงสดุ
และค่าต่่าสดุ 3 อันดับ 

จากตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 ผลการศึกษา
ก าไรต่อหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง  จ านวน  111 กิจการ  พบว่า ค่าเฉลี่ ย 
(Mean) ของก าไรต่อหุ้นมีค่าเท่ากับ 0.96 บาท และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ของก าไรต่อหุ้นมี
ค่ามากถึง 4.79 และเมื่อพิจารณาเป็นรายบริษัท พบว่า 
บริษัทที่มีค่าก าไรต่อหุ้นมากที่สุด  3 อันดับแรก คือ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โดยมีค่าสูงสุด 
46.74 บาท รองลงมา คือ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง 
จ ากัด (มหาชน ) 17.02 บาท  และอันดับสุดท้าย  คือ 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 2.85 บาท นอกจากนี้
บริษัทที่มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมน้อยที่สุดเป็น 
3 อันดับสุดท้าย โดยเรียงตามลาดับดังนี้ บริษัท สตาร์ ยู
นิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) -0.87 บาท บริษัท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) -0.67 
บาท และ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ ากัด (มหาชน) -0.47 
บาท  แสดงให้ เห็นว่า กิจการที่จดทะเบียนในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยก ลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมีความสามารถในการ
ท าก าไรที่ดี ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหุ้น
มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง และท าให้กิจการมีความ
น่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน  เนื่องจาก
อัตราส่วนนี้นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะ
ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุ้นของ
กิจการ ตลาดจนใช้ประเมินประสิทธิภาพในการท างาน
ของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ก าไรต่อหุ้นยังสะท้อนให้เห็น
ถึงฐานะทางการเงินของกิจการผลการด าเนินงานของ
กิจการ และการเติบโตของกิจการ ซึ่งเป็นก าไรที่นักลงทุน
คาดหวังจากการลงทุนในการถือหุ้นของแต่ละกิจการ  

3. ผลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพใน
การบริหารสินทรัพย์ถาวรกับกาไรต่อหุ้นของกิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

ตารางที ่1 แสดงข้อมูลสถิติเชิงอนุมานโดยใช้วิธีการ
ทดสอบวิเคราะหส์หสมัพันธ์ 
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ตารางที่ 1 จากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรกับก าไรต่อหุ้น 
พบว่า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรกับก าไรต่อ
หุ้นมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.215 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ  0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ  95 ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็จะส่งผลให้ก าไรต่อหุ้น
นั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้ยัง
พบว่า อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมกับก าไรต่อ
หุ้น    มีความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.242 อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็จะส่งผลให้ก าไรต่อหุ้น
นั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกันแสดงให้เห็นว่า 
เมื่อกิจการมีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  อาคาร และ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ ของกิจการมาในการผลิต 
และจ าหน่ายได้อย่างรวดเร็วทาให้ เกิดยอดขายของ
กิจการหรือรายได้ของกิจการเพ่ิมข้ึน ส่งผลท าให้กิจการมี
โอกาสได้รับผลก าไรเพ่ิมขึ้น และเมื่อกิจการมีก าไรเพิ่มข้ึน
ก็ท าให้ ผู้ ถื อหุ้ น ได้ รับผลตอบแทน เพ่ิ มขึ้ น ด้ วย ใน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างนี้ มูลค่า
สินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และที่ดินรอการพัฒนาใน
อนาคต ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร คอนโดมิเนียม ทาวน์
โฮม และจ าหน่ายสินทรัพย์ ดังนั้น ผู้บริหารสามารถ
พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรและ
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมได้ว่ากิจการมีการใช้
งานจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ 
ของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด หรือมีที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์อ่ืน ของกิจการมากเกิน
ความจ าเป็นหรือไม่  ถ้าอัตราส่วนเหล่านี้มีค่าสูงก็แสดง
ว่ากิจการมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของ
กิจการในการก่อให้เกิดรายได้จ านวนมาก อีกทั้งยังแสดง
ให้ทราบว่าได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ทั้งหมดอย่าง
เต็มที่ แต่ถ้าอัตราส่วนเหล่านี้ต่ า ก็แสดงให้เห็นว่ากิจการ
มีสินทรัพย์มากเกินความจ าเป็นหรือยังไม่ได้ใช้สินทรัพย์
ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
ถาวรที่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นของกิจการในตลาด
ห ลั กท รัพ ย์ แห่ งป ระ เท ศ ไท ยก ลุ่ ม อุ ต ส าห กรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ตารางที่ 2 จากการทดสอบค่าสถิติโดยวิธีสมการ
ถดถอยอย่างง่าย มีสมการดังนี้ Earning per Share = 
1.110 + 0.178FAT + 0.495TAT + e โดย อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรกับก าไรต่อหุ้น มีนัยส าคัญที่
ระดับมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมติฐานหลักว่า อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรมีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น 
และยอมรับสมติฐานรองว่า อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรไม่มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น ส่วนอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์ รวมกับก า ไรต่อหุ้ น  มี
นัยส าคัญที่ระดับน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมติฐานหลัก
ว่าอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมีผลกระทบต่อ
ก าไรต่อหุ้ น  กล่ าวคือ  ถ้าอัตราการหมุน เวียนของ
สินทรัพย์รวมมีแนวโน้มสูงขึ้นจะส่งผลให้ก าไรต่อหุ้นของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างสูงขึ้น
ตามไปด้วย สามารถอธิบายได้ดังนี้ เนื่องจากอัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพย์รวมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการว่าสามารถ
ก่อให้เกิดรายได้เทียบเท่ากับสินทรัพย์ทั้งหมดได้มากน้อย
เพียงใด และจากการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานของนักลงทุน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมกับก าไรต่อหุ้นเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่นักลงทุนใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน แสดงให้เห็นว่า ก าไรต่อหุ้นของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างมีแนวโน้ม
ที่จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ของกิจการ 
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8. ข้อเสนอแนะ

การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้นของกิจการที่  จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งนี้
 1.1 ผลการศึกษาครั้งนี้  พบว่า ประสิทธิภาพ

ในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้นของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  คือ  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  ดังนั้นนักลงทุนที่
สนใจลงทุนในกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้างควรพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจ 

1.2 การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้น  ของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  เป็นเพ่ือ
การวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง  เนื่องจากในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี
อยู่หลายอุตสาหกรรม  แต่ละอุตสาหกรรมก็มีความ
แตกต่างกันของปัจจัย ดังนั้นการที่นักลงทุนจะตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ใดควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นด้วย 
ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ลงทุนได้ไม่มากก็น้อย 

1.3 การศึ กษ าป ระสิ ท ธิภ าพ ในการบ ริห าร
สินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไรต่อหุ้นของกิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  เป็นเพียง
การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงด้านเดียว  ดังนั้นนักลงทุนควร
พิจารณาข้อมูลด้านอ่ืน ๆประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น 
ด้านสภาพคล่องทางการเงิน  ด้านความสามารถในการ
ท าก าไร ด้านความสามารถในการช าระหนี้   เป็ นต้น 
และนักลงทุนควรพิจารณาให้รอบคอบในการน าไปใช้เพ่ือ
ท าให้การตัดสินใจลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ใน ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไร
ต่อหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง ใช้ข้อมูลเพียงปี  2559 เท่านั้น  จึงท าให้ไม่
สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในอดีตได้   ดังนั้น
หากมีการวิจัยครั้งต่อไป  ควรเปรียบเทียบข้อมูลในหลาย 
ๆ  ปี เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.2 ใน ก า ร ศึ ก ษ าค รั้ ง นี้ เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถาวรที่มีผลต่อก าไร
ต่อหุ้นของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า 
ของกิจการที่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
The Financial Liquidity Of The Business Affects The Management Of Trade 

Accounts Payable Of The Business In The Stock Exchange Of Thailand Listed 
Companies On The Market For Alternative Investment (MAI) 

นางสาวพัชนี  ตันติเศรษฐ 
Patchanee   Tontiseth 

ต าแหน่งครู  สาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี  E-mail : patchanee@uvc.ac.th

บทคัดย่อ 
การศึกษาคันคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  จ านวน 136 กิจการ  ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินของกิจการเป็นตัวแปรอิสระและเป็น
ตัวก าหนดประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน  136 กิจการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าสูงสุด  
ค่าต่ าสุด  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้าของ
กิจการที่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่าเฉลี่ย 
ของอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 12.95 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 11.91 เท่า อัตราส่วนเงินสด 9.84 เท่า อัตราส่วน
หมุนเวียนของเจ้าหนี้ 15.04 เท่า และระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 19.83 วัน ค่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องทาง
การเงินของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
พบว่า อันตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตราส่วนเงินสด มีความส าคัญร้อยละ 95 ในทิศทาง
เดียวกันและค่าสถิติของสมการถดถอยอย่างง่ายระหว่าง อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้ และระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 
สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อย่างมีความส าคัญร้อยละ 95   

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาช่วยในการตัวสินใจของผู้บริหาร  และสร้างผลก าไรให้แก่กิจการได้ยิ่งขึ้น 
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Abstract 
The results of this independent study are as follows.  Affects the financial liquidity of the 

business affects the management of trade accounts payable of the business in the Stock Exchange 
of Thailand Listed companies on the Market for Alternative investment (MAI) in other words an 
entity’s financial Liquidity is an independent variable it also defines the efficiency of creditor 
management .  Collects all data indeed Maximum Minimum Mean Standard deviation Correlation 
analysis and Regression analysis.   

The results of the study are as follows.  The financials liquidity of the business affects the 
management of trade accounts payable of the business in the Stock Exchange of Thailand Listed 
companies on the Market for Alternative investment (MAI) .  There is mean Current Ratio 12.95 
times.  Acid/quick Ratio 11.91 Times.  Account payable Turnover 15.04 times and payment 
Collection Period 19.83 day.  There is mean of the financial liquidity of the business affects the 
management of trade accounts payable of the business in the Stock Exchange of Thailand Listed 
companies on the Market for Alternative Investment (MAI).  There is Current Ratio Acid/Quick Ratio 
and Cash Ratio this is important for the 95th percentile in the same direction and the statistical 
value of the equation is the force compliance effect Account Payable Turnover and Payment 
Collection Period 95th percentile to be exact.  Studies show that these results can be determined 
by management, Which and build up the benefits that an entity can gain. 

 
 

1.บทน า 
เศรษฐกิจปัจจุบันก าลังมีการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในการลงทุน 
การบริหารการเงิน การด าเนินธุรกิจ  และการคลังให้กับ
ทุกประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศไทยมีนโยบายมุ่งเน้น
การเปิดเสรีและส่งเสริมการค้าเสรีน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ส่งผลให้กิจการ
ประสบปัญหาในการด าเนินกิจการโดยเฉพาะการขาด
สภาพคล่องทางการเงิน  ซึ่งส่งผลให้กิจการขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการ    

สภาพคล่องของกิจการเป็นสิ่งแรกที่นักลงทุนน ามา
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกับกิจการ 
นั้น ๆ ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหาร
จัดการเงินทุนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการ
วางแผนที่ชัดเจนและแน่นอน การน าข้อมูลทางการเงินที่

ออกมาในรูปแบบของงบการเงินต่ างๆ มาท าการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ านมา เป็น เครื่องมือที่ ช่วยให้ทราบถึงข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่ก าลัง
เกิดขึ้นต่อไปของกิจการ สามารถน ามาช่วยในการ
วางแผนและควบคุมดูแลให้กิจการมีสภาพคล่องทาง
การเงินที่ดีและเหมาะสม สามารถช าระภาระผูกพันทาง
การเงิน ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผน
และด าเนินงานให้เติบโตต่อไปในอนาคต 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้ผู้ศึกษามี
ความสนใจศึกษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงสภาพคล่องทางการเงินที่
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เหมาะสมกับประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้า  โดย
เป็นภาระผูกพันทางการเงินที่เกิดจากการด าเนินกิจการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1  เพ่ือศึกษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)   

2.2  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้
การค้าของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) 

2.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่อง
ทางการเงินกับประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า
ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  

2.4  เพ่ือศึกษาผลกระทบระหว่างสภาพคล่องทาง
การเงินกับประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้าของ
กิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI)  และมีการแสดงสภาพคล่องทาง
การเงิน 

3.2 กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม  เอ  ไอ  (MAI)  และมี การแสดงประสิทธิภ าพ       
การบริหารเจ้าหนี้การค้า 

3 .3  ส ภ าพ ค ล่ อ งท า งก าร เงิ น ข อ งกิ จ ก า ร             
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้
การค้าของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI)  

3 .4  ส ภ าพ ค ล่ อ งท า งก าร เงิ น ข อ งกิ จ ก า ร             
มีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า
ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษากิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  136 กิจการ 

4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  สภาพคล่องทางการเงิน

กิจการ  ประกอบด้ วย   อัตราส่ วนทุ นหมุน เวียน 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  และอัตราส่วนเงินสด 

ตัวแปรตาม  ได้แก่   ประสิทธิภาพในการ
บริหารเจ้าหนี้การค้า  ประกอบด้วย  อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของเจ้าหนี้  และระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 

4.3 ด้านเนื้อหา 
4 .3 .1  สภ าพ คล่ อ งขอ งกิ จ ก าร ใน ตล าด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

4.3.2 ประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้ของ
กิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

4.3.3 งบแสดงฐานะการเงินของกิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

4.3.4 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกิจการใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
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4.3.5 หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

4.4 ด้านระยะเวลา 
เริ่มการศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.

2560 ถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

ศึกษาเอกสารรายงานจากเว็ปไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
(MAI)) ประกอบด้วยแบบ  56-1 งบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงเอกสารทางวิชาการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึง
น ามาเสนอผลในเชิงวิเคราะห์ 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 136 กิจการ 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
5.3.1  การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

อัตราส่วนทนุหมุนเวียน  =      สินทรัพย์หมุนเวียน (เท่า) 

     หนี้สินหมุนเวียน 

2) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Acid/Quick
Ratio)  
อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว  =  สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ (เท่า) 

 หนี้สินหมุนเวยีน

3) อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio)
อัตราส่วนเงินสด  =   เงินสด + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (เท่า) 

 หนี้สินหมุนเวียน 

5.3.2  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหาร
เจ้าหนี้การค้า 

1) อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้ (Account
Payable Turnover) 
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหน้ี   =    ต้นทุนสินค้าขาย (เท่า) 

 เจ้าหน้ีการค้า 

2) ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ (Payment
Collection Period) 
ระยะเวลาจา่ยช าระหนี ้ =   360 (วัน) 

 อัตราส่วนหมุนเวยีนของเจ้าหนี ้

5.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ค้นหารายชื่อกิจการที่จดทะเบียนใจตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 
http://www.set.or.th/mai 

2) ค้นเลือกรายชื่อกิจการเฉพาะกลุ่มบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

3) พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิด
การวิจัยโดยดาวน์โหลดเอกสาร 56 -1 และรายงาน
ประจ าปีตามรายชื่อกิจการในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

4) เก็บข้อมูลครอบคลุมกรอบแนวคิดการวิจัย
ได้แก่ 

- สภาพคล่องทางการเงิน  เรื่องอัตราส่วนทุน
หมุนเวียน  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  อัตราส่วนเงินสด 

-ประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า  เรื่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้  ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 

5) กรอกข้อมูลรายกิจการลงในกระดาษท าการ
โดยบันทึกข้อมูลลงในตารางสรุปอัตราส่วน Microsoft 
Excel 

6) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ค่าร้อย
ละค่าสหสัมพันธ์  และค่าสมการถดถอยโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป spss ในการวิเคราะห์ 

7) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  

ประกอบด้วย  ค่าสูงสุด  ค่าต่ าสุด  ค่าเฉลี่ย  และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  ประกอบด้วย  
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์  การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ 

6.สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

ด้านอัตราส่วนทุนหมุนเวียนของกิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 
136 กิจการ พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของอัตราส่วนทุน
หมุนเวียน มีค่ าเท่ ากับ  12.95 เท่ า แสดงให้ เห็นว่า 
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI)  มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน 
มีความคล่องตัวสูงในการช าระจ่ายหนี้ในระยะสั้นได้เร็ว 
และเป็นที่น่าพอใจของเจ้าหนี้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ (2559)  อัตราส่วนนี้มีค่าสูงแสดง
ให้เห็นว่ากิจการมีสภาพคล่องสูง เจ้าหนี้และผู้ให้กู้ระยะ
สั้นพอใจ  ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ ากว่า 1 แสดงให้เห็นว่ากิจการ
มีสินทรัพย์หมุนเวียนไม่เพียงพอในการน ามาช าระหนี้สิน
หมุนเวียน โดยปกติแล้วมีค่าที่ เหมาะสมอยู่ประมาณ   
1.5-3 เท่า ซึ่งเป็นตัวเลขที่ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ 
(Rule of Thumb) 

จากการศึกษาอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) จ านวน 136 กิจการ  พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของ
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  มีค่าเท่ากับ 11.91 เท่า 
แสดงให้เห็นว่า  กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์    
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์  เอ็ม  เอ  ไอ  (MAI)  มีความสามารถในการ
ช าระหนี้ระยะสั้นได้เร็ว   เนื่องจากอัตราส่วนนี้ ใช้วัด
ความสามารถของธุรกิจในการช าระหนี้สินหมุนเวียนจาก
สินทรัพย์หมุนเวียนโดยหักสินค้าคงเหลือออก  หรือ

สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้า  จึงท าให้กิจการที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มี
สภาพคล่องที่ดี ท าให้บริษัทมีประสิทธิภาพให้การบริหาร
จัดการและควบคุมสินทรัพย์หมุน เวียน เร็วให้ เกิด
ประโยชน์สู งสุดรวมถึ งการจัดการกับภาระหนี้ สิน
หมุนเวียนได้โดยไม่เกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ (2559) อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็น
ความสามารถของกิจการในการช าระหนี้ระยะสั้นได้เร็ว
เป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดถ้ามีค่ายิ่งมาก แสดงว่า
กิจการมีสภาพคล่องสูงโดยปกติอัตราส่วน 1:1 ถือว่า
เหมาะสม ค่าท่ีเหมาะสมอยู่ประมาณ 1 – 2 เท่า 

จากการศึกษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ
ด้านอัตราส่วนเงินสดของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 136 กิจการ 
พบว่า  ค่าเฉลี่ย (Mean) ของอัตราส่วนทุนหมุนเวียน มี
ค่าเท่ากับ 9.84 เท่า แสดงให้เห็นว่า กิจการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จด
ทะเบี ยน ในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม  เอ  ไอ  (MAI) มี
ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นได้เร็ว เนื่องจาก
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นเงินสดและหลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน ท าให้
อัตราส่วนเงินสดของกิจการมีสภาพคล่องทางการเงินมาก
ขึ้น 

จากการศึกษาอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ (MAI) จ านวน 136 กิจการ  พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ของอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า มีค่าเท่ากับ 15.04 
เท่ า แสดงให้ เห็นว่า กิจการที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความสามารถใน
การเก็บหนี้ระยะสั้นได้เร็ว เนื่องจากว่าบริษัทไม่ได้ใช้
ประโยชน์จากระยะเวลาการได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้ ซึ่ง
อาจเสีย ประโยชน์จากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยจาก
เงินทุนที่บริษัทกู้ยืมมา โสภณ  บุญถนอมวงศ์ (2558)  
อัตราส่ วนแสดงประสิท ธิภ าพ ในการด า เนิ น งาน           
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4  อัตราส่วน  ได้แก่  อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม  อัตรา
หมุนเวียนลูกหนี้การค้า  อัตราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลื อ   และอัตราหมุน เวี ยน เจ้ าหนี้ ก ารค้ า   มี
ความสัม พันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกับ อัตราส่ วนแสดง
ความสามารถในการท าก าไร  3  อัตราส่วนคือ  อัตรา
ก าไรขั้นต้น  อัตราก าไรจากการด าเนินงาน  และอัตรา
ก าไรสุทธิ 

จากการศึกษาระยะเวลาในการช าระหนี้ขอ ง
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) จ านวน 136 กิจการ  พบว่าค่าเฉลี่ย (Mean) ของ
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า มีค่าเท่ากับ 19.83 วัน 
แสดงให้เห็นว่ากิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีความสามารถในการจ่าย
ช าระ ระยะเวลาในการจ่ายช าระหนี้ได้ทันเวลาก าหนด
และอย่างเหมาะสม 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 สภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตารางที่ 1: แสดงข้อมูลเชิงพรรณนาอัตราส่วนหมุนเวียน 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วนเงินสด ของกิจการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
 อัตราส่วนทุน

หมุนเวียน 
อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว 

อัตราส่วนเงิน
สด 

Mean 12.95 11.91 9.84 
Std. Deviation 1.89 3.12 3.37 
Minimum 8.39 (2.30) 2.30 
Maximum 20.97 24.53 20.28 

 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ
การก่อสร้าง  มีค่าเท่ากับ 12.95 เท่า (Std. = 1.89)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจการแล้วพบว่า  กิจการที่มี
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ บริษัท 

สยามเจเนอรัลแฟคตอริง (มหาชน) จ ากัด 36.61 เท่า 
รองลงมาคือ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย 
(มหาชน) จ ากัด 19.88 เท่า  และบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์
ปอเรชั่น (มหาชน) จ ากัด 13.66 เท่า  นอกจากนี้ กิจการ
ที่มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนน้อยที่สุด 3 อันดับท้าย โดย
เรียงล าดับจากน้อยไปหามากคือ บริษัท ฮอท พอท 
(มหาชน) จ ากัด 0.21เท่า รองลงมาคือ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอร์วิสเซส (มหาชน) จ ากัด 0.38 เท่า และบริษัท แอลดี
ซี เด็นทัล (มหาชน) จ ากัด 0.45 เท่า 

 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)มีค่าเท่ากับ 11.91 เท่า 
(Std. = 3.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจการพบว่า กิจการ
ที่มีค่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
บริษัทสยามเจเนอรัลแฟคตอริง (มหาชน) จ ากัด 33.06 
เท่า  รองลงมาคือ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป (มหาชน) 
จ ากัด 30.82 เท่า และบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย (มหาชน) จ ากัด 15.81 เท่า นอกจากนี้กิจการที่
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วน้อยที่สุด 3 อันดับท้าย โดย
เรียงล าดับจากน้อยไปหามากคือ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง 
(มหาชน) จ ากัด 0.001 เท่า รองลงมาคือบริษัท ฮอท 
พอท (มหาชน) จ ากัด 0.01 เท่า และบริษัท ชีวาทัย 
(มหาชน) จ ากัด 0.03 เท่า    

 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนเงิน
สดของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่าเท่ากับ 9.84 เท่า (std. = 3.37) 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายกิจการพบว่า กิจการที่มี
อัตราส่วนเงินสดสูงสุด 3 อันดับแรกคือ บริษัท บางกอก
ชีทเม็ททัล (มหาชน) จ ากัด 80.2 เท่า รองลงมาคือ 
บริษัท เอส พี วี ไอ (มหาชน) จ ากัด 53.69 เท่า และ
บริษัท อาม่า มารีน (มหาชน) จ ากัด 29.44 เท่า 
นอกจากนี้กิจการที่ อัตราส่วนเงินสดน้อยท่ีสุด 3  อันดับ
ท้ายโดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาคือ  บริษัท ยูนิค ไม
นิ่ง เซอร์วิสเซส (มหาชน) จ ากัด -0.06 เท่า รองลงมาคือ 
บริษัท เทคโนเมดิคัล (มหาชน) จ ากัด -0.04 เท่า  และ
บริษัท ซีออยล์ (มหาชน) จ ากัด -0.01 เท่า    
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7.2 ประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้าของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) 

ตารางที่ 2: แสดงข้อมูลพรรณนาของอัตราส่วนหมุนเวียน
ของเจ้าหนี้ ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ของกิจการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

อัตราส่วน
หมุนเวียนของ

เจ้าหนี้ 

ระยะเวลาจ่าย
ช าระหนี้ 

Mean 15.04 19.83 
Std. Deviation 2.76 2.56 
Minimum 3.69 12.90 
Maximum 25.63 34.43 

ผลการศึกษาพบว่า  ค่ าเฉลี่ ยของอัตราการ
หมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่าเท่ากับ 15.04 
เท่า (std. = 2.76) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายกิจการ
พบว่า กิจการที่มีค่าอัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้ การค้า
สูงสุด 3 อันดับแรก  คือ บริษัท 2 เอส เมทัล (มหาชน) 
จ ากัด 159.96 เท่า รองลงมาคือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส (มหาชน) จ ากัด 128.18 เท่า และบริษัท พลาส
ติค และหีบห่อไทย (มหาชน) จ ากัด  124.65 เท่ า 
นอกจากนี้กิจการที่อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
น้อย ที่สุด 3 อันดับท้ายโดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก
คือ  บริษัท  เอ้ือวิทยา (มหาชน ) จ ากัด  0 .02  เท่ า 
รองลงมาคือ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (มหาชน) จ ากัด -
11.17 เท่า  และบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (มหาชน) 
จ ากัด -0.37 เท่า 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการจ่าย
ช าระหนี้ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีค่าเท่ากับ 19.83 วัน (std. = 2.56) 
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายกิจการพบว่า กิจการที่มี
ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้สูงสุด 3 อันดับแรกคือ บริษัท อา
ดามัส อินคอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จ ากัด 94,630.75 วัน 

รองลงมาคือ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง (มหาชน) จ ากัด 
10,138.88 วัน และบริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริง 
(มหาชน) จ ากัด  2 ,147.05 วัน นอกจากนี้กิจการที่
ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้น้อยที่สุด 3  อันดับท้าย โดย
เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก คือ บริษัท เอเชียน ไฟย์
โตซตูิคอลส (มหาชน) จ ากัด 11 วัน รองลงมาคือ บริษัท 
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (มหาชน) จ ากัด 2.81วัน และ
บริษัท 2 เอส เมทัล (มหาชน) จ ากัด 2 วัน  

7.3 ความสัมพันธ์ของสภาพคล่องทางการเงินที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า
ของกิจการที่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตารางที่  3: แสดงสหสัมพันธ์อัตราส่ วนหมุน เวียน 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราส่วนเงินสด ของกิจการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

CR QR CAR ART 

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียน 

Pearson 

(Current Ratio :CR) Correlation 
อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว 

Pearson 

.586** 
(Acid/Quick Ratio 
:QR) 

Correlation 

อัตราส่วนเงินสด Pearson 
.282** .341** 

(Cash Ratio :CAR) Correlation 
อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของเจ้าหนี้ 

Pearson 

.052  .090 .029 
(Account Payable 
Turnover :APT) 

Correlation 

ระยะเวลาช าระหนี้ Pearson 

-.155 -.090 
-

.103 
-
.824** 

(Payment 
Collection Period 
:PCP) 

Correlation 

หมายเหตุ    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       

จากตารางที่  12   
จากการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า  อัตราส่วนทุน

หมุนเวียนกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วมี ความสัมพันธ์
กันที่ระดับ 0.586 อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ระดับ
ความเชื่อมั่นที่  99%   อัตราส่วนทุน หมุนเวียนกับ
อัตราส่วนเงินสดมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.282 อย่างมี
ระดับนัยส าคัญที่  0.01 ระดับ ความเชื่อมั่นที่  99%  
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนกับอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้
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การค้ามีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับ 0.052 อย่างมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.01 ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%  อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียนกับ อัตราการระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้มี
ความสัมพันธ์กันเชิงผกผันที่ระดับ -0.155 อย่างมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.01 ระดับความเชื่อม่ันที่ 99%    

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว กับอัตราส่วนเงินสดมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.341 อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.01 ระดับความเชื่อมั่นที่ 99%  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
เร็วกับอัตราส่วนการหมุนเวียนของ เจ้าหนี้การค้ามี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั น ที่ ร ะ ดั บ  0.090  แ ต่ ไม่ รั บ รอ ง
ความสัมพันธ์นี้ เพราะมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วกับระยะเวลาการ
จ่ายช าระหนี้มีความสัมพันธ์กันเชิง ผกผันที่ระดับ -0.090 
แต่ไม่รับรองความสัมพันธ์นี้ เพราะมีความสัมพันธ์กัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญ    

อัตราส่วนเงินสดกับอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้
การค้ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.029  อย่างมีระดับ
นัยส าคัญที่  0.05  ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 อัตราส่วน
เงินสดกับระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้มีความสัมพันธ์กัน
แบบผกผันที่ระดับ -0.103 อย่างมีระดับนัยส าคัญที่  
0.05  ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%    

อั ต ราก ารห มุ น เวี ยน ของ เจ้ าห นี้ ก ารค้ ากั บ
ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้มีความสัมพันธ์กันเชิงผกผัน 
ที่ระดับ  -0.824  อย่างมีระดับนัยส าคัญที่  0.01  ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 99% 

7.4  ข้อมูลผลกระทบระหว่างสภาพคล่องทาง
การเงินกับประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้การค้าของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) 

1) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multible 
Regreesion Analysis)  

 
 
 
 

ตารางที่   13  แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ความถดถอย
ระหว่างสภาพคล่องทางการเงินกับอัตราการ หมุนเวียนเจ้าหนี้
การค้าของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI)  

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

  
Correlations   Coefficients   

Model 
B 

Std. 
Error Beta 

t Sig Zero-
order 

Parti
al 

Part 

1 (Constant) 14.983 1.027  14.591 .000    
CR .025 .099 .031 .254 .800 .026 .025 .025 
QR -.023 .060 -.044 -.391 .696 -.017 -.036 -.038 
CAR .018 .065 .032 .275 .784 .030 .027 .027 

a. Dependent Variable: APT 
จากตารางที่  13  

จากการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิ งซ้ อ น พ บ ว่ ามี ส ม ก ารดั งนี้   Account Payable 
Turnover = 14.983 + 0.025CR – 0.023QR + 
0.018CAR + e  โดยอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมี ค่าสถิติ
เท่ากับ 0.001 < 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานหลักว่า 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีผลกระทบต่ออัตรา  การ
หมุน เวียนของเจ้ าหนี้ ก ารค้ า  ด้ าน อัตราส่ วนทุ น
หมุนเวียนเร็วมีค่าสถิติเท่ากับ 0.696 > 0.050 จึงปฏิเสธ
สมมติ ฐานหลักว่า   อัตราส่ วนทุนหมุน เวียน เร็วมี
ผลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า   
และยอมรับสมมติฐานรองว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า  
ส่วนด้านอัตราส่วนเงินสดมีค่าสถิติ เท่ากับ 0.784 > 
0.050 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักว่า  อัตราส่วนเงินสดมี
ผลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า   
และยอมรับสมมติฐานรองว่า  อัตราส่วนเงินสดไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า  และ
เมื่อทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย  พบว่ามี
สมการดังนี้ Account Payable Turnover = 14.983 + 
.025CR + e  โดยมีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 0.00 < 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลักว่า  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมี
ผลกระทบต่ออัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า  
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ตารางที่   14  แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ความถดถอย
ระหว่างสภาพคล่องทางการเงินกับระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ประเทศไทย กลุ่ม
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

  Standardized   

Correlations 
 Unstandardized 

Coefficients 
Coefficients 

  

Model 
B 

Std. 
Error Beta 

t Sig Zero-
order 

Parti
al 

Part 

1 (Constant) 19.698 .993  19.841 .000    
CR 

-.007 .096 -.009 -.077 .939 -.018 
-

.008 
-

.008 
QR .022 .058 .042 .372 .711 .015 .036 .036 
CAR -.030 .063 -.056 -.477 .634 -043 .047 -.47 

a. Dependent Variable: PCP 

จากตารางที่  14 

จากการทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงซ้อนพบว่า  มีสมการดังนี้  Payment Collection 
Period = 19. 698 – 0 . 007CR + 0 . 0 22QR – 
0.030CAR + e โดยอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมีค่าสถิติ
เท่ากับ 0.939 > 0.030 จึงยอมรับสมมติฐานหลักว่า 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนไม่มีผลกระทบต่อ ระยะเวลาการ
จ่ายช าระหนี้  ด้านอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วมีค่าสถิติ
เท่ากับ 0.711 > 0.030 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักว่า 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วมีผลกระทบต่อระยะเวลาการ
จ่ายช าระหนี้  และยอมรับสมมติฐานรองว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาการจ่ายช าระ
หนี้  ส่วนด้านอัตราส่วนเงินสดมีค่าสถิติเท่ากับ 0. 634 > 
0.030 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักว่า  อัตราส่วนเงินสดมี 
ผลกระทบต่อระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้  และยอมรับ
สมมติฐานรองว่าอัตราส่วนเงินสดไม่มีผลกระทบต่อ
ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้   และเมื่อทดสอบการ
วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย   พบว่ามีสมการดังนี้ 
Payment Collection  Period = 19.698 – 0.007CR 
+ e โดยมีค่าสถิติทดสอบเท่ากับ 0.000 < 0.05 จึง 
ยอมรับสมมติฐานหลักว่า  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนมี
ผลกระทบต่อระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้ 

8.ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถน ากลุ่ม

อ่ืนๆ มาใช้ศึกษาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารเจ้าหนี้การค้า

ของกิจการและศึกษาสภาพคล่องด้านอ่ืนๆ เพ่ือดูว่า
กิจการมีความเสี่ ยงมากน้อยเพียงใด  เพ่ือช่วยใน      
การตัดสินใจของผู้บริหารและสร้างผลก าไรให้แก่กิจการ
ยิ่งขึ้น 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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ตุลาคม 2560, จากhttp://www.set.or.th/set/ 
mainpaqe.do?languge=th&country=th 
[3]ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI)ค้นข้อมูล  31  
ตุลาคม 2560, จากhttp://www.set.or.th/ 
mai/th/about/structure.html 
[4]เยาวรักษ์  สุขวิบูลย์(2559).รายงานการเงินและการ
วิเคราะห์เงบการเงิน.กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็นเพรส 
[5]สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ “มาตรฐาน
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[6]โสภณ  บุญถนอมวงศ์(2558). ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการท าก าไรและประสิทธิภาพการ
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การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน 
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 

The Studies Efficiency Of Inventory Management To Financial 
Performance Effect Of The Stock Exchange Of Thailand : 

A Cast Study Of Thai Listed Firm In The Set 100 

นางสุพัตรา  วงศ์วิศาลพร 
Supattra  Wongwisanporn 

ต าแหน่งครู  สาขาวิชาการบัญช ี วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุบลราชธานี  E-mail : kitty25101967@gmail.com 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือของกิจการที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 (2)  เพ่ือศึกษาก าไรจากการด าเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบ
ต่อก าไรจากการด าเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100 (4) เพ่ือศึกษา
ผลกระทบประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100โดยเก็บข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
SET 100 ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย SET 100  จ านวน 81  บริษัทโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน  2 อัตราส่วน เป็นเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้า  พร้อมน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิง
พรรณนา  วิเคราะห์สัมพันธ์  และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่าของอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET 100) มีค่าเฉลี่ยค่าเท่ากับ 47.85 เท่า  ระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 171.59 วัน ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9,753.45ล้านบาท เมื่อทดสอบค่าสหสัมพันธ์พบว่า
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสัมพันธ์เชิงผกผันกับก าไรจากการด าเนินงานที่ระดับ -1.000 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.050 และเมื่อวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุพบว่าก าไรจากการด าเนินงานมีค่าสถิติเท่ากับ0.000  < 0.050 จึง
ยอมรับสมมุติฐานหลักว่าก าไรจากการด าเนินงานมีผลกระทบต่ออัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 

ค าส าคัญ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/บริษัทจดทะเบียนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET 100/อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ/ระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้า/ก าไรจากการด าเนินงาน/
งบแสดงฐานะการเงิน/งบก าไรขาดทุน 
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1.บทน า
ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตในประเทศไทยภาค

การผลิตของไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  โดยใน
สมัยก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เศรษฐกิจของไทยเคยพ่ึงพิงการผลิตในภาคเกษตรกรรม
เป็นหลัก แต่หลังจากการด าเนินการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้นมา ท าให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจและสถานการณ์การผลิตในภาคเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม และภาคบริการ ของไทยเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเน้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
การผลิตในภาคเกษตรกรรมภาคการเกษตรของประเทศ
ไทยนั้นมีความหลากหลายของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเงื่อนไขของเกษตรกรในแต่ละ
พ้ืนที่ไม่เหมือนกัน ท าให้ลักษณะ การผลิต การบริโภค 
การตลาด และการสินค้าเกษตร มีความแตกต่างกัน
อ อ ก ไป  โด ย ห ลั ง จ าก ก า ร ป ฏิ วั ติ เขี ย ว  (Green 
revolution) ได้ อุบั ติ ขึ้ น  และส่ งผลกระทบอย่ างมี 
นัยส าคัญต่อการเกษตรไทย เป็นต้นมา แนวทางการ
พัฒนาการเกษตรไทยใน ภาพรวมได้ปรากฏชัดเจนขึ้น 
กล่าวคือ เปลี่ยนจากการเกษตรที่หลากหลายเพ่ือยังชีพ
แ ล ะ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อ า ห า ร เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง ต ล า ด
ภายในประเทศ มาเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวเพ่ือการค้า 
และเน้นการผลิตสินค้าวัตถุดิบเพ่ือการส่งออก โดยใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้ามา
เผยแพร่ในประเทศ โดยเฉพาะสารเคมีก าจัดโรคและ
แ ม ล ง  ปุ๋ ย เค มี  แ ล ะ เค รื่ อ ง จั ก ร ก า ร ผ ลิ ต ใ น
ภาคอุตสาหกรรม   ส่วนสถานภาพของภาคอุตสาหกรรม
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมของไทย ได้เริ่มมีการพัฒนา
อย่างจริงจัง โดยเริ่มมุ่งเน้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
อย่างจริงจังเพ่ือทดแทนการน าเข้า มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
เพ่ือการส่งออก เพราะอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า
โดยโครงสร้างการผลิตส่งออกและมีการเติบโตอย่างก้าว

กระโดด ซึ่งผลจากข้อตกลง Plaza Accord & Louvre 
Accord ท าให้การส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่าง
รวด เร็ ว  เป็ นยุคทองของเศรษฐกิ จ ไทยเนื่ องจาก
องค์ประกอบในด้านความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ความได้เปรียบในเรื่องค่าจ้างแรงงาน ความมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง การเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบอินโดจีน สังคมไทยมีความสงบและ
ประนีประนอม โดยความแน่นของโรงงานอุตสาหกรรม
ของไทยก็จะกระจายไปตามการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ในแต่ละภูมิภาคซึ่งปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไปแล้ว 34 แห่ง 
ก ระจ าย อยู่ ใน  1 4  จั งห วั ด  ป ระก อบ ด้ ว ย นิ ค ม
อุตสาหกรรมที่การนิคม  อุตสาหกรรมด าเนินงาน จ านวน 
12 นิคมและนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงาน จ านวน 
22 นิคม และคาดว่า  นิคมอุสาหกรรมจะมีการขยายเพ่ิม
มากขึ้น  และอุตสาหกรรมบริการ (Tourism Industry) 
ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และธุรกิจที่ เกี่ ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจ
สนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็น
ด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อด้วย
เงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่
นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์จะ
ตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลาย
แขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลาย ความ
ตึงเครียด พร้อม กับการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีกครั้ง อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ ยวเป็ นแหล่ งที่ มาของรายได้ ในรูป เงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับ
ดุลการช าระเงินได้  เป็นอย่างมาก นอกจากนี้  การ
ท่องเที่ ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้น ให้มีการน าเอา
ทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่
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ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
ขายเป็นของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสรุปได้ว่า
บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ต่อเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และคาดว่าจะมีอุตสาหกรรมนี้เพ่ิมขึ้นมาก
ด้วยเช่นกัน (ฉันทัช วรรณถนอม: 2552) 

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศมีการ
ขยายตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ  ผู้บริหารบริษัทต่างๆ  จึงต้อง
จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการบุคลากร การบริหารจัดการต้นทุน การบริหารการ
บริการลูกค้า การบริหารการลดต้นทุนในการจัดการหรือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การบริหาร
ประสิทธิภาพในจัดการบริหารสินค้าคงเหลือก็เป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องตระหนัก  เพราะการ
บริหารสินค้าคงเหลือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจการบริหาร
สินค้าคงเหลือที่ไม่มีประสิทธิภาพดีพอ  มีสินค้าคงเหลือ
ในปริมาณที่มากเกินไป ธุรกิจก็จะประสบปัญหาในเรื่อง
ต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ 
ล้าสมัย ถูกขโมย หรืออาจสูญหายได้ นอกจากนี้ยังท าให้
สูญเสียโอกาสในการน าเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไป
หาประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ และ ในทางตรงกันข้าม ถ้า
ธุรกิจมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่น้อยเกินไป ก็อาจ
ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ  สูญเสียโอกาส
ในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า  ความพึงพอใจของลูกค้า
ลดลง ก็เป็นการเปิดช่องให้แก่คู่แข่งขัน และก็อาจต้อง
สูญเสียลูกค้าไปในที่สุด นอกจากนี้ถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้น
เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญ การด าเนินงานทั้งการผลิตและการ
ขาย  ก็อาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของธุรกิจในอนาคตได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ในการจัดการสินค้าคงเหลือของตนให้อยู่ ในระดับที่
เหมาะสม ไม่มากไป หรือน้อยจนเกินไป ทั้งนี้ก็เพราะการ
ลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจ านวนมาก และอาจ

ส่งผลกระทบถึงก าไรของธุรกิจได้  ผู้บริหารจึงควรมีการ
บริหารระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าให้ดีเพราะถ้าธุรกิจ
สามารถจ าหน่ายสินค้าได้เร็วมีวิธีการจ าหน่ายสินค้าให้
ระบายได้อย่างรวดเร็ว  ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการ
ลดต้นทุนหลายอย่าง ทั้งต้นทุนในการสั่งซื้อ  ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่า
โทรศัพท์ในการสั่งซื้อ ค่าเอกสารต่างๆ ในการสั่งซื้อ  
ต้นทุนในการเก็บรักษา ทั้งค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการดูแล
เก็บรักษาสินค้าเพ่ือการผลิตและขาย  ค่าเช่าคลังสินค้า 
ค่าจัดเก็บสินค้า และการที่มีระยะเวลาในการจ าหน่าย
สินค้าได้เร็วก็จะส่งผลกระทบต่อก าไรของกิจการที่จะมี
มากขึ้นด้วย และถ้าผู้บริหารมีการบริหารระยะเวลาใน
การจ าหน่ายสินค้าที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อก าไร
จากการด าเนินงานได้เช่นกัน   

ก าไรจากการด าเนินงานจึงมีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะถ้ากิจการมีผลตอบแทนจากก าไรที่มีมากก็จะ
ท าให้กิจการมีความมั่นคงและด าเนินงานต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและเกิดการหมุนเวียนในเรื่องการเงิน  การจ้าง
แรงงาน  ธุรกิจหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องก็จะท าให้
กิจการมั่นคง  ท าให้เศรษฐกิจในประเทศดียิ่งขึ้นเติบโต
มากยิ่งขึ้นท าให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น  แต่ถ้ากิจการมี
ผลตอบแทนจากก าไรที่ไม่ดีก็อาจจะท าให้กิจการไม่มีมี
ความม่ันคงและด าเนินงานต่อไปได้อาจหยุดชะงักและปิด
กิจการไปในที่สุด การบริหารสินค้าคงเหลือและการ
บริหารระยะเวลาในการจ าหน่ายสินค้าจึงมีความสัมพันธ์
กันผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ถ้าธุรกิจ
มีสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ก็อาจประสบปัญหาสินค้าขาด
แคลนไม่เพียงพอ  สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ 
ลูกค้า แต่ถ้ามีสินค้าคงเหลือที่มากเกินไปมีระยะเวลาใน
การจ าหน่ายช้าก็อาจจะให้ให้ต้นทุนของสินค้านั้นจมอยู่  
หรืออาจจะขายไม่ได้เลยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อก าไร
จากการด าเนินงานได้  แต่ถ้ามีการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือที่ดี  วางแผนระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าที่ดีก็
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จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งผลดีต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานท าให้ธุรกิจมีความม่ันคง  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ประสิทธิภาพ
การบริหารสินค้ าคงเหลือที่ มี ผลต่อก าไรจากการ
ด าเนินงาน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET 100) โดยศึกษาอัตราหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือ  และระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้า 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอกที่ต้องการที่จะศึกษา
และลงทุนกับกิจการและช่วยในการตัดสินใจของผู้ลงทุน  
อีกทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าไปวาง
แผนการบริหารสินค้าคงเหลือและระยะเวลาการจ าหน่าย
สินค้าของกิจการของตนเอง  เพ่ือสร้างก าไรจากการ
ด าเนินงานของธุรกิจให้เพ่ิมมากขึ้นสร้างความมั่นคงของ
กิจการเพิ่มมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้า

คงเหลือของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET 100 

2. เพ่ือศึกษาก าไรจากการด าเนินงานของกิจการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 
100  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย SET 100 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพการบริหาร
สินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน
ของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย SET 100 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือที่

มีผลกระทบ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย SET 100  

1. ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาในครั้งนี้เป็น
การศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ อยู่ ในกลุ่มบริษัทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100  

2.ขอบเขตด้านกลุ่ มตัวอย่ าง : การศึกษาจะ
คัดเลือกโดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาด
หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 ในรายปี 2559 จ านวนทั้งสิ้น 
81 บ ริษั ท  ซึ่ ง ในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ จะใช้ ทุ กหน่ วย
อุตสาหกรรมของประชาชน ยกเว้นหน่วยอุตสาหกรรมที่
อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินอันประกอบด้วยกลุ่มเงินทุนและ
หลักทรัพย์ กลุ่มธนาคาร กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต 
และบริษัทที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเนื่องจากกลุ่มธุรกิจ
การเงินมีข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดูแลท าให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
อัตราส่วนทางการเงินและตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่ง
การน ากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมารวมอาจท า ให้
ผลการวิจัยบิดเบือนได้ 

3.1 เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย : ผู้วิจัยใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือใน
การวิจัยโดยศึกษาเกี่ยวกับ อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือ 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ได้จากข้อมูลจากงบการเงิน โดย
เครื่องมือ ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ และ
ระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้า 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ 
เอกสารและรายงานที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาประกอบไป
ด้วยแบบ56-1 งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงเอกสาร

         (ตัวแปรต้น x) 
การบริหารประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือ 
X1   อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 
 (Inevetory Turnover Ratio) 
X2   ระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้า    
(Average  Inevetory  Period) 

(ตัวแปรตาม y) 
Y   ก าไรจากการด าเนินงาน 
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ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงนาเสนอผล
ในเชิงวิเคราะห์ 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล : ผู้วิจัยได้ดาเนินการ 
ได้แก่  การวิ เคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ การ
วิ เคราะห์ ค่ าสหสัม พันธ์  (Collation analysis) เพ่ื อ
ทดสอบระดับความสัมพันธ์และ ทิศทางตัวแปรต้น และ
ตั ว แ ป ร ต าม  แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์ ค่ า ส ม ก า รถ ด ถ อ ย 
(Recreation analysis) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ของตัว
แปรต้นในการพยากรณ์ตัวแปรตาม 

4. ผลวิเคราะห์การวิจัย
ผลการด าเนินการศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร

สินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET 100)ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้รายงานผลการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้า
คงเหลือของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET 100 

2. เพ่ือศึกษาก าไรจากการด าเนินงานของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
SET 100  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย SET 100 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบประสิทธิภาพการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย SET 100 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้า
คงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงานของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET 100)โดยผู้วิจัยศึกษาจาก อัตราการหมุนเวียนของ

สิ น ค้ าค งเหลื อ  ( Inventory Turnover Ratio)  และ 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินค้า (Average  
Inventory  Period) และก าไรจากการด าเนินงาน (Net 
Operating Income) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารสินค้า
คงเหลือของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET 100 

2. เพ่ือศึกษาก าไรจากการด าเนินงานของ
กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
SET 100 

ตารางที่  1  แสดงข้อมูลเชิงพรรณนาของอัตราส่วน
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) 
ระยะเวลาการจ าหน่ายสินคา้ (Average  Inventory  Period)  
และก าไรจากการด าเนินงาน 

Inventory Period Net Operating Income 

N Valid 81 81 81 

Missing 0 0 0 

Mean 47.8512 171.5928 1119753.4546 

Std. Deviation 197.76586 331.71328 23011.69376 

Skewness 6.299 2.999 6.034 

Std. Error of Skewness .267 .267 .267 

Kurtosis 41.032 9.810 42.744 

Std. Error of Kurtosis .529 .529 .529 

Minimum .20 .25 -94.89 

Maximum 1476.75 1852.02 184183.35 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า 
1.1  ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนหมุนเวียนของ

สินค้าคงเหลือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET 100) มีค่าเท่ากับ 47.85 เท่า 
(Std. =197.76)เมื่อพิจารณาเป็นรายบริษัทแล้วพบว่า
บริษัทที่มีค่าอัตราส่วนสินค้าคงเหลือมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 1,476.75 
เท่ารองลงมา คือ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด (มหาชน) 
1,005.57 เท่ าและ บริษัท  เอ เชี ย  เอวิ เอชั่ น  จ ากัด 
(มหาชน) 251.50 เท่านอกจากนี้บริษัทที่มีอัตราส่วน
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือน้อยที่สุด 3 อันดับท้าย โดย
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เรียงล าดับจากน้อยไปหามากคือ บริษัท สิงห์ เอสเตท 
จ ากัด (มหาชน) 0.20 เท่า รองลงมาคือบริษัท อมตะ 
คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ศุภาลัย จ ากัด 
(มหาชน) 0.33 เท่า 

1.2 ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้า
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET 100) มีค่าเท่ากับ 171.59 วัน (Std. =331.71)
เมื่ อ พิ จารณ าเป็ นรายบริษั ทแล้ วพบว่าบริษั ทที่ มี
ระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

 บ ริ ษั ท  สิ งห์  เอ ส เต ท  จ ากั ด  (ม ห า ชน )  
1,852.02วัน รองลงมา คือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเร-ชัน 
จ ากัด (มหาชน) 1,340.03  วันและ บริษัท ศุภาลัย 
จ ากัด (มหาชน) 1,120.70 วันนอกจากนี้ บริษัทที่ มี
ระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าน้อยที่สุด 3 อันดับท้าย โดย
เรียงล าดับจากน้อยไปหามากคือ บริษัท บี อีซี เวิลด์ 
จ ากัด (มหาชน) 0.25 วันรองลงมาคือบริษัท ซุปเปอร์
บล๊อก จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 1.40 วัน 

1.3  ก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) 
มีค่าเท่ากับ 9,753.45ล้านบาท (Std. =23,011.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายบริษัทแล้วพบว่าบริษัทท่ีมีก าไรจากการ
ด าเนินงานมากท่ีสุด 3  อันดับแรก คือ บริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) 184,183.35 ล้านบาทรองลงมา คือ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) 81,320.70 ล้าน
บาท และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) นอกจากนี้บริษัทที่มีก าไรจากการด าเนินงาน
น้อยที่สุด 3 อันดับท้ายโดยเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก
คือ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) -94.89 ล้าน
บาทรองลงมาคือ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน) 367.83 ล้านบาท และ บริษัท โทรีเซน
ไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 403.40  ล้านบาท 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย SET 100 

ตารางที่  2 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือท่ีมีผลกระทบต่อก าไรจาก
การด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET 100 

Net Operating Income Inventory Period 

Pearson Correlation Net 1.000 -1.000 .044 

-.044 Inventory -1.000 1.000 

Period .044 -.044 1.000 

Sig. (1-tailed) Net . .000 .349 

Inventory .000 . .349 

Period .349 .349 . 

N Net 81 81 81 

81 Inventory 81 81 

Period 81 81 81 

จากตารางที่  2 จากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสัมพันธ์เชิงผกผัน
กับก าไรจากการด าเนินงานที่ ระดับ -1.000 อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

4. ข้อมูลผลกระทบระหว่างประสิทธิภาพการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย SET 100 

ผลการศึกษาผลกระทบระหว่างประสิทธิภาพ
การบริหารสินค้าคงเหลือที่มีผลกระทบต่อก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย SET 100  โดยผู้ วิจัยได้วิ เคราะห์
เชิ งซ้ อน (Multible Regreesion Analysis) ซึ่ งแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ความถดถอยระหว่าง
ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงเหลือท่ีมีผลกระทบต่อก าไรจาก
การด าเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยSET 100 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 34.835 .014 2554.115 .000 

Inventory -1.000 .000 -1.000 -2816.585 .000 -1.000 -1.000 -.999 

Period .000 .000 .000 -.323 .748 .044 -.037 .000 

จากตารางที่ 3 จากการทดสอบค่าสถิติวิเคราะห์
ความถดถอยมีสมการดังนี้  Net Operating Income 
=34.875 -1.000 ITR+0.000+e โดยก าไรจากการ
ด าเนินงานมีค่าสถิติเท่ากับ 0.000 < 0.050 จึงยอมรับ
สมมุติฐานหลักว่าอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมี
ผลกระทบต่อ ก าไรจากการด าเนินงาน ส่วนก าไรจากการ
ด าเนินงานมีค่าสถิติเท่ากับ 0.748 > 0.050 จึงปฏิเสธ
สมมุติ ฐานหลักว่าระยะเวลาการจ าหน่ ายสินค้ามี
ผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงานและยอมรับ
สมมุติฐานรองว่า ระยะเวลาการจ าหน่ายสินค้าไม่ มี
ผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน 

5. สรุป/Conclusions

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีผลกระทบ
ต่อ ก าไรจากการด าเนินงาน ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารที่ควรพิจารณาจากอัตราส่วนหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือเพราะอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือมีผลกระทบต่อ ก าไรจากการด าเนินงาน 
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ตอนที่ 2    

สรุปรายงานผลการประเมิน

โครงการ/กิจกรรม 
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สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
1. ช่ือโครงการ  

 โครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 

2. หลักการและเหตุผล  
 สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีจัดตั้งขั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการ
ปฏิบัติการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 โดยกฎกระทรวงรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 จ านวน 
19 สถาบัน และมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรอีก 4 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 23 สถาบัน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
เป็นส่วนราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเริ่มด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปัจจุบัน 
 ผลงานวิจัย สร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญหนึ่งที่ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็ว สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทุกสถาบัน ได้สนับสนุนการท าวิจัย
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับปริญญาตรี เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับสถาบัน ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ของสถาบันการอาชีวศึกษา การจัดเวทีเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นหนทางหนึ่งที่สถาบันการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุน และเป็นการ
สร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านวิชาชีพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา
โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีแต่ละสถาบันได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานวิจัยสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากผู้วิจัยสร้างสรรค์ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความส าคัญต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยสร้างสรรค์ใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
 สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ได้ตระหนักถึ งความส าคัญดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และการน าเสนอผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 โดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
งานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รวมถึงเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง 23 สถาบัน ได้น าเสนอผลงานทางวิชาชีพสู่สาธารณชน และ
สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างสถาบันทั้ง 23 สถาบัน ที่มีการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญา
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ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งมีเป้าหมายอันส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของนักศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การต่อยอดผลงานวิชาชีพ ที่สมารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 ในการนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ 4 ซึ่งจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปิด
สอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 6 สาขาวิชา ในสถานศึกษาในสถาบัน 6 แห่ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัดโครงการการประชุมทาง
วิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นตัวแทนสถาบัน
เข้าประกวดในระดับชาติ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสู่
สาธารณชน 
 3.3 เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนระหว่างหลักสูตรและระหว่างสถานศึกษาใน
สถาบัน 
 3.4 เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรต่างๆในสถาบัน 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 

5. การด าเนินการ  

18  มีนาคม 2561  ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

6. งบประมาณ   
           งบประมาณจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 
เป็นเงินจ านวน 202,280 บาท (สองแสนสองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (รายละเอียดค่าใช้จ่ายในเอกสารแนบ) 

7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

            1) ผู้สนใจภายนอกสถาบัน จ านวน 50 คน 
  2) นักศึกษาจากสถานศึกษาในสถาบัน จ านวน 100 คน 
  3) ครูหรืออาจารย์จากสถานศึกษาในสถาบัน จ านวน 50 คน 
  4) สื่อมวลชนในท้องถิ่น จ านวน 10 คน 
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7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

  1) มีผลงานที่ได้รับรางวัลการตัดสินระดับเหรียญทอง (ระดับ 1) คิดเป็น 40% ระดับเหรียญ
เงิน (ระดับ 2) คิดเป็น 30%  ระดับเหรียญทองแดง (ระดับ 3) คิดเป็น 30%  ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

  2)  ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับดี 

  3)  คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการมีความพึงพอใจเฉลี่ยระดับดี 

8.  ข้ันตอนและผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 รายงานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 

กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
- การประกวดผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 
2 และคณาจารย์สังกัด
สถาบัน จากหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตทุก
สาขาวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบัน  ประเภทการ
น าเสนอบนเวที และ
ประเภทการน าเสนอด้วย
โปสเตอร์ 
-วิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
- ติดตาม/ประเมินผล 
 

1.เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
สถาบัน 
2.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการ 
3. เตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการตามโครงการ  
- ประสานงานเชิญวิทยากร 
- เชิญผู้เข้าร่วมงาน 

เตรียมเอกสาร ด้านสถานที่จัด
ประชุม 
4. ด าเนินการประชุมตาม
ก าหนดการ (ที่แนบท้ายโครงการ) 
5. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

14 กพ. 2561 
 

15 กพ. 2561 
 

20 – 28 
มี.ค. 2561 

 
 
 
 

18 - 30 มี.ค.2561 
 

10 เม.ย.2561 
 

25 เม.ย.2561 
 

30 เม.ย.2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
202,280 บาท  
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9.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดด าเนิน โครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยี
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 โดยการด าเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานการให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านวิทยากร/ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร จึงน าข้อมูลจาก 
การสอบถามมาวิเคราะห์ และแปลผลส ารวจความพึงพอใจต่อโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ ความเข้าใจ/การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1  จ านวนร้อยละจ าแนกตามเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ชาย 64 65 
2. หญิง 35 35 

รวม 99 100 

 

 
 

64 คน

35 คน

กราฟแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตาม: เพศ

ชาย

หญิง
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ตารางท่ี 1.2  จ านวนร้อยละจ าแนกตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. 20 – 30 ปี 50 51 
2. 31 – 40 ปี 4 4 

3. 41 – 50 ปี 24 24 

4. 51 – 60 ปี 21 21 

รวม 99 100 
 

 
 

ตารางท่ี 1.3  จ านวนร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 62 63 
2. ปริญญาตรี 6 6 

3. ปริญญาโท 26 27 
4. ปริญญาเอก 5 4 

รวม 99 100 

 

20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี

จ านวน (คน) 50 4 24 21

0

50

100

จ า
นว

น 
(ค

น)

กราฟแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตาม: อายุ

ต ่ำกว่ำปริญญำ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
จ่ำนวน (คน) 62 6 26 5
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ตารางท่ี 1.4  จ านวนร้อยละจ าแนกตามต าแหน่ง ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. คณะผู้บริหาร 10 10 
2. ข้าราชการคร ู 14 14 
3. ครูพิเศษ/อัตราจ้าง 15 15 

4. เจ้าหน้าที ่ 6 6 
5. นักศึกษา 54 55 

รวม 99 100 

  

 
 
ตารางท่ี 1.5  จ านวนร้อยละจ าแนกตามสถานศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี 10 10 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 19 19 

3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 10 10 
4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 30 30 

5. วิทยาลัยการอาชีพศรสีะเกษ 4 5 
6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 16 16 
7. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจรญิ 10 10 

รวม 99 100 

 

1. คณะผู้บริหำร 2. ข้ำรำชกำรครู
3. ครูพิเศษ/

อัตรำจ้ำง
4. เจ้ำหน้ำที 5. นักศึกษำ

จ่ำนวน (คน) 10 14 15 6 54
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กราฟแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตาม: ต าแหน่ง
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จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 99 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65 มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55 มาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
 จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ โครงการประชุมทางวิชาการและ
นวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1   ปรากฏผล 
ดังตารางที่ 2  เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ และแปลผลข้อมูลดังนี้ 
 

 ค่าเฉลี่ย ต้ังแต ่ 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

1. วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี

10%

2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี

19%

3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
10%

4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
30%

5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
5%

6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
16%

7. วิทยาลัยเทคนิค
อ านาจเจริญ

10%

กราฟแสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามตาม: สถานศึกษา

1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 3. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

4. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 5. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 6. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

7. วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ
ประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
ครั้งที่ 1  โดยรวมและรายด้านรายการ 

รายการประเมิน  × S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานที่จัดโครงการมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

4.11 0.687 มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

4.02 0.62 มาก 

3. การจัดอาหาร เครื่องดื่ม มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

3.65 1.015 มาก 

4. ระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสมเพียงใด 

4 0.765 มาก 

5.ขั้นตอนพิธีการในการ
ด าเนินงานมีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.17 0.646 มาก 

6.การถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความชัดเจน 

4.29 0.718 มาก 

7. ท่านได้รับความรู้ความ
เข้าใจจากการด าเนินโครงการ
ครั้งนี้มากน้อยเพียงใด 

4.21 0.734 มาก 

8. ท่านสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการ
ด าเนินงานในส่วนที่ท่าน
รับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด 

4.17 0.736 มาก 



152 
 

รายการประเมิน  × S.D. ระดับความพึงพอใจ 

9. ในภาพรวมท่านมีความพึง
พอใจกับการด าเนินงาน
โครงการในครั้งนี้มากน้อย
เพียงใด 

4.26 0.73 มาก 

รวม 4.098 0.113 มาก 
 

 

 

 
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1  พบว่า มีความพึงพอใจการด าเนินโครงการ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.239) และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม (�̅� = 4.33)  

และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความชัดเจน (�̅� = 4.33) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้ความเข้าใจจากการด าเนินโครงการครั้งนี้ (�̅�= 4.30) ตามล าดับ 
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กราฟแสดงความพึงพอใจของผู้ ตอบแบบสอบถาม

ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
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สรุปผลโครงการเพื่อสร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อโครงการประชุมวิชาการและนวัตกรรม 
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1  ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

 เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ และแปรผลข้อมูลดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย ตั้งแต ่ 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
สรุปผล 

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 99 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65 มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55 มาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม (�̅� = 4.33)  

และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความชัดเจน (�̅� = 4.33) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้

ความเข้าใจจากการด าเนินโครงการครั้งนี้ (�̅�= 4.30) ตามล าดับ 
อภิปรายผล 

จากการน าข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยี
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1   ในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน  พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย คือ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร /ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความชัดเจน และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจจากการด าเนินโครงการครั้งนี้ 

 
 

ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดโครงการต่อไป 
 - ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
10.  จุดแข็งของโครงการ 
 - 
11.  จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 
 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3    

ภาคผนวก 
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โครงการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1              

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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ก ำหนดกำรประกวดผลงำนวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  
โครงกำร กำรประชุมทำงวิชำกำรและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้งที่ 1 
วันที่  18  มีนำคม พ.ศ. 2561 ณ สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

…………………………………….. 
ก ำหนดให้ส่งในสมัครประกวดผลงำนถึงสถำบันอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4                  

ภำยในวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2561 
 
วันที่ 18 มีนำคม  2561  
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนประกวดผลงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
เวลา 09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดงาน 
เวลา 10.30 – 15.00 น. การประกวดผลงาน ดังนี้ 

1. ห้องประชุมวังปลำกระโห้ 
ประกวดผลงานนักศึกษา/อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประเภทน ำเสนอบนเวที  
ส าหรับสาขาวิชา ดังนี้ 

  1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
  1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ 
  1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

2. ห้องประชุมอำชีวศึกษำบัณฑิต 
ประกวดผลงานนักศึกษา/อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประเภทน ำเสนอบนเวที  

 ส าหรับสาขาวิชา ดังนี้ 
  2.1 สาขาวิชาการบัญชี  
  2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. บริเวณลำนโถงพิธีเปิดกลำงอำคำรสถำบัน 
ประกวดผลงานนักศึกษา/อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประเภทโปสเตอร์  

 ส าหรับสาขาวิชา ดังนี้ 
  3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
  3.2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
  3.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ 
  3.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
  3.5 สาขาวิชาการบัญชี  
  3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม 
                                 และสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
                                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
เวลา 16.00 น.             พิธีปิดงาน ประกาศผลการประกวด และมองรางวัล  
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