
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง “ผลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการด าเนินงานของ

บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผูว้ิจยัศึกษาประชากรจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย (SET 100) 
เน่ืองจากเป็นเป็นดชันีราคาหุ้นท่ีแสดงระดบัและความเคล่ือนไหวของราคาหุน้สามญั 100 ตวัท่ีมี
มูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซ้ือขายท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีสัดส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยผา่นเกณฑท่ี์
ก าหนด จ านวน 100 บริษทั จ านวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560  ทั้งน้ีผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวบรวม
ขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้ค่าความนิยม อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
มูลค่ากิจการ( ค่า Tobin’s Q ) จากงบการเงิน ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ. 2556 – 2560  รวม
ระยะเวลา 5 ปี น ามาวเิคราะห์ค่าสถิติ ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา   
ส่วนท่ี 2  การวเิคราะห์เส้นทาง 
ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 ตวัแบบปัจจยัเชิงสาเหตุระหวา่ง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้( IA ) และ
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) กบั มูลค่ากิจการ(  Tobin’s Q ) 
  สมมติฐานท่ี 1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในเชิงบวก 
  สมมติฐานท่ี 2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ                
(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก  
  สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
  สมมติฐานท่ี 4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ               
(Tobin’s Q) ผา่นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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  3.2 ตวัแบบปัจจยัเชิงสาเหตุระหวา่ง ค่าความนิยม (GW) และอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)กบั มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 
  สมมติฐานท่ี 1 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
  สมมติฐานท่ี 2 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ของบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก   
  สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

   สมมติฐานท่ี 4 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ผา่น 
 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  
 

              ส่วนท่ี 4 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที ่1  ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ค่าสถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการพิจารณาตวัแปร ประกอบดว้ย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 1.1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) 
 1.2 ค่าความนิยม (GW) 
 1.3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 
 1.4 มูลค่ากิจการ ( Tobin’s Q ) 
 

ตาราง 4 ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้
(IA) 

.00 .93 .0556 .12148 

ค่าความนิยม(GW) .00 633.69 21.9171 64.25061 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) 

-29.30 75.06 9.8603 9.97602 

มูลค่ากิจการ ( Tobin’s Q ) -.91 60630743.14 1795882.1056 4389214.80973 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ระหว่างรอบระยะเวลา
บญัชีปีพ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 แสดงมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได(้IA) ต ่าสุดคือ 0 บาท สูงสุด
คือ 0.93 ล้านบาท ค่าเฉล่ียคือ 0.0556 ล้านบาท และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 0.12148 ดัง
รายละเอียดในตาราง 4 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ระหว่างรอบระยะเวลา
บญัชีปีพ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 แสดงมูลค่าค่าความนิยม(GW) ต ่าสุดคือ 0 บาท สูงสุดคือ 633.69 ลา้น
บาท ค่าเฉล่ียคือ 21.9171 ล้านบาท และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 64.25061 ดงัรายละเอียดใน
ตาราง 4 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ระหว่างรอบระยะเวลา
บญัชีปีพ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 แสดงอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ต ่าสุดคือ -29.30 
สูงสุดคือ 75.06 ค่าเฉล่ียคือ 9.8603 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 9.97602 ดงัรายละเอียดในตาราง 
4 
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บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ระหว่างรอบระยะเวลา
บญัชีปีพ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 แสดงมูลค่ากิจการ ( Tobin’s Q ) ต ่าสุดคือ -0.91 ล้านบาทสูงสุดคือ 
60,630,743.14 ล้านบาท ค่าเฉ ล่ียคือ 1,795,882.1056 ล้านบาท และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 
4,389,214.80973 ดงัรายละเอียดในตาราง 4 
 
ส่วนที ่2  การวิเคราะห์เส้นทาง 
 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของ ปัจจยัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ค่าความ
นิยม (GW) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ท่ีมีต่อ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) 
ทั้ง 2 ตวัแบบวิเคราะห์  อิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects: 
IE) และอิทธิพลรวม (Total Effects: TE) สามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีร่ะบุได้ (IA)  
และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ ( ค่า Tobin’s Q ) 

  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสาม ไดค้่าความสัมพนัธ์ทั้งหมด 3 คู่ มีค่า 
สหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง 
ระหว่าง   0.856 – 0.919  โดย สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได้ (IA) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) มีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 ในทิศทางเดียวกบั มูลค่ากิจการ 
( ค่า Tobin’s Q ) โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั  0.919  และ  0.856 ตามล าดบั สามารถน าไปศึกษา
การวเิคราะห์เส้นทางได ้รายละเอียดดงัตาราง 5 
ตาราง 5  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีร่ะบุได้ (IA) และ               
               อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ (  Tobin’s Q ) 
 

 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนที่
ระบุได้ (IA) 

อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม 

(ROA) 

มูลค่ากจิการ 
(Tobin’s Q) 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีร่ะบุได้ (IA) 1 .894** .919** 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) 

.894** 1 .856** 

มูลค่ากจิการ (  Tobin’s Q ) .919** .856** 1 
หมายเหตุ   * p < .05   ** p < .01 
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2) ผลการวเิคราะห์เส้นทาง ตัวแบบที ่1 
ผลการวิเคราะห์เส้นทาง ตวัแบบท่ี 1 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ท่ี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีต่อมูลค่า
กิจการ (Tobin’s Q ) พบวา่ การวิเคราะห์เส้นทางตวัแบบท่ี 1 โมเดลการวดัไดค้่า Chi-Square = 0.00  
df = 0,  p = 1.00,  RMSEA = 0.000,  แสดงให้เห็นว่าตวัแบบ สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีระบุได้ (IA) 
และ ขอ้มูลอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีต่อมูลค่ากิจการ  ( Tobin’s Q )มีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ดผ้ลการวเิคราะห์ดงัภาพประกอบ 3 

         
ภาพประกอบ 3  ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีร่ะบุได้ ( IA ) และ  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ(  Tobin’s Q ) 
 

ผลการวเิคราะห์เส้นทางสามารถเขียนเป็นสมการโครงสร้างไดด้งัน้ี 
 

(1) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) = 0.84(สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้ 
(IA )) , R2 = 0.80 

          (2)  มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) = 0.18(อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)) +  
                 0.77 (สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA))  ,  R2 = 0.85 
 

 จากสมการท่ี 1 พบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ไดร้้อยละ 80.0 และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้
(IA) มีอิทธิพลต่อ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วย
น ้าหนกัอิทธิพลเท่ากบั 0.84  
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 จากสมการท่ี 2 พบว่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได้ (IA) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ได้ร้อยละ 85.0 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได้ (IA)  และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มี
อิทธิพลต่อ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วยน ้ าหนักอิทธิพลเท่ากบั 0.18 
และ 0.77 ตามล าดบั  
 
ตาราง 6 การวเิคราะห์อทิธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ทีร่ะบุได้ (IA) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ทีม่ีต่อมูลค่า 
กจิการ (Tobin’s Q ) 

 

ปัจจัยผล 

ปัจจัยเหตุ 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีร่ะบุได้ 

(IA) 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) 

TE IE TE IE TE IE 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) 
(ค่าความคลาดเคล่ือน) 

ค่า t 

0.84 
(0.02) 
44.53 

- 0.84 
(0.02) 
44.53 

- - - 

มูลค่ากจิการ (Tobin’s Q) 
(ค่าความคลาดเคล่ือน) 

ค่า t 

0.92 
(0.02) 
52.15 

0.15 
(0.03) 
4.32 

0.77 
(0.04) 
19.92 

0.18 
(0.04) 
4.34 

- 0.18 
(0.04) 
4.34 

 
 จากตารางพบวา่  

มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีระบุได ้
(IA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.77  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 และ
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีระบุได้ (IA) ผ่าน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.15  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั .01 และ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.18  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั .01 
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  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีระบุได ้(IA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.84  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .01 
  

3) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร ค่าความนิยม(GW) และข้อมูลอตัราส่วน 
     ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ ( ค่า Tobin’s Q ) 
  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสาม ไดค้่าความสัมพนัธ์ทั้งหมด 3 คู่ มีค่า 

สหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีค่าความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง 
ระหว่าง   0.617 – 0.856  โดย ค่าความนิยม(GW) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) มีความสัมพนัธ์ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05 ในทิศทางเดียวกบั มูลค่ากิจการ ( ค่า Tobin’s 
Q ) โดยมีค่าความสัมพนัธ์เท่ากบั  0.715  และ  0.856 ตามล าดบั สามารถน าไปศึกษาการวิเคราะห์
เส้นทางได ้รายละเอียดดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง ค่าความนิยม(GW) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ 

สินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ (  Tobin’s Q ) 
 
 ค่าความนิยม (GW) อตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม 

(ROA) 

มูลค่ากจิการ 
(Tobin’s Q) 

ค่าความนิยม(GW) 1 .612** .715** 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) 

.612** 1 .856** 

มูลค่ากจิการ (  Tobin’s Q ) .715** .856** 1 
หมายเหตุ   * p < .05   ** p < .01 
 

4) ผลการวเิคราะห์เส้นทาง ตัวแบบที ่2 
ผลการวิเคราะห์เส้นทาง ตวัแบบท่ี 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ท่ี ค่า

ความนิยม(GW) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q ) 
พบว่า การวิเคราะห์เส้นทางตวัแบบท่ี 1 โมเดลการวดัได้ค่า Chi-Square = 0.00  df = 0,  p = 1.00,  
RMSEA = 0.000,  แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแบบ ค่าความนิยม(GW) และ ขอ้มูลอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
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สินทรัพย์รวม (ROA) มีต่อมูลค่ากิจการ ( Tobin’s Q )มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษไ์ดผ้ลการวเิคราะห์ดงัภาพประกอบ 4 

         
ภาพประกอบ 4  ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง ค่าความนิยม(GW) และอตัราส่วนผลตอบแทน 

ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)กบั มูลค่ากจิการ (Tobin’s Q) 
 
     ผลการวเิคราะห์เส้นทางสามารถเขียนเป็นสมการโครงสร้างไดด้งัน้ี 
 
          (1)  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) = 0.46(ค่าความนิยม(GW)) , R2 = 0.38 
          (2)  มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) = 0.71(อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)) +  
                0.24 (ค่าความนิยม(GW))  ,  R2 = 0.79 
 

 จากสมการท่ี 1 พบว่า ค่าความนิยม(GW) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ได้ร้อยละ 38.0 และค่าความนิยม(GW) มีอิทธิพลต่อ 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติด้วยน ้ าหนักอิทธิพล
เท่ากบั 0.46  
 จากสมการท่ี 2 พบว่า ค่าความนิยม(GW) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(ROA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ไดร้้อยละ 79.0 และค่าความนิยม
(GW) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีอิทธิพลต่อ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยน ้าหนกัอิทธิพลเท่ากบั 0.24 และ 0.71 ตามล าดบั  
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ตาราง 8  การวเิคราะห์อทิธิพลของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยค่าความนิยม(GW) และ   
               อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ทีม่ีต่อ มูลค่ากจิการ (Tobin’s Q) 
 

ปัจจัยผล 

ปัจจัยเหตุ 
ค่าความนิยม  

(GW) 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) 

TE IE DE  TE IE DE 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) 
(ค่าความคลาดเคล่ือน) 

ค่า t 

0.46 
(0.03) 
17.29 

- 0.46 
(0.03) 
17.29 

- - - 

มูลค่ากจิการ (Tobin’s Q) 
(ค่าความคลาดเคล่ือน) 

ค่า t 

0.57 
(0.02) 
22.80 

0.33 
(0.02) 
14.35 

0.24 
(0.021) 
11.75 

0.71 
(0.03) 
25.76 

- 0.71 
(0.03) 
25.76 

 
 จากตารางพบวา่  

มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก ค่าความนิยม  (GW) โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.24  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 และไดรั้บอิทธิพล
ทางออ้มจากค่าความนิยม (GW) ผ่าน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาด
อิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.33  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 และ มูลค่ากิจการ 
(Tobin’s Q ) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาด
อิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.71  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 
  อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก ค่าความนิยม  
(GW) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.46  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 
 
ส่วนที ่3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีร่ะบุได้ (IA) และอตัราส่วน 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ( Tobin’s Q ) 

 สมมติฐานท่ี 1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

 ผลการทดสอบพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทน 
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ต่อสินทรัพยร์วม(ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.84  ดงันั้นจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 1 
 

 สมมติฐานท่ี 2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q) ของ 
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก  
 ผลการทดสอบพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q) 
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.92  ดงันั้นจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 2 
 

 สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ 
(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
 ผลการทดสอบพบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ(Tobin’s Q)  ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.18  ดงันั้นจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 3 
 

 สมมติฐานท่ี 4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ผา่น 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ผลการทดสอบพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q)  
ผา่นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.15  ดงันั้นจึง
ยอมรับ สมมติฐานท่ี 4 
 

 3.2 ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง ค่าความนิยม (GW) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ 
สินทรัพย์รวม (ROA)กบั มูลค่ากจิการ ( Tobin’s Q ) 

 สมมติฐานท่ี 1 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
(ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

 ผลการทดสอบพบวา่ ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.46  ดงันั้นจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 1 
 



59 

 
 สมมติฐานท่ี 2 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจด 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก  
 ผลการทดสอบพบวา่ ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาด
อิทธิพลเท่ากบั 0.57 ดงันั้นจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 2 
 
  สมมติฐานท่ี 3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ
(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
 ผลการทดสอบพบวา่ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ(Tobin’s Q)  ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.71  ดงันั้นจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 3 
 
  สมมติฐานท่ี 4 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ผา่น 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

ผลการทดสอบพบวา่ ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q)  ผา่น 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.33  ดงันั้นจึง
ยอมรับ สมมติฐานท่ี 4 
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ส่วนที ่4 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
              ทีร่ะบุได้ ( IA ) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ 
              ( Tobin’s Q ) 
 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

✓ 

2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ                
(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยในเชิงบวก  

✓ 

3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในเชิงบวก 

✓ 

4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ               
(Tobin’s Q) ผา่นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

✓ 

หมายเหตุ :  
 -  หมายถึง ไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 
 ✓หมายถึง ยอมรับสมมติฐานการวจิยั 
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ตาราง 10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง ค่าความนิยม (GW) และ  
                อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)กบั มูลค่ากจิการ (Tobin’s Q) 
 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
(ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในเชิงบวก 

✓ 

2 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

✓ 

3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่า
กิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในเชิงบวก 

✓ 

4 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ผา่น 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

✓ 

หมายเหตุ :  
 -  หมายถึง ไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 
 ✓หมายถึง ยอมรับสมมติฐานการวจิยั 
 


