
บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาผลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุ (Path Analysis) ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนผา่นผลการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อมูลค่ากิจการ 
 การเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจะเนน้การวิจยัเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) และใชก้ารวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistic) ประกอบการทดสอบ
สมมติฐาน ทั้งน้ีผูว้จิยัจะใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100) ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 ผูว้จิยัศึกษา
ประชากรจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย (SET 100) จ านวน 100 บริษทั  ทั้งน้ี
ผูว้จิยัใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้ค่าความนิยม อตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มูลค่ากิจการ( ค่า Tobin’s Q ) จากงบการเงิน ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี
ปี พ.ศ. 2556 – 2560  รวมระยะเวลา 5 ปี น ามาวเิคราะห์ค่าสถิติ ซ่ึงผลการวเิคราะห์มีดงัน้ี 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบบนัทึกขอ้มูล โดยผูว้ิจยัจะท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลงบการเงินบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) 
ระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 

 
ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลมาประมวลผล

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจกแจง

หรืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษา สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) 
ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 
(Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เม่ือได้ตวัแปรแล้วจะน าขอ้มูลท่ีได้ทั้ งหมดมา 
วิเคราะห์โดยสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนต่อมูลค่ากิจการผ่านผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1  ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ระหวา่งรอบ 
ระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 แสดงค่าค่าสถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการพิจารณาตัวแปร 
ประกอบดว้ย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได(้IA) มูลค่าต ่าสุดคือ 0 บาท สูงสุดคือ 0.93 ลา้นบาท  
ค่าเฉล่ียคือ 0.0556 ลา้นบาท และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 0.12148  

ค่าความนิยม(GW) มูลค่าต ่าสุดคือ 0 บาท สูงสุดคือ 633.69 ลา้นบาท ค่าเฉล่ียคือ  
21.9171 ลา้นบาท และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 64.25061  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ต ่าสุดคือ -29.30 สูงสุดคือ 75.06  
ค่าเฉล่ียคือ 9.8603 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 9.97602 

มูลค่ากิจการ ( Tobin’s Q ) ต ่าสุดคือ -0.91 ลา้นบาท สูงสุดคือ 60,630,743.14 ลา้น 
บาท ค่าเฉล่ียคือ 1,795,882.1056 ลา้นบาท และส่วนเบียงเบนมาตรฐานคือ 4,389,214.80973  
 
ส่วนที ่2  การวิเคราะห์เส้นทาง 

2.1 ตวัแบบปัจจยัเชิงสาเหตุระหวา่ง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) และ 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) กบั มูลค่ากิจการ( Tobin’s Q )  

ผลการวเิคราะห์เส้นทาง พบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) สามารถอธิบาย 
การเปล่ียนแปลงอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ไดร้้อยละ 80.0 และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีระบุได ้(IA) มีอิทธิพลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติดว้ยน ้าหนกัอิทธิพลเท่ากบั 0.84  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
(ROA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ไดร้้อยละ 85.0 และสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนท่ีระบุได้ (IA)  และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) มีอิทธิพลต่อ มูลค่า
กิจการ (Tobin’s Q ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ยน ้าหนกัอิทธิพลเท่ากบั 0.18 และ 0.77 ตามล าดบั  

 
ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัสินทรัพยไ์ม่มี 

ตวัตนท่ีระบุได ้(IA) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ท่ีมีต่อมูลค่ากิจการ 
(Tobin’s Q ) พบวา่ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุ
ได ้(IA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.77  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 
และไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ผา่น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
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สินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.15  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั .01 และ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.18  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั .01 
   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.84  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 
 

2.2 ตวัแบบปัจจยัเชิงสาเหตุระหวา่ง ค่าความนิยม (GW) และอตัราส่วน 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)กบั มูลค่ากิจการ ( Tobin’s Q ) 

ผลการวเิคราะห์เส้นทาง พบวา่ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ไดรั้บอิทธิพลทางตรง 
จาก ค่าความนิยม  (GW) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.24  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีระดบั .01 และไดรั้บอิทธิพลทางออ้มจากค่าความนิยม (GW) ผา่น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.33  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั .01 และ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.71  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิต
ท่ีระดบั .01  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก ค่า 
ความนิยม  (GW) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.46  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .01 

ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรในโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัค่าความนิยม 
(GW) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ท่ีมีต่อ มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) พบวา่ 
มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก ค่าความนิยม  (GW) โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากบั 0.24  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 และไดรั้บอิทธิพลทางออ้ม
จากค่าความนิยม (GW) ผ่าน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางออ้มเท่ากบั 0.33 เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 และมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)โดยมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงเท่ากบั 0.71  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .01 
   อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจาก ค่า
ความนิยม  (GW) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.46  เป็นค่าอิทธิพลท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี
ระดบั .01 



65 
 
ส่วนที ่3 ทดสอบสมมติฐาน 

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

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

 ผลการทดสอบพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทน 
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 
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 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 
 

 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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อภิปรายผล 
จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (IA) และอตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) กบั มูลค่ากจิการ (Tobin’s Q) 

1.1 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อ 
สินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม(ROA)  
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.84  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิรินภา สุพรมอินทร์ (2556) ท่ีพบวา่ 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีระบุไดมี้ความสัมพนัธ์กบั ROA และ Rindu Rika Gamayuni  (2015) ท่ี
พบวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROA) รวมทั้ง 
Hanran Li และ Wenshu Wang (2014) พบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
กิจการ (ROA) 
 

1.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ย 
ขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.92  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 1) ศิรินภา สุพรมอินทร์ (2556) ท่ีพบวา่ 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีระบุไดมี้ความสัมพนัธ์กบั Tobin’s Q  2) Maria Manuela MARTINS, Ilídio 
Tomás LOPES (2016) ศึกษาพบความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและมูลค่ากิจการ 
(Tobin’s Q)ในกลุ่มกิจการท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญ (knowledge intensive) 3) Rindu Rika 
Gamayuni  (2015) พบวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 
และ 4) Sophia Chen (2014) ศึกษาพบวา่กิจการท่ีมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสูงจะเติบโตและมีมูลค่า
กิจการ (Tobin’s Q) สูง  
 

1.3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q)  
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q)  ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.18  สอดคลอ้งกบั 1) ณัฐนนัท ์สุรวฒันา (2556) ท่ีพบวา่ อตัรา



68 
 
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s Q       
2) Rindu Rika Gamayuni  (2015) พบวา่ผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROA) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัมูลค่ากิจการ 3) Untung Haryono และ Rusdiah Iskandar (2015) พบวา่ ผลการด าเนินงาน
ทางการเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ 4) Nurul Hidayah (2014) พบวา่อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ และ 5) Bambang Sudiyatno  Elen 
Puspitasari และ Andi Kartika (2012) พบวา่ ผลการด าเนินงาน (ROA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 
 

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้(IA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q) ผา่นอตัราส่วน 
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.15  สอดคลอ้งกบั Rindu Rika 
Gamayuni (2015) ท่ีพบวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่งผลต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการด าเนินงาน (ROA)  
 
2. ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่าง ค่าความนิยม (GW) และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (ROA)กบั มูลค่ากจิการ (Tobin’s Q) 

 2.1 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ของ 
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 

ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่ออตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม(ROA) ของบริษทัท่ี 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาด
อิทธิพลเท่ากบั 0.46  สอดคลอ้งกบัลคันา พูลเจริญ (2556) พบวา่ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือ
ธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถในการท าก าไร และศิรดา นวลประดิษฐ ์(2547) 
พบวา่ อตัราผลตอบแทนก าไรขั้นตน้และอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงานซ่ึงถือเป็นการวดั
ความสามารถในการท าก าไรท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติหรือกิจกรรมหลกัของกิจการมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัค่าความนิยม รวมทั้งสอดคลอ้งกบั Keith W. Chauvin and Mark 
Hirschey (1994) ท่ีพบวา่ค่าความนิยมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการท าก าไรและมูลค่า
ทางการตลาดของกิจการ 
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 2.2 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก  
 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.57 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Weston, Chung และ Hong (1990) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีวา่ดว้ยการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของกิจการ โดยกล่าววา่เม่ือบริษทัหน่ึงเขา้รวมกบัอีกบริษทัหน่ึงแลว้จะท าให้
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัผูถู้กรวมหรือของทั้งสองบริษทัดีข้ึน ตลาดจะตอบสนองการ
รวมธุรกิจดงักล่าวผา่นราคาหุ้นของทั้งสองบริษทัใหสู้งกวา่เดิมก่อให้เกิดอตัราผลตอบแทนท่ีเกิน
ปกติ รวมทั้งสอดคลอ้งกบั 1) Kaiss Sarra, Nezha Bagher and Mounime EI Kabbouri (2018) ท่ีพบ
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งค่าความนิยมกบัผลการด าเนินงาน 2) Richard A. Helens, Robert L. 
Leach, Paul Newsom and Leanne C. McGrath (2017) ท่ีพบค่าความนิยมมีผลกระทบเชิงบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัต่อผลตอบแทนจากการลงทุน 3) Keith W. Chauvin and Mark Hirschey (1994) ท่ีพบวา่
ค่าความนิยมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการท าก าไรและมูลค่าทางการตลาดของกิจการ 
และ 4) ศนัสนีย ์สุริยเชิดชูสกุล (2548) ท่ีพบวา่ค่าความนิยมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการ
ด าเนินงานในอนาคต  
 
  2.3 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวก 
 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q)  ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.71 สอดคลอ้งกบั 1) ณัฐนนัท ์สุรวฒันา (2556) ท่ีพบวา่ อตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s Q       
2) Rindu Rika Gamayuni  (2015) พบวา่ผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROA) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัมูลค่ากิจการ 3) Untung Haryono และ Rusdiah Iskandar (2015) พบวา่ ผลการด าเนินงาน
ทางการเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ 4) Nurul Hidayah (2014) พบวา่อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ และ 5) Bambang Sudiyatno Elen 
Puspitasari และ Andi Kartika (2012) พบวา่ ผลการด าเนินงาน (ROA) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 
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  2.4 ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) ผา่นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ค่าความนิยม (GW) ส่งผลต่อมูลค่ากิจการ(Tobin’s Q)  ผา่นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ 
สินทรัพยร์วม (ROA) ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเชิงบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.33 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Weston, Chung และ Hong 
(1990) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีวา่ดว้ยการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของกิจการ โดยกล่าววา่เม่ือบริษทั
หน่ึงเขา้รวมกบัอีกบริษทัหน่ึงแลว้จะท าใหป้ระสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัผูถู้กรวมหรือของ
ทั้งสองบริษทัดีข้ึน ตลาดจะตอบสนองการรวมธุรกิจดงักล่าวผา่นราคาหุน้ของทั้งสองบริษทัใหสู้ง
กวา่เดิมก่อให้เกิดอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติ อีกทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) ไดอ้ธิบายวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจจะ
สะทอ้นถึงความคาดหวงัของผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีซ้ือ เก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้กิจการคาดวา่จะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้น 
 
 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 เน่ืองจากงานวจิยัคร้ังน้ีพบวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้และค่าความนิยม ส่งผลต่อ 

มูลค่ากิจการผา่นอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้นผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์จากผลงานวจิยั
คร้ังน้ีอาจแบ่งเป็นผูบ้ริหารภายในกิจการและนกัลงทุนภายนอก  
 ส าหรับผูบ้ริหารกิจการนั้น ผลงานวจิยัคร้ังน้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจวา่สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีระบุได ้และค่าความนิยม ส่งผลส่งต่อผลการด าเนินงานและมูลค่ากิจการ ดงันั้นผูบ้ริหาร
อาจมีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานโดยใหค้วามส าคญักบัรายการทางบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนท่ีระบุได ้และค่าความนิยม เพื่อสะทอ้นให้เห็นผลการด าเนินงานและมูลค่ากิจการท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าว 
 ส าหรับนกัลงทุนภายนอกนั้น ผลงานวจิยัคร้ังน้ีจะช่วยใหน้กัลงทุนมีมุมมองใหม่ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานและมูลค่าของกิจการ โดยสามารถประเมินจากมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีระบุไดแ้ละค่าความนิยมในงบการเงิน และท าการพยากรณ์มูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวใน
อนาคตเพื่อพิจารณาถึงผลการด าเนินงานและมูลค่ากิจการในอนาคต เพื่อการตดัสินใจลงทุนใน
กิจการท่ีเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในอนาคต      

1. เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีท าการรวบรวมขอ้มูลตวัแปรต่างๆในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์SET 100 เท่านั้นในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 เป็นเวลา 5 ปี การวิจยัในคร้ังต่อไป
สามารถศึกษาจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งหมด และสามารถเพิ่มจ านวนปี
ในการศึกษาเพื่อสะทอ้นผลการศึกษาท่ีชดัเจนมากข้ึน 

2. ในการวจิยัคร้ังต่อไป สามารถเพิ่มเติมอตัราส่วนทางการเงินหรือตวัแปรอ่ืนในการใชว้ดัผล
การด าเนินงาน รวมทั้งสามารถเพิ่มตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ากิจการนอกจาก Tobin’s Q 

 
ข้อจ ากดัของงานวจัิย  

1. งานวิจยัคร้ังน้ีท าการรวบรวมขอ้มูลตวัแปรต่างๆในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
SET 100 เท่านั้นในช่วงปี พ.ศ.2556-2560 เป็นเวลา 5 ปี  

2. การวดัผลการด าเนินงานศึกษาเฉพาะอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) เท่านั้น 
3. การวดัมูลค่ากิจการศึกษาเฉพาะค่า Tobin’s Q เท่านั้น  

 


