
บทที ่2 
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัเร่ืองทีว่จัิย  
 การศึกษาผลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจใช้ขอ้มูล
ทางการบัญชีเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้ งน้ีในปัจจุบันมีการเติบโตในธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต การโทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอพั (Startup) มากมายท่ีมีการคิด
ระบบใหม่ ๆ ในการด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้เกิดรายการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอาจมี
ส่วนสัมพนัธ์กับผลการด าเนินงานและรายได้ของกิจการอย่างมากซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
กิจการ 
 
ทฤษฎทีีร่องรับ หรือกรอบความคิดทางทฤษฎี 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ค้นควา้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัในอดีตท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประมวลเป็นกรอบความคิดในการศึกษา โดยในบทน้ีแบ่งเน้ือหาเป็นดงัน้ี 

 1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 3. ค่าความนิยม(จากการรวมธุรกิจ) 

4. การวดัผลการด าเนินงาน  
5. การประเมินมูลค่ากิจการ (การประเมินมูลค่าค่าหลกัทรัพย)์ 

 6. ผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 8. สรุป 
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1.ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 1.1 ทฤษฎตีัวแทน (Agency Theory) 

Jensen และ Meckling (1976) ไดศึ้กษาทฤษฎีตวัแทนโดย มองวา่เจา้ของกิจการไม่สามารถ
บริหารงานเพียงคนเดียวได ้จึงตอ้งมีบุคคลภายนอกเขา้มาช่วยบริหารงานแทน โดยไดใ้ห้
ความหมายทฤษฎีตวัแทนวา่คือความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ตวัการ (Principle) 
คือผูท่ี้ยนิยอมมอบสินทรัพยห์รือทรัพยากรและสิทธิในการจดัการสินทรัพยห์รือทรัพยากรท่ีตนเอง
มีอยูใ่หก้บับุคคลกลุ่มท่ีสองคือ ตวัแทน (Agent) คือผูท่ี้จะท าการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือ
ทรัพยากรแทนตวัการ โดยตวัการจะควบคุมตวัแทนไม่ใหด้ าเนินการท่ีไม่เหมาะสม และให้
แรงจูงใจท่ีจะท าใหต้วัแทนด าเนินการอยา่งเหมาะสม 
 ทฤษฎีตวัแทน มีแนวคิดว่ามนุษยทุ์กคนย่อมจะมีแรงผลกัดนั เพื่อจะท าทุกอย่างให้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด เม่ือแรงผลกัดนัอยูใ่นระดบัสูงก็จะท าทุกอยา่งเพื่อให้ตนเองไดรั้บผลประโยชน ์                                                                
สูงสุด (Maximize Wealth) ดังนั้ นผูบ้ริหารจะพยายามหาหนทางในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับ
กิจการก็ต่อเม่ือหนทางดงักล่าวเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนเองดว้ย  

ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2551) กล่าววา่ ทฤษฎี ตวัแทน (Agency Theory) มาจาก แนวคิดของ 
Jensen และ Meckling ซ่ึงไดพ้ฒันาไวใ้นปีค.ศ.1976  ทฤษฎีตวัแทนมองวา่เจา้ของกิจการไม่
สามารถบริหารงานเพียงผู ้เดียวไดจึ้งท าใหต้อ้งมีบุคคลท่ีเขา้มา ช่วยในการบริหารงานแทนเจา้ของ 
กิจการ ทฤษฎีน้ีอธิบายความสัมพนัธ์ ระหวา่งการเป็นตวัแทนวา่เกิดข้ึน ระหวา่งบุคคล 2 ฝ่าย โดย
ฝ่ายท่ีมอบอ านาจคือตวัการ (Principle) ในขณะท่ีอีกฝ่ายท่ีไดรั้บมอบอ านาจในการบริหารงานคือ
ตวัแทน Agent) ตราบใดท่ีผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตวัแทนตดัสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดจาก
เงินลงทุนในวธีิท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นตวัการแลว้ความ 
สัมพนัธ์ของการเป็นตวัแทนระหวา่งผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหารยงัคงมีประสิทธิผลท่ีดี  แต่ถา้หาก
ผลประโยชน์และวตัถุประสงคข์องผูถื้อหุ้นกบัผูบ้ริหารไม่สอดคลอ้งกนัจะท าใหเ้กิดปัญหาการเป็น
ตวัแทน(Agency Problem) ข้ึน  

องคก์รธุรกิจท่ีแบ่งแยกระหวา่งผูบ้ริหารและเจา้ของ มกัประสบปัญหากบัองคก์รเน่ืองมา 
จากผูบ้ริหารไม่ตอ้งรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งผูบ้ริหารอาจใชโ้อกาสดงักล่าวในการหา
ผลประโยชน์เขา้ตนเองแทนท่ีจะเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆของกิจการ
 ปัญหาท่ีเกิดจากองคก์รท่ีมีการแบ่งแยก ระหวา่งผูบ้ริหารและเจา้ของ มีดงัต่อไปน้ี  

(1) การขดัแยง้ของผลประโยชน์(Conflict of Interest) : การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
จนไป ขดัแยง้ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   
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(2) Moral Hazard Problem : เป็นปัญหาท่ีตวัการหรือเจา้ของกิจการไม่สามารถแน่ใจวา่ 
ตวัแทนหรือผูบ้ริหารท่ีเลือกเขา้มาแลว้นั้นไดใ้ชค้วามพยายามสูงสุดในการท างานหรือไม่ หรือ
ท างานเตม็ ประสิทธิภาพหรือไม่   

(3) Adverse Selection Problem : เป็นปัญหาท่ีตวัการหรือเจา้ของกิจการไม่สามารถ
แน่ใจวา่ ตวัแทนหรือผูบ้ริหารท่ีเลือกเขา้มานั้นจะมีความสามารถในการบริหารงานไดส้อดคลอ้งกบั
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บหรือไม่  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจมกัเป็นความสัมพนัธ์กนัระหวา่งตวัการกบัตวัแทน
กล่าวคือ ตวัการไดว้า่จา้งโดยจ่ายค่าตอบแทนใหต้วัแทนเขา้มาด าเนินงานใหต้นและตวัแทนจะตอ้ง
รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินของกิจการท่ีตนรับผดิชอบพร้อมทั้งส่งมอบผลประโยชน์ให้
ตวัการการแยกการเป็นเจา้ของจากการบริหารก่อให้เกิดความเก่ียวพนัตามกฎหมายวา่ดว้ยตวัแทน
 โดยความเก่ียวพนัระหวา่งกรรมการฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้นเป็นความรับผดิชอบอนัเกิดจาก
ความเช่ือใจและไวว้างใจต่อกนัโดยท่ีกรรมการมีความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้นและฝ่าย
บริหารมีความรับผิดชอบตาม หนา้ท่ีต่อคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ซ่ึงการแยกดงักล่าวน้ีอาจน าไปสู่
ปัญหา ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าให้ตอ้ง มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

  
 1.2 ทฤษฎว่ีาด้วยการด าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพของกจิการ (Efficiency Theory) 

Weston, Chung และ Hong (1990) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีวา่ดว้ยการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของกิจการ  เป็นทฤษฎีจากแนวคิดท่ีวา่เม่ือบริษทัหน่ึงเขา้รวมกบัอีกบริษทัหน่ึงแลว้
จะท าใหป้ระสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัผูถู้กรวมหรือของทั้งสองบริษทัดีข้ึน เม่ือตลาด
ทราบวา่ประสิทธิภาพการด าเนินงานของบริษทัจะดีข้ึน ตลาดจะตอบสนองการรวมธุรกิจดงักล่าว
ผา่นราคาหุ้นของทั้งสองบริษทัใหสู้งกวา่เดิมก่อใหเ้กิดอตัราผลตอบแทนท่ีเกินปกติ 

 
 1.3 ทฤษฎฐีานทรัพยากร (Resource-based View Theory: RBV) 
 ทฤษฎีฐานทรัพยากรอธิบายถึงความได้เปรียบทางการแข่งขนัของกิจการ เกิดข้ึนช่วงปี 
คริสศตวรรษท่ี 1980 และ 1990  ภายหลงัผลการศึกษาของ Wernerfelt, B.(1984) ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง
ฐานทรัพยากรของกิจการ Prahalad and Hamel (1990) ศึกษาเก่ียวกบัความสามารถหลกัของกิจการ 
รวมทั้ง Barney, J.B. (1991) ศึกษาเก่ียวกบัทรัพยากรของกิจการและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงผลการศึกษาต่างๆ ขา้งตน้อธิบายวา่กิจการควรใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรและความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัภายในกิจการมากกวา่สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายนอก 
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  ทฤษฎีฐานทรัพยากรมีพื้นฐานมาจากแนวคิดท่ีเรียกว่า Endogenous Growth หรือ “การ
เติบโตขององคก์รนั้น จะตอ้งมาจากการจดัการเชิงกลยุทธ์ในดา้นทรัพยากรของผูป้ระกอบการเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั” โดยผูป้ระกอบการควรมองหาโอกาสทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ จากการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั และน ามาซ่ึงความสามารถในการแข่งขนัทรัพยากรและความสามารถหลกัขององค์การ 
เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แบ่ง
ออกเป็น ทรัพยากรท่ีมีตวัตน เช่น อุปกรณ์วตัถุดิบ เป็นตน้ ส่วนทรัพยากรท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงเป็น
ทรัพยสิ์นทางความรู้ท่ีส าคญัและสร้างมูลค่าให้กิจการ เช่น ทกัษะ ความรู้ เป็นตน้ (Akio,T., 2005, : 
125-129; Gagnon, S., 1999, : 125-129; Wernerfelt, B.,1984, : 171-175 อ้าง ถึ งในปฐพร ตวิษ า
ประกิต, 2559) 
            ทฤษฎีฐานทรัพยากรอธิบายวา่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของกิจการมาจากความสามารถ
ของบริษทัในการรวบรวมและหาจุดเด่นในการผสมผสานทรัพยากรท่ีมีไม่วา่จะเป็นสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น ทุน เคร่ืองมืออุปกรณ์ ทกัษะการท างานของแรงงาน 
สิทธิบตัร การลงทุน และผูจ้ดัการท่ีมีประสิทธิภาพ   เม่ือประสิทธิภาพของบริษทัเพิ่มข้ึน ทรัพยากร
จะมีแนวโนม้ท่ีมากข้ึนและซบัซอ้นมากข้ึน ท าใหย้ากท่ีคู่แข่งขนัจะเขา้ใจและเลียนแบบ 
 
2.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ระบุวา่สินทรัพย ์
หมายถึง ทรัพยากรท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ต่อไปน้ี 

1. อยูใ่นความควบคุมของกิจการ ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และ 
2. ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการ 

 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีร่ะบุได้ 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กล่าววา่ รายการ
ท่ีจะถือเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดต้อ้งสามารถระบุได ้ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามควบคุมของกิจการ และ
ตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หากรายการใดไม่เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน กิจการตอ้งรับรู้รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้ไดม้าหรือก่อให้เกิดซ่ึงรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่าย
เม่ือเกิดรายการดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม หากรายการนั้นเกิดจากการรวมธุรกิจ รายการดงักล่าวถือเป็น
ส่วนหน่ึง ของค่าความนิยมท่ีตอ้งรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ 
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 สินทรัพย์สามารถระบุได้ ในกรณทีี ่

- สินทรัพยน์ั้นสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้กล่าวคือสามารถแยกหรือแบ่งออกจากกิจการ
และสามารถขาย โอน ให้สิทธิ ให้เช่า หรือแลกเปล่ียนได้ ไม่ว่าจะโดยเอกเทศหรือ
โดยรวมกนัตามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ถือว่าเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีสามารถระบุได ้
โดยไม่ค  านึงวา่กิจการตั้งใจจะแยกเป็นเอกสารหรือไม่ หรือ 

- สินทรัพยน์ั้นเกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิทางกฏหมายอ่ืน โดยไม่ค  านึงถึงวา่สิทธิ
เหล่านั้นจะสามารถโอนหรือสามารถแยกออกจากกิจการ หรือจากสิทธิและภาระ
ผกูพนัอ่ืน หรือไม่  

  
 การควบคุม 
 ความสามารถของกิจการท่ีจะการควบคุมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเกิดจากสิทธิตามกฏหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ีความสามารถในการบงัคบัใช้สิทธิทาง
กฏหมายไม่ใช่เกณฑ์ท่ีจ  าเป็นเพียงอย่างเดียวส าหรับการควบคุม เพราะกิจการอาจสามารถควบคุม
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในลกัษณะอ่ืนได ้
 
 ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต 
 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีกิจการจะได้รับจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน อาจรวมถึง
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์หรือการให้บริการ ตน้ทุนท่ีประหยดัได ้หรือประโยชน์อ่ืนท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นโดยกิจการ เช่น สินทรัพยท์างปัญญาท่ีน ามาใชก้บักระบวนการ
ผลิตอาจลดตน้ทุนการผลิตในอนาคตมากกวา่ท าใหร้ายไดใ้นอนาคตเพิ่มข้ึน 
 
 ตัวอย่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (นิพนัธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2559) 
ไดแ้ก่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทาน ใบอนุญาต สินทรัพยท์างปัญญา เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิท่ีจะใช้
ช่ือและด าเนินธุรกิจ ฟิลม์ภาพยนตร์ โควตา้น าเขา้สินคา้ สิทธิทางการตลาดเป็นตน้ 
 ลิขสิทธ์ิ (Copyright) หมายถึง สิทธิตามกฏหมายในวรรณกรรม หรือศิลปกรรม รวมทั้ง
สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ลิขสิทธ์ิในบทประพนัธ์ ภาพเขียน แผนท่ี เป็นตน้ 
 ราคาทุนของลิขสิทธ์ิประกอบดว้ย ราคาท่ีเกิดจากการซ้ือ หรือการโอนจากบุคคลอ่ืน หรือ
อาจเกิดจากตน้ทุนของลิขสิทธ์ิในกรณีท่ีกิจการพฒันาข้ึนเอง 
 สิทธิบตัร(Patent) หรือ นิมิตรสิทธิ หมายถึง สิทธิตามกฏหมายในการผลิตจ าหน่าย หรือรับ
ประโยชน์จากส่ิงประดิษฐห์รือกรรมวธีิอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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 ราคาทุนของสิทธิบตัรประกอบดว้ยตน้ทุนทางตรงท่ีกิจการจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร 
เช่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมทางกฏหมาย เป็นตน้ 
 กิจการอาจใช้อายุการใช้ประโยชน์ทางกฏหมายเป็นเกณฑ์ในการตดัจ าหน่ายสิทธิบตัร 
อย่างไรก็ตามกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่าสิทธิบตัรไม่ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการอีกต่อไป กิจการ
ตอ้งตดัสิทธิบตัรเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวนในงวดนั้น 
 สัมปทาน(Franchise) หมายถึง สิทธิพิเศษในการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง หรือสิทธิใน
การขายผลิตภณัฑ์หรือให้บริการ เช่น สัมปทานในการขุดน ้ ามนั สัมปทานในการเดินรถ สัมปทาน
ในกรผลิตกระแสไฟฟ้า สัมปทานในการผลิตน ้ ามนและแก๊สธรรมชาติ สัมปทานในการท าป่าไม ้
เป็นตน้ 
 ราคาทุนของสัมปทานประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงท่ีกิจการจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซ่ึง
สัมปทาน สัมปทานอาจมีอายกุารใหป้ระโยชน์แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 -สัมปทานท่ีไม่ก าหนดอายุ กิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์และจะตดัเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
สัมปทานนั้นหมดประโยชน์ 
 -สัมปทานท่ีก าหนดอายุส าหรับช่วงเวลาระยะเวลาหน่ึงๆ กิจการจะบนัทึกเป็นสินทรัพย์
และตดัจ าหน่ายตามอายกุารใหป้ระโยชน์ 
 -สัมปทานท่ีก าหนดจ่ายเป็นปีๆ หมายถึง สัมปทานท่ีกิจการตกลงจ่ายค่าตอบแทนจากการ
ใชส้ัมปทานเป็นรายปี กิจการจะบนัทึกค่าใชจ่้ายในงวดท่ิเกิดข้ึน 
 เคร่ืองหมายการค้า(Trademark) หมายถึง เคร่ืองหมาย ช่ือ หรือตราท่ีกิจการใช้ก ากับ
ผลิตภณัฑข์อตนเพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 
 ราคาทุนของเคร่ืองหมายการคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทางตรงท่ีกิจการจ่ายไป เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
เคร่ืองหมายการคา้นั้น เช่น ค่าออกแบบ ค่าธรรมเนียมทางกฏหมาย ค่าจดทะเบียน เป็นตน้ 
  
 รายจ่ายในการวจัิยและพฒันา 
 ขั้นตอนการวจิยั  
 กิจการตอ้งไม่รับรู้รายจ่ายท่ีเกิดจากการวิจยั (หรือเกิดจากขั้นตอนการวิจยัของโครงการ
ภายใน) เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แต่ตอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือรายจ่ายนั้นเกิดข้ึน 
 
 ขั้นตอนการพฒันา  
 กิจการตอ้งรับรู้รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา (หรือเกิดจากขั้นตอนการพฒันาของโครงการ 
ภายใน) เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ก็ต่อเม่ือกิจการสามารถแสดงให้เห็นวา่เป็นไปตาม ขอ้ก าหนดทุก
ขอ้ต่อไปน้ี  
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 1.มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีจะท าให้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใชง้าน
หรือขาย  
 2.กิจการมีความตั้งใจท่ีจะท าให้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้งาน หรือ
ขาย  
 3.กิจการมีความสามารถท่ีจะน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชง้านหรือขาย  
 4.กิจการสามารถแสดงให้เห็นถึงวิธีการท่ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต นอกจากน้ี กิจการต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ ไม่มีตวัตนหรือ
ผลผลิตจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมีตลาดรองรับ หรือหากกิจการน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปใชง้าน
เป็นการภายใน กิจการตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น  
 5.กิจการมีทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนอยา่งเพียงพอท่ีจะน ามาใชใ้นการ
พฒันาใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ์และน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชง้านหรือขาย  
 6.กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพยไ์ม่มี ตวัตนท่ี
เกิดข้ึ นในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่า 
 การรับรู้รายการใดรายการหน่ึงเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กิจการตอ้งสามารถแสดงให้เห็น
วา่รายการนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้ต่อไปน้ี 

1. เป็นไปตามค านิยามของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ 
2. เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการ 

 เกณฑก์ารรับรู้รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตอ้งเป็นไปตามเกณฑทุ์กขอ้ต่อไปน้ี 
1. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะ

เกิดจากสินทรัพยน์ั้น และ 
2. ราคาทุนของสินทรัพยส์ามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 
 การวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
 ในการรับรู้รายการกิจการตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน  
  
 การวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ 
 ส าหรับการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการ กิจการอาจเลือกปฏิบติัตามวิธีราคาทุน หรือ
วิธีการตีราคาใหม่ ทั้ งน้ีหากกิจการเลือกใช้วิธีการตีราคาใหม่ สินทรัพยอ่ื์นทุกรายการท่ีจดัอยู่ใน
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ประเภทเดียวกนัตอ้งใชว้ธีิการตีราคาใหม่เช่นเดียวกนัเวน้แต่จะไม่มีราคาตลาดซ้ือขายคล่องส าหรับ
สินทรัพยเ์หล่านั้น 
 วธีิราคาทุน 
 หลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก กิจการตอ้งแสดงรายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุนหักค่า
ตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 วธีิการตีราคาใหม่ 
 หลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตอ้งแสดงด้วยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่ 
หมายถึง มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าสะสม โดยมูลค่ายุติธรรมให้อา้งอิงกบัตลาดซ้ือขายคล่อง และการตีราคาใหม่ตอ้งปฏิบติัอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานไม่แตกต่างอย่างมี
สาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยน์ั้น 
 
 ส าหรับการน าเสนอรายการในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 
ก าหนดให้กิจการตอ้งรายงานสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบบญัชี ใน
ส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
  
 โดยจากการศึกษาพบว่ามีงานวิจยัในอดีตท่ีท่ีศึกษาเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและพบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการด าเนินงานหรือผลก าไรในอนาคต เช่น  ศิริ
นภา สุพรมอินทร์ (2556) วรลักษณ์ โรจนรัตน์ (2550) Rindu Rika Gamayuni  (2015) Hanran Li 
and Wenshu Wang (2014) Mehdi Behname,  Mohammad Reza Pajoohi and  Mohammad 
Ghahramanizady (2012) และ Klaus Moeller (2009) เป็นตน้ 
 
3. ค่าความนิยม (จากการรวมธุรกจิ) 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ระบุค่าความนิยม
ท่ีรับรู้จากการรวมธุรกิจถือเป็นสินทรัพยท่ี์แสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเกิดข้ึนจาก
สินทรัพยอ่ื์นท่ีไดม้ากจากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกต่างหากได ้ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจก าหนดว่า 
กรณีท่ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้มาจากการรวมธุรกิจ ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ มูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจะสะทอ้นถึงความคาดหวงัของผูร่้วม
ตลาด ณ วนัท่ีซ้ือ เก่ียวกบัความเป็นไปไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยน์ั้น หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แมว้่าจะมี
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ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัช่วงเวลาหรือจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บ ดงันั้น สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจาก
การรวมธุรกิจยอ่มถือวา่เป็นไปตามเกณฑ์การรับรู้รายการในเร่ืองความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่เสมอ 
หากสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้หรือไดม้าจากสิทธิตามสัญญา
หรือสิทธิทางกฏหมายอ่ืน จะถือว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ ดงันั้น สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจย่อมถือว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์การวดัมูลค่าในเร่ืองการวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ ผูซ้ื้อต้องรับรู้สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของผูข้ายแยกต่างหากจากค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือ ไม่วา่ผูข้ายไดรั้บรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น
ก่อนท่ีจะมีการรวมธุรกิจหรือไม่ 
 
 ทั้งน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ระบุว่าใน
บางกรณีกิจการอาจก่อให้เกิดรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่รายจ่าย
ดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารรับรู้รายการตาม กิจการมกัช้ีแจงวา่
รายจ่ายดงักล่าวมีส่วนท าให้เกิดค่าความนิยมข้ึนภายในกิจการ อยา่งไรก็ตาม ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน
ภายในกิจการตอ้งไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์เน่ืองจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ป็นทรัพยากรท่ีสามารถระบุ
ได ้(กล่าวคือ ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศไดห้รือไม่ได้เป็นรายจ่ายท่ีเกิดจากสิทธิตามสัญญาหรือ
สิทธิทางกฎหมายอ่ืน) ภายใต ้การควบคุมของกิจการซ่ึงสามารถวดัมูลค่าราคาทุนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
 การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาจากการรวมธุรกจิ 
 หากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจสามารถแยกเป็นเอกเทศได ้หรือเกิดจาก
สิทธิ ตามสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอ่ืน จะถือวา่มีขอ้มูลเพียงพอท่ีสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมของ 
สินทรัพยด์งักล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจอาจ
สามารถแยกเป็นเอกเทศได ้เฉพาะเม่ือรวมกบั สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีสามารถ
ระบุไดเ้ท่านั้น ในกรณีดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแยกต่างหากจากค่าความนิยม แต่
ให้น ามารวมกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูซ้ื้ออาจรับรู้กลุ่มของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงประกอบกนัเป็น
สินทรัพยชุ์ดเดียว โดยท่ีสินทรัพย ์แต่ละรายการมีอายุการใชป้ระโยชน์ท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น ค าวา่ “ยี่ห ้
อของผลิตภณัฑ์” และ “ช่ือยี่หอ้ของผลิตภณัฑ์” มกัน ามาใชแ้ทนเคร่ืองหมายการคา้และเคร่ืองหมาย
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม “ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์” และ “ช่ือยี่ห้อของผลิตภัณฑ์” ถือเป็นค าศัพท์ด้าน
การตลาดโดยทัว่ไป ซ่ึงน ามาใช้เพื่อหมายถึงกลุ่มของสินทรัพยซ่ึ์งประกอบกนั เช่น เคร่ืองหมาย
การคา้ (หรือ เคร่ืองหมายการคา้ประเภทการบริการ) และช่ือทางการคา้ สูตร ส่วนผสม และความ
เช่ียวชาญ ดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
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 โดยจากการศึกษาพบวา่มีงานวจิยัในอดีตท่ีท่ีศึกษาเก่ียวกบัค่าความนิยมและพบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมกบัผลการด าเนินงาน ราคาหลกัทรัพย ์และผลก าไรในอนาคต 
เช่น  ลคันา พูลเจริญ ( 2556 ) วรลกัษณ์ โรจนรัตน์ (2550) ศนัสนีย ์สุริยเชิดชูสกุล (2548) และ ศิรดา 
นวลประดิษฐ ์(2547) เป็นตน้ 
 
4.  การวดัผลการด าเนินงาน  

4.1 แนวคิดการวดัผลก าไร 
นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2559) อธิบายวา่ ผลก าไรเป็นขอ้มูลทาง

บญัชี ซ่ึงผูใ้ช้งบการเงินตอ้งการทราบ เพื่อใช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น ตดัสินใจลงทุน 
จ่ายเงินปันผล และจ่ายภาษีเงินได ้แนวคิดในการวดัผลก าไรท่ีแตกต่างกนัยอ่มส่งผลให้ตวัเลขก าไร
ท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย  

แนวคิดทางการบญัชี  เกิดจากโครงสร้างทฤษฎีการบญัชี ความหมายของก าไรทางบญัชี คือ 
ผลต่างระหวา่งรายไดท่ี้เกิดข้ึนในงวดบญัชี กบัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงเป็นผลมา
จาก 

โดยอาจสรุปไดว้า่มีวธีิการวดัผลก าไรทางการบญัชี 2 ประเภท 
1) การวดัผลก าไรจากรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี 

รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีดงักล่าวอาจเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบัภายนอกกิจการ 
เช่น การกูย้ืม หรือ การให้กูย้ืมเงิน การซ้ือหรือขายสินคา้ เป็นตน้ หรืออาจเป็นรายการ
และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการ เช่น การโอนวตัถุดิบทางตรงเพื่อใชใ้น
การผลิต การใช้แรงงานทางตรง หรือการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต เป็นตน้ แนวคิดน้ี
ท าใหกิ้จการบนัทึกรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 
ขอ้ดีของแนวคิดน้ีคือ  
-กิจการสามารถแสดงรายละเอียดของก าไรได้หลายรูปแบบ เช่น ก าไรตามประเภท
ของสินคา้ ก าไรตามประเภทของลูกคา้ 
-กิจการสามารถแสดงก าไรตามสาเหตุการเกิดของก าไร เช่น ก าไรจากการด าเนินการ 
ก าไรจากการลงทุน ก าไรจากการขายสินคา้ 

2) การวดัผลก าไรจากกิจกรรม 
ตามแนวคิดน้ี กิจการจะวดัผลก าไร โดยพิจารณาจากกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจ เช่น 
การผลิต การขาย จนถึการเก็บเงินค่าขาย ดงันั้น ก าไรจึงเกิดข้ึนจากรายงานผลของ
ความส าเร็จ ซ่ึงไม่ใช่การรายงานการคาดคะเนถึงความส าเร็จท่ีอาจเกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น 
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การวดัผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการผลิต กิจการจึงให้ความสนใจในกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่สนใจการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
ขอ้ดีของแนวคิดน้ี คือ กิจการสามารถวดัผลก าไรตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน 
และผูบ้ริหารของกิจการสามารถวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ได ้
 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  
- แนวคิดเก่ียวกบัความหมายของก าไร ก าไรของนกัเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การเพิ่มข้ึน

ของเศรษฐรัพย ์(Wealth) หรือทุน ซ่ึงประเมินไดจ้ากฐานะของเศรษฐทรัพยห์รือทุน ณ 
วนัปลายงวดเปรียบเทียบกบัฐานะของเศรษฐทรัพย ์หรือทุน ณ วนัตน้งวด โดยก าไร
ทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การบริโภคบวกการออม ส่วนการออม หมายถึง ทุนท่ี
เพิ่มข้ึน 

ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ = การบริโภค + การออม 
โดย การออม = ( ทุน ณ วนัปลางวด - ทุน ณ วนัตน้งวด) 

- แนวคิดเก่ียวกบัทุนและการรักษาระดบัทุน แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
ก าไรทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง จ านวนท่ีสามารถบริโภคได ้โดยไม่กระทบทุน กิจการ
สามารถรักษาระดบัทุนไดห้ากจ านวนทุนท่ีมีเม่ือส้ินงวดเท่ากบัจ านวนทุนท่ีมี เม่ือตน้
งวด ดงันั้น จ  านวนเงินท่ีเกินกวา่ทุนท่ีตอ้งรักษาระดบัไว ้คือ ก าไร 

ก าไรจึงหมายถึง การเพิ่มข้ึนของทุนหรือสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งรอบระยะเวลา 
โดยวดัจากหน่วยเงินตามอ านาจซ้ือเดิมตลอดรอบระยะเวลานั้น หรือมูลค่าสูงสุดท่ีสามารถ
บริโภคได ้โดยท าใหฐ้านะ ณ ปลายงวดดีเท่ากบัฐานะ ณ ตน้งวด 

 
แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรม พฤติกรรมของผูเ้ก่ีวขอ้งกบัการวดัผลก าไรแสดงโดยการน าผล
ก าไรไปใชใ้นกระบวนการตดัสินใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น 
- ใช้ผลก าไรเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต เช่น เงินปันผลท่ีกิจการจ่ายในอนาคต 

ราคาตลาดในอนาคตของหุ้น ก าไรท่ีใช้ในการคาดคะเนดงักล่าวเป็นก าไรท่ีค านวณ
จากราคาปัจจุบนั (มิใช่ค านวณจากมูลค่าในอดีตหรือราคาทุนเดิม) ผูส้นใจผลก าไรใน
กรณีน้ี ไดแ้ก่ ผูล้งทุน (ทั้งผูล้งทุนในปัจจุบนั และผูท่ี้อาจตดัสินใจลงทุนในอนาคต) 
เจา้หน้ี ท่ีปรึกษาการลงทุน และผูบ้ริหาร 

- ใช้ผลก าไรในการตดัสินใจดา้นการบริหารงาน กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งการใช้ผลก าไร
ในการวางแผนและควบคมงานในอนาคต 
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- ใช้ผลก าไรในการประมาณการ เช่น ประมาณการกระแสเงินสด ประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตน้ 
จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรมของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการวดัผลก าไร จะเห็นว่าการวดัผล

ก าไรโดยใชร้าคาปัจจุบนยอ่มตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดดี้กวา่การวดัผลก าไรจาก
ขอ้มูลในอดีต 
 
แนวคิดเก่ียวกบัก าไรภายใตค้วามไม่แน่นอน ก าไรน่าจะหมายถึงการเปล่ียนแปลงในทุน
ของกิจการในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงไม่รวมทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของหรือการแบ่งปันส่วนทุน
ให้เจา้ของ โดยทุนนั้นไดแ้สดงมูลค่าตามเกณฑ์การวดั ดงันั้น การวดัผลก าไรจึงข้ึนอยู่กบั
มูลค่าของก าไร เกณฑก์ารวดัมูลค่าทางบญัชี และแนวคิดเก่ียวกบัทุน 
- มูลค่าของก าไร  

กิจการตอ้งวดัมูลค่าของก าไรเป็นจ านวนเงิน เพื่อแสดงผลการด าเนินงาน ซ่ึงอาจวดั
มูลค่าไดจ้ากราคาทุนเดิมหรือราคาทุนปัจจุบนั 

- เกณฑก์ารวดัมูลค่าทางบญัชี  
การวดัมูลค่าทางบญัชีท่ีนิยมใช้กันทั่วไปสามารถวดัได้จากจ านวนเงิน ณ จุดท่ีเกิด
รายการ โดยไม่ค  านึงอ านาจซ้ือ เกณฑก์ารวดัมูลค่าอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบดงัน้ี 
o ระบบเงินในนาม ระบบน้ีไม่ค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงค่าของเงินในระยะเวลา

ท่ีต่างกนั รายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีต่างกนัสามารถน ามารวมหรือหกักนัได ้ 
o ระบบเงินคงท่ี เป็นระบบท่ีค านึงถึงค่าของเงินในเวลาต่างกนั ดงันั้นจะตอ้ง

ปรับรายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาท่ีต่างกนัให้อยูใ่นฐานะเดียวกนัโดยใชด้ชันีราคา
เป็นตวัปรับมูลค่า เพื่อแสดงให้เห็นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
กิจการในระดบัราคาท่ีเปล่ียนไป 

- แนวคิดเก่ียวกบัทุน 
o ทุนทางการเงิน หมายถึง ทุนท่ีวดัจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ หรือส่วนท่ี

เจา้ของน ามาลงทุนในรูปของสินทรัพย ์โดยทุนทางการเงินจะแสดงถึงจ านวน
เงินสดท่ีเจา้ของน ามาลงทุนบวกกบัก าไรส่วนท่ียงัคงเหลือในกิจการ ก าไรทาง
การเงิน หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บนอกเหนือจากส่วนท่ีเจา้ของน ามา
ลงทุน 
ตามแนวคิดน้ี ก าไรเกิดข้ึนเม่ือจ านวนเงินของสินทรัพย์สุทธิเม่ือส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี สูงกว่าจ านวนเงินของสินทรัพยสุ์ทธิเม่ือตน้รอบระยะเวลา
บญัชี จ  านวนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะต้องไม่รวมรายการท่ีเกิดข้ึนระหว่างกิจการกับ
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เจา้ของในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีนั้น เช่น การแบ่งปันส่วนทุนให้กับ
เจา้ของ หรือเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ 

o ทุนทางการผลิตหรือทุนทางกายภาพ หมายถึง ทุนซ่ึงวดัจากความสามารถของ
กิจการในการจดัการสินคา้และบริการ  
ตามแนวคิดน้ีก าไรเกิดข้ึนเม่ือก าลงัการผลิตท่ีกิจการสามารถใช้ในการผลิต 
หรือท่ีใชผ้ลิตจริงเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีสูงกวา่ก าลงัการผลิตเม่ือตน้รอบ
ระยะเวลาบญัชี การวดัมูลค่าของทุนจึงวดัจากก าลงัการผลิต ซ่ึงอาจแสดงใน
รูปของทรัพยากรหรือทุนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดก้  าลงัการผลิตนั้น ทั้งน้ี ไม่รวม
การแบ่งปันส่วนทุนใหก้บัเจา้ของหรือเงินทุนท่ีไดรั้บจากเจา้ของ 

  
 4.2 วธีิการวดัผลก าไร  
 นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2559) สรุปไวว้่า จากแนวคิดการวดัผล
ก าไรท่ีมีหลายแนวคิดท าใหเ้กิดการวดัผลก าไรท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถสรุปได ้2 วธีิหลกัคือ 
 -การเปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพยใ์นช่วงเวลาต่างกนัตามแนวทางของงบดุล (Balance 
Sheet Approach)  

o การเปรียบเทียทุนหรือสินทรัพยสุ์ทธิทั้งหมดของกิจการ  
การวดัผลก าไรตามวิธีน้ีเกิดจากแนวคิดเก่ียวกบัทุนและการรักษาระดบัทุน 
กิจการจะวดัมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนของสินทรัพยต์ามระยะเวลาท่ีถือสินทรัพยน์ั้ น 
หรือวดัผลก าไรจากการถือสินทรัพยน์ัน่เอง กิจการอาจวดัมูลค่าของสินทรัพย์
จากมูลค่าในการจดัหา (Input Cost) หรือมูลค่าในการจ าหน่าย (Output Value) 
ก็ได ้

o การวดัมูลค่าเพิ่ม 
แนวคิดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัมูลค่าในราคาท่ีมีหลกัฐานสมบูรณ์ท่ีสุด หรือ
วดัมูลค่าตามเงินสดท่ีไดรั้บการตีราคาเพิ่มข้ึนจากมูลค่าในการจดัหาเป็นมูลค่า
ในการจ าหน่ายท าให้เกิดก าไร เช่น กิจการบนัทึกสินคา้คงเหลือในราคาทุน
เม่ือซ้ือมา แต่ขายสินคา้นั้นในราคาตลาด หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กล่าวคือ 
มูลค่าจะเพิ่มข้ึนเม่ือแปรสภาพสินทรัพยน์ั้นเป็นตวัเงิน ซ่ึงราคาทุนปัจจุบนัจะ
มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บมากกว่าราคาทุนเดิม อย่างไรก็ตาม 
วตัถุประสงค์ของการตีราคาน้ีเหมาะสมส าหรับการตีราคาสินทรัพยเ์ฉพาะ
อยา่งมากกวา่การตีราคาปัจจุบนัของกิจการทั้งหมด เพื่อเสนอต่อผูล้งทุนหรือ
กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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 -การเปรียบเทียบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามแนวทางของงบก าไรขาดทุน (Income Statement 
Approach)   
  แนวคิดน้ีเป็นการวดัผลก าไรโดยใช้หลักเกณฑ์ความเก่ียวพนัโดยตรงระหว่าง
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนกบัรายไดท่ี้มาจากรายการเดียวกนั ซ่ึงก าหนดให้กิจการรับรู้รายไดพ้ร้อมค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กิจการอาจเปล่ียนมูลค่าของ
รายการจากราคาทุนเดิมเป็นราคาท่ีเป็นจ านวนเงินตามอ านาจซ้ือ เพื่อแสดงก าไรจากการด าเนินงาน
และก าไรขาดทุนจากการถือครองสินทรัพยน์ั้น 
  
 นอกจากน้ีนิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2559) ยงัไดส้รุปไวว้า่นกับญัชี
แต่ละกลุ่มยงัมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 - นกับญัชีกลุ่มดั้งเดิม 
  นักบญัชีกลุ่มน้ีสนับสนุนวิธีการวดัผลก าไรตามวิธีก าไรทางบัญชี ซ่ึงเรียกกัน
ทัว่ไปวา่ “การบญัชีราคาทุน” เน่ืองจากนกับญัชีกลุ่มน้ียึดถือขอ้สมมติในการจดัท าและน าเสนองบ
การเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 - นกับญัชีกลุ่มใหม่ 
  นกับญัชีกลุ่มน้ีสนบัสนุดแนวคิดอ านาจซ้ือจึงท าให้เกิดการวดัผลก าไรทางบญัชี 
ซ่ึงปรับดว้ยดชันีราคา 
 - นกับญัชีกลุ่มพฒันา สนบัสนุนแนวคิดเร่ืองราคาปัจจุบนั 

o วธีิการบญัชีตามราคาทุนปัจจุบนั โดยก าไรท่ีวดัไดจ้ะเป็นก าไรในปัจจุบนั 
o วธีิการบญัชีตามราคาทุนปัจจุบนัท่ีปรับดว้ยดชันี โดยวดัผลก าไรดว้ยก าไรใน

ปัจจุบนัท่ีปรับดว้ยดชันีราคาแลว้ 
 

4.3 การวเิคราะห์งบการเงิน 
การวิเคราะห์งบการเงินส่วนใหญ่ เป็นการวิเคราะห์ถึงแง่มุมใดมุมหน่ึงของความสามารถ

ในการท าก าไร (Profitability Analysis) หรือความเส่ียงของบริษทั (Risk Analysis) โดยการประเมิน
ความสามารถในการท าก าไรท าให้ผูว้ิเคราะห์ทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในอดีตและช่วย
คาดการณ์ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ในขณะท่ีการประเมินความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบั
ความส าเร็จของบริษทัในการจดัการความเส่ียงในรูปแบบต่าง ๆ ในอดีต รวมทั้งโอกาสท่ีบริษทัจะ
สามารถด าเนินการต่อไปไดใ้นอนาคต วิธีการ ในการวิเคราะห์งบการเงินท่ีเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไปคือ 
การค านวณอตัราส่วนทางการเงิน โดยอตัราส่วนการเงินบางประเภทเปรียบเทียบเฉพาะรายการท่ีมี
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อยูใ่นงบก าไรขาดทุน บางประเภทเปรียบเทียบเฉพาะรายการท่ีมีอยูใ่นงบดุล หรือน าเอาขอ้มูลจาก
งบการเงินต่าง ๆ มาหาความสัมพนัธ์กนั (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป็นเคร่ืองมือท่ีผูล้งทุนใช้
ในการวิเคราะห์และประเมินฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ และความสามารถ
ในการหาก าไรของบริษทัได้จากงบการเงินท่ีผ่านมาของบริษทั โดยผูว้ิเคราะห์อาจน าอตัราส่วน
ทางการเงินของบริษทัเทียบกบัอตัราส่วนในอดีตท่ีผา่นมา หรือเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีเป็นคู่แข่ง หรือ
อาจเทียบกบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมนั้น ๆ (จิรัตน์  สังขแ์กว้, 2547) 

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีช่วยให้สามารถ
ประเมินฐานะทางการเงินและความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจได้ดีกว่าตวัเลขขอ้มูลดิบท่ี
แสดงไวใ้นงบการเงิน โดยอตัราส่วนทางการเงินก็คือ การน ารายการในงบดุล งบก าไรขาดทุน ท่ีมี
ส่วนสัมพนัธ์กนั มาท าเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกนั แลว้ท าให้สามารถตีความหมายของงบการเงิน
นั้นไดม้ากข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2556) 

การวิเคราะห์อตัราส่วนสามารถค านวณไดง่้าย แต่ท่ีส าคญัคือการอ่านค่าจากตวัเลขท่ีได ้ซ่ึง
อาจน าไปสู่การวิเคราะห์ท่ีผิดพลาดได้ ประโยชน์ของตวัเลขท่ีได้จากการวิเคราะห์อตัราส่วนจะ
น าไปสู่ขอ้สังเกตว่ากิจการมีปัญหาอะไรบา้ง ผูว้ิเคราะห์ควรให้ความสนใจกบัรายการใด การหา
ค าตอบท่ีถูกต้องจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม และการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมน้ี จะท าให้การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของกิจการได้ถูกตอ้งมากข้ึน มีขอ้จ ากดัท่ีส าคญั 2 ประการในการใช้
อตัราส่วน ประการแรก ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์นั้นเป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีต บอกวา่เกิดอะไร
ข้ึนกบักิจการในปีท่ีผา่นมา แต่ไม่ไดบ้อกวา่ในอนาคตจะเกิดอะไรข้ึน ประการท่ี 2 ความน่าเช่ือถือ
ของอตัราส่วนท่ีได ้ข้ึนกบัคุณภาพของตวัเลขท่ีน ามาวิเคราะห์ การเปรียบเทียบวิธีการบญัชีท่ีใชข้อง
กิจการเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งทราบ เม่ือจะน าอตัราส่วนไปเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนหรือค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรม (อภิชาติ  พงศสุ์พฒัน์, 2550) 

ในการประเมินผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจ ผูว้ิเคราะห์ทางการเงิน
จ าเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมืออย่างหน่ึง เรียกว่า อัตราส่วน (Raito) หรือ ดัชนี (Index) ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงินโดยน าข้อมูลทางการเงินมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงจะท าให ้           
ผูว้ิเคราะห์มีความช านาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อท่ีจะท าให้เขา้ใจฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของธุรกิจไดดี้ (ฐาปนา  ฉ่ินไพศาล, 2550) 
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จากแนวความคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) หมายถึง 
แนวคิดในการน าข้อมูลผลการด าเนินงานต่าง ๆ ในงบการเงินของธุรกิจ มาวิเคราะห์เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ ในรูปแบบของอตัราส่วนการเงิน เพื่อให้ผูใ้ช้ขอ้มูลสามารถ
น าไปวเิคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกิจการได ้

อตัราส่วนทางการเงินท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และประเมินฐานะทางการเงิน 
ผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ และความสามารถในการหาก าไรของบริษทัไดจ้ากงบการเงิน โดย
การวิเคราะห์อตัราส่วน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามวตัถุประสงค์ดงัน้ี (ศศิวิมล มีอ าพล, 
2556) 

• อตัราส่วนเพื่อวเิคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Ratios)  
• อตัราส่วนเพื่อวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี (Solvency Ratios) 
• อตัราส่วนเพื่อวเิคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios)                                                                                                                                                                                                 

โดยอตัราส่วนเพื่อใชว้ดัผลการด าเนินงานท่ีงานวจิยัส่วนใหญ่นิยมใช ้มีดงัน้ี  

  1)  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) 

ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้
        สินทรัพยร์วมถวัเฉล่ีย 

   อตัราส่วนน้ีจะวดัความสามารถในการก่อให้เกิดก าไรจากการลงทุนใน
สินทรัพยท์ั้งหมด  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกิจการในการบริหารสินทรัพยท่ี์มีอยู่
วา่จะใหผ้ลตอบแทนต่อกิจการอยา่งไร 

   2)  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) 

          ก าไรสุทธิ 
 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นว่ากิจการสามารถด าเนินงานให้เกิดก าไรสุทธิ
เท่าใดต่อการลงทุนในส่วนของผูถื้อหุ้น 1 บาท โดยผลการค านวณอตัราส่วนมาจากขอ้มูลในงบ
การเงินซ่ึงเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาแล้วและงบการเงินท่ีท าการประมาณการข้ึนมา โดย
จะตอ้งมีการน าอตัราส่วนท่ีค านวณได้มาท าการเปรียบเทียบ ทั้งการเปรียบเทียบจากข้อมูลของ
กิจการ เปรียบเทียบกบั ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม และการเปรียบเทียบระหวา่งกิจการ(คู่แข่ง) เช่น 
ถา้กิจการมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปีน้ีสูงกว่าปีท่ีแล้วอย่างมีนัยส าคญั อาจเป็น



23 
 
เพราะยอดขายในงบการเงินวา่สูงข้ึนหรือมีอะไรท่ีเป็นพิเศษในปีนั้น เช่น การขายสินทรัพยถ์าวรได้
ก าไร เป็นตน้ 

         3)  ก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share of Common Stock) 

  ก าไรสุทธิ - เงินปันผลหุน้บุริมสิทธิ 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากบัก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของหุ้นสามญั หมายถึง ก าไร
สุทธิหลังจากจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิแล้ว หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วง  
น ้าหนกัในระหวา่งงวด เป็นการแสดงถึงก าไรสุทธิในงวดต่อ 1 หุน้สามญั 

อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นระหว่างกิจการท าได้อย่างจ ากดั 
เน่ืองจากแมว้า่กิจการสองแห่งมีก าไรสุทธิ ส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ท่ีเท่ากนั กิจการหน่ึงอาจมีก าไรต่อหุน้ท่ีต ่ากวา่  เน่ืองจากมีจ านวนหุ้นสามญัท่ีอยู่ในมือผูถื้อหุ้น
ท่ีสูงกวา่ (ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีมีราคาตามมูลค่าหุ้นท่ีต ่ากวา่) ท าให้การเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นของ
แต่ละกิจการตอ้งพิจารณาตวัแปรแต่ละตวัควบคู่กนัไปดว้ย 

      4)  อตัราส่วนมูลค่าตลาด (Market Value Ratios)  

  เป็นอตัราส่วนท่ีเปรียบเทียบราคาตลาดหลกัทรัพยก์บัก าไรและมูลค่าทาง
บญัชี  ท าใหผู้บ้ริหารทราบวา่นกัลงทุนมีความคิดเห็นหรือให้ราคาเทียบกบัผล ประกอบการในอดีต
และแนวโน้มในอนาคตอย่างไร ถา้กิจการมีสภาพคล่องท่ีดี มีการบริหารจดัการสินทรัพยห์น้ีสิน 
และมีความสามารถในการท าก าไรดี อตัราส่วนมูลค่าตลาดน่าจะอยูใ่นระดบัสูง แสดงถึงราคาตลาด
ท่ีคาดหมายสูงอตัราส่วนท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายและเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่  

 4.1)  อตัราส่วนราคาตลาดต่อก าไร (Price Earnings Ratio: P/E) 

  ราคาตลาดต่อหุน้ 
      ก าไรต่อหุน้ 

  อตัราส่วนน้ีแสดงให้เห็นวา่ผูล้งทุนยินดีจะจ่ายซ้ือหุ้นท่ีราคาเป็น
ก่ีเท่าของก าไรต่อหุน้ ถา้ปัจจยัต่าง ๆ ของบริษทั 2 บริษทัคลา้ยคลึงกนั บริษทัท่ีมี P/E สูงกวา่น่าจะมี
ความน่าจะเป็นท่ีจะเติบโตสูงกว่า และ P/E น่าจะต ่ ากว่าส าหรับบริษัทท่ีมีความเส่ียงสูงกว่า    
(กุลภทัรา สิโรดม, 2549) 
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  4.2) อตัราส่วนมูลค่าตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น(Price to Book Ratio) 

          ราคาตลาดต่อหุน้ 
                       มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ 

  อตัราส่วนน้ีเป็นอีกอตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นวา่ผูล้งทุนมีทศันคติ
ต่อบริษทัเจา้ของหุ้นอยา่งไร บริษทัท่ีมีอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) สูงมกัจะมีราคา
ตลาดต่อหุน้ต่อมูลค่าทางบญัชีสูงกวา่บริษทัท่ีมี ROE ต ่า (กุลภทัรา สิโรดม, 2549) 

 4.3)  มูลค่าเพิม่ทางการตลาด (Market Value Added: MVA) 
 
  ราคาตลาดของหุ้น ณ วนัส้ินปี - มูลค่าตามบัญชีของส่วนของผูถื้อหุ้นสามัญ                              
  (เฉพาะหุน้ท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุน้)                           
 

โดยในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกศึกษา ผลการด าเนินงานจากอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) เน่ืองจากการวดัผลการด าเนินงานดว้ยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) จะ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการวดัผลการด าเนินงานทางการเงินโดยรวม ประสิทธิภาพการด าเนินงาน และ
ความสามารถในการท าก าไร ทั้งน้ีหากกิจการไม่สามารถรักษาระดบั ROA ให้อยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจได ้กระแสเงินทุนของกิจการจะค่อย ๆ ลดลงไปดว้ย  อยา่งไรก็ตามกิจการท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมท่ีต่างกนัอาจมี ROA แตกต่างกนัอยา่งมาก (บูรณภพ สมเศรษฐ,์2554: 11-12)  การใช้
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) วดัผลการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พฤกษา พึ่งจิตต์
ประไพ (2551), ฐิติมา ก่ิงแกว้ (2555), สุนิสา บุญชูช่วย (2554) ณฐันนัท ์สุรวฒันา (2556)  Hanran 
Li and Wenshu Wang (2014) Rindu Rika Gamayuni  (2015) เป็นตน้ 
 
5. การประเมินมูลค่ากจิการ (การประเมินมูลค่าค่าหลกัทรัพย์) 

กุลภทัรา สิโรดม (2549) แบ่งตวัตวัแบบจ าลองเป็น 2 แบบ  ดงัน้ี 
 1) แบบวธีิคิดลดกระแสเงินสด  
   การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยโ์ดยการใชคิ้ดลดกระแสเงินสดท่ีประมาณวา่จะได้
จากหลกัทรัพยใ์นอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบนัเป็นรากฐานของการวเิคราะห์ เพื่อการตดัสินใจทาง



25 
 
การเงิน ตวัแบบคิดลดท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ ตวัแบบจ าลองคิดลดเงินปันผล  และตวั
แบบจ าลองคิดลดกระแสเงินสดอิสระส าหรับผูถื้อหุน้ และตวัแบบจ าลองคิดลดกระแสเงินสดอิสระ
ส าหรับบริษทั 
 
 2) แบบวธีิเชิงเปรียบเทียบ (Relative value method) 
   การประเมินมูลค่าในเชิงเปรียบเทียบในรูปแบบของอตัราส่วน กล่าวคือ 
เปรียบเทียบราคา ตลาดของหลกัทรัพยเ์ป็นจ านวนเท่าหรือทวคูีณของตวัวดัทางการเงินต่างๆ โดยใช้
อตัราส่วนทางการเงิน  
 

นอกจากน้ียงัมีแนวคิด Tobin's Q เป็นแนวคิดท่ีน าเสนอโดย Professor James T. Tobin
ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยั Yale  โดย Tobin's Q เป็นตวัวดัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดจากแนวคิด
การผสมผสานขอ้มูลจากงบการเงินและมูลค่าทางการตลาดซ่ึงค านวณโดยการหารราคาตลาด 
(Market Value) ของสินทรัพยข์ององคก์รดว้ยราคาเปล่ียนแทน (Replacement Cost) ของสินทรัพย์
นั้น ซ่ึงราคาตลาดของสินทรัพยจ์ะวดัจากมูลค่าทางการตลาดของหุน้ท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุ้นและหน้ีสิน  
ทั้งน้ี Professor Tobin เช่ือวา่ Tobin's Q เป็นตวัวดัท่ีดีท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าขององคก์รเพราะ
อตัราส่วนน้ีสามารถใชใ้นการคาดการณ์การตดัสินใจจ่ายลงทุนในอนาคต (มนวกิา ผดุงสิทธ์ิ, 2548) 

 
โดย มนวกิา ผดุงสิทธ์ิ (2548) สรุปแนวทางในการค านวณ Tobin’s Q ท่ีใชใ้นงานวิจยัต่างๆ

มี  4 แนวทาง  
1) การค านวณ Tobin’s Q ตามแนวทางของ Lindenberg และ Ross (1981)   

Lindenberg และ Ross จดัประเภทหลกัทรัพยข์ององคก์รออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หุ้นสามญั 
หุน้บุริมสิทธิ และหน้ีสิน ราคาของหุน้สามญัในวนัส้ินปีจะน ามาค านวณมูลค่าทางการตลาดของหุ้น
สามญั มูลค่าทางการตลาดของหุน้บุริมสิทธิค านวณจากการหารเงินปันผลหุน้บุริมสิทธิดว้ยดชันี
ผลตอบแทนของหุ้นบุริมสิทธิท่ีจดัท าโดย Standard & Poors ส่วนหน้ีสินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ท่ีครบก าหนดภายในปีถดัจากปีท่ีค านวณจะมีราคาตลาดเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี ราคาตลาดของ
หน้ีสินกลุ่มท่ีเหลือจะใชมู้ลค่าปัจจุบนั (ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัอายุหน้ีสิน อตัราดอกเบ้ียและอตัรา
ผลตอบแทนเม่ือครบก าหนด) ซ่ึงผลรวมมูลค่าทางการตลาดของหุ้นสามญั หุน้บุริมสิทธิ และ
หน้ีสินจะเท่ากบัมูลค่าทางการตลาดขององคก์ร 

ในการค านวณราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพยน์ั้น ไดแ้บ่งสินทรัพยข์ององคก์รเป็น 3 
กลุ่ม คือ อาคารและอุปกรณ์ สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยอ่ื์น โดยตั้งสมมติฐานวา่สินทรัพยอ่ื์นมี
ราคาเปล่ียนแทนเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี ส่วนราคาเปล่ียนแทนของอาคารและอุปกรณ์สุทธิจะ
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เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงในระดบัราคา การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี
อตัราค่าเส่ือมราคาทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุนใหม่ ส าหรับสินคา้คงเหลือจะตอ้งปรับสินคา้
คงเหลือในแต่ละปีดว้ยดชันีราคาท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีองคก์รใชก้ารค านวณสินคา้คงเหลือวธีิเขา้
หลงัออกก่อน แต่ถา้องคก์รใชว้ธีิเขา้ก่อนออกก่อน ราคาเปล่ียนแทนของสินคา้คงเหลือจะเท่ากบั
มูลค่าตามบญัชี และส าหรับยอดสินคา้คงเหลือท่ีค านวณตามวิธีตน้ทุนถวัเฉล่ียนั้นจะถูกปรับปรุง
ดว้ยการเปล่ียนแปลงในระดบัราคาของปีนั้น 

อยา่งไรก็ตามการค านวณ Tobin’s Q ตามแนวทางของ Lindenberg และ Ross พบวา่ยงั
มีปัญหาเก่ียวกบั การใชอ้ตัราค่าเส่ือมราคาเพียงอตัราเดียวส าหรับสินทรัพยทุ์กประเภท และราคา
เปล่ียนแทนของสินทรัพยจ์ะเป็นเท่าใด ข้ึนกบัปีท่ีเลือกมาเป็นปีฐาน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาและการลงทุน
ค่อนขา้งสูงในการค านวณ เน่ืองจากตอ้งมีการเก็บและประมาณขอ้มูลเป็นจ านวนมากดว้ยวธีิการท่ี
ซบัซอ้น 

 
2) การค านวณ Tobin’s Q ตามแนวทางของ NBER (1988)  

NBER (National Bureau of Economic Research) จะแบ่งหลกัทรัพยข์ององคก์รเป็น 3 
กลุ่ม เช่นเดียวกบัแนวทางของ Lindenberg และ Ross มูลค่าทางการตลาดของหุน้สามญัจะค านวณ
โดยใชร้าคาตลาดของหุ้น มูลค่าทางการตลาดของหุน้บุริมสิทธิไดม้าจากการหารเงินปันผลของหุน้
บุริมสิทธ์ิดว้ยอตัราเงินปันผลท่ีออกโดย Moody’s ของบริษทัท่ีมีอตัราความเส่ียงเท่ากบัค่ากลาง 
มูลค่าทางการตลาดของหน้ีสินระยะสั้นเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีสุทธิจากสินทรัพยห์มุนเวียนในการ
ประมาณมูลค่าทางการตลาดของหน้ีสินระยะยาวจะสมมติวา่หน้ีสินนั้นเป็นหุน้กูอ้าย ุ20 ปี และ
ค านวณราคาของหุ้นกูน้ั้นเป็นมูลค่าทางการตลาดของหน้ีสินระยะยาว มูลค่าทางการตลาดของ
องคก์รจะเท่ากบัผลรวมมูลค่าทางการตลาดของหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หน้ีสินระยะสั้น และหน้ีสิน
ระยะยาว 

ราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพยไ์ดม้าจากผลรวมของอาคารและอุปกรณ์สุทธิปรับดว้ย
อตัราเงินเฟ้อ สินคา้คงเหลือท่ีปรับระดบัเงินเฟ้อแลว้ เงินลงทุนในกิจการอ่ืน สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน
และเงินลงทุนอ่ืน ๆ ท่ีปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว วิธีการประมาณราคาเปล่ียนแทนของสินค้า
คงเหลือจะคลา้ยคลึงกบัวิธีของ Lindenberg และ Ross กล่าวคือ ถา้กิจการค านวณสินคา้คงเหลือเขา้
ก่อนออกก่อน (FIFO) ราคาเปล่ียนแทนของสินคา้คงเหลือจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี แต่ถา้กิจการใช้
วธีิเขา้หลงัออกก่อน (LIFO) มูลค่าของสินคา้คงเหลือจะถูกปรับดว้ยระดบัดชันีราคาของสินคา้ ส่วน
ราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพยถ์าวรจะได้มาจากการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรดว้ย
ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ (Gross National Product, GNP) อย่างไรก็ตามอายุโดยเฉล่ียของสินทรัพย์
ค่อนขา้งจะสูงเกินไปเน่ืองจากแนวทางน้ีไม่ไดก้  าหนดอายคุรบก าหนดของสินทรัพย ์
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3) การค านวณ Tobin’s Q ตามแนวทางของ Chung และ Pruitt (1994)   

Chung และ Pruitt มีการปรับสูตรการค านวณใหง่้ายข้ึน โดยค านวณมูลค่าทางการ
ตลาดขององคก์รจากผลรวมของมูลค่าทางการตลาดของหุน้สามญั (ผลคุณของราคาตลาดของหุน้
สามญัและจ านวนหุ้นท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุ้น) มูลค่าทางการตลาดของหุ้นบุริมสิทธิ (มูลค่าไถ่ถอนของ
หุน้บุริมสิทธิ) และมูลค่าทางการตลาดของหน้ีสิน (มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินหมุนเวยีนสุทธิจาก
สินทรัพยห์มุนเวยีน และมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินระยะยาว) และใชมู้ลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
แทนราคาเปล่ียนแทน 

เน่ืองจากการค านวณค่า Tobin’s Q ตามแนวทางของ Lindenberg และ Ross ไดรั้บการ
ยอมรับวา่มีความถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎี Chung และ Pruitt จึงท าการวิจยัเพื่อทดสอบวา่ค่า Tobin’s 
Q ท่ีค  านวรไดจ้ะมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า Tobin’s Q ท่ีค  านวณตามแนวทางของ Lindenberg และ Ross 
หรือไม่ ผลการวจิยัเปิดเผยวา่ทั้งสองค่ามีความใกลเ้คียงกนัมาก (มีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งนอ้ย 
96%) ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งการใชค้่า Tobin’s Q สามารถใชค้่า Q ท่ีไดจ้ากการปรับสูตรใหง่้ายน้ีไดอ้ยา่ง
มัน่ใจพอสมควร 

4) การค านวณ Tobin’s Q ตามแนวทางของ Lewellen และ Badrinath (1997)  
    Lewellen และ Badrinath ค านวณโดยใชข้อ้มูลท่ีสามารถหาไดจ้ากฐานขอ้มูล 

Computstat และ CRSP (the Center for Research in Security Prices) มูลค่าทางการตลาดของหุ้น
สามญัจะค านวณโดยคูณราคาตลาดของหุ้นสามญักบัจ านวนหุน้ท่ีอยูใ่นมือผูถื้อหุน้ มูลค่าทาง
การตลาดของหุน้บุริมสิทธิจะไดจ้ากอตัราส่วนระหวา่งเงินปันผลประจ าปี และผลตอบแทนของหุ้น
บุริมสิทธิท่ีมีระดบัความเส่ียงปานกลาง (ซ่ึงเป็นวธีิการค านวณท่ีคลา้ยกบัแนวทางของ NBER) 
มูลค่าทางการตลาดของหน้ีสินระยะสั้นจะถือวา่เท่ากบัมูลค่าตามบญัชี ส่วนมูลค่าทางการตลาดของ
หน้ีสินระยะยาวนั้นค านวณโดยสมมติฐานวา่หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัจะมีโครงสร้างการ
ครบก าหนดเหมือนกนั ณ วนัท่ีเร่ิมค านวณและหน้ีสินนั้นไดอ้อกในราคาตามมูลค่า มีอายคุรบ
ก าหนด 20 ปี อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัผลตอบแทนของหุน้กูท่ี้ออกใหม่และมีระดบัความน่าเช่ือถือ 
(Credit Rating) ท่ีจดัโดย Moody’s เท่ากบั Baa และใชอ้ตัราผลตอบแทนของหุน้กูน้ั้นในการ
ค านวณมูลค่าทางกาตลาดของหน้ีสินระยะยาว 

ส าหรับราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพยน์ั้น จะรวมถึงราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพย์
ถาวรและเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ ถา้กิจการค านวณตน้ทุนสินคา้คงเหลือโดยใชว้ธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
ราคาเปล่ียนแทนของสินคา้คงเหลือจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีโดยประมาณ แต่ถา้กิจการใชว้ธีิเขา้
หลงัออกก่อน ราคาเปล่ียนแทนของสินคา้คงเหลือจะไดม้าจากการปรับมูลค่าตามบญัชีของสินคา้
ดว้ยวธีิ LIFO Reserve ในการค านวณราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพยถ์าวรนั้น ขั้นแรกจะตอ้ง
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ค านวณเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี โดยจะเร่ิมจากปีท่ีตอ้งการประมาณค่าแลว้ค านวณยอ้นกลบั 
ซ่ึงจะเท่ากบัการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยถ์าวรสุทธิบวกดว้ยค่าเส่ือมราคาประจ าปี เม่ือใดก็ตามท่ี
ผลรวมของการลงทุนในแต่ละปีมีค่าเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรในวนัท่ีมีการค านวณ
ราคาเปล่ียนแทน ก็จะปรับการลงทุนในแต่ละปีดว้ยอตัราเงินเฟ้อและประมาณการค่าเส่ือมราคา 
จากนั้นใหร้วมการลงทุนสุทธิทั้งส้ินเป็นค่าประมาณองราคาเปล่ียนแทน 

การค านวณตามวิธีน้ีจะมีปัญหาเน่ืองจากขอ้มูลอาจไม่ครอบคลุมระยะเวลานานเพียง
พอท่ีจะใชใ้นการค านวณราคาเปล่ียนแทนของสินทรัพยถ์าวร  

จะเห็นไดว้า่งานวจิยัต่างๆ มีการใช ้Tobin’s Q กนัแพร่หลาย อยา่งไรก็ตามนกัวิจยัส่วน
ใหญ่นิยมการค านวณ Tobin’s Q ในรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุด คือวิธีการของ Chung และ Pruitt (1994) คือ
มีการใชมู้ลค่าตามบญัชีเป็นตวัแทนของมูลค่าทางการตลาดส าหรับตวัแปรบางตวั ทั้งน้ีการวดัมูลค่า
กิจการจากค่า Tobin’s Q สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิรินภา สุพรมอินทร์ (2556)  ณัฐนนัท ์สุรวฒันา 
(2556) Sophia Chen (2014) Maria Manuela MARTINS, Ilídio Tomás LOPES (2016) และ Untung 
Haryono Rusdiah Iskandar (2015) เป็นตน้ 
 โดยจากการศึกษาพบวา่มีงานวจิยัในอดีตท่ีท่ีศึกษาเก่ียวกบัมูลค่ากิจการพบความสัมพนัธ์
ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัมูลค่ากิจการ เช่น  ณัฐนนัท ์สุรวฒันา (2556)  Rindu Rika Gamayuni  
(2015)   Nurul Hidayah   (2014) Bambang Sudiyatno  Elen Puspitasari และ Andi Kartika (2012)   
เป็นตน้   รวมทั้งยงัมีงานวจิยัในอดีตท่ีพบความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ค่าความนิยม
กบัมูลค่ากิจการ เช่น  ศิรินภา สุพรมอินทร์ (2556)  Rindu Rika Gamayuni  (2015)  Sophia Chen 
(2014)  Nien-Su Shih (2013)  เป็นตน้  
 
6. ผลการวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

6.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และผลการด าเนินงาน 
 ลคันา พูลเจริญ (2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจกบั
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาพบวา่ ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสามารถในการ
ท าก าไรซ่ึงวดัโดยอตัราผลตอบแทนจากส่วนของผูถื้อหุน้ แต่ค่าความนิยมไม่มีความสัมพนัธ์กบั
อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 ศิรินภา สุพรมอินทร์ (2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบั
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน กิจการ : บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ีผลการศึกษาพบวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกงบการเงิน (ทุนมนุษย)์ มีความสัมพนัธ์กบั
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ผลการด าเนินงานของกิจการทั้งท่ีวดัโดยใช ้ROA ROE และ Tobin’s Q ส่วนสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน
ท่ีระบุไดมี้ความสัมพนัธ์กบั ROA และ Tobin’s Q และในส่วนของค่าความนิยมไม่พบ
ความสัมพนัธ์ 
 วรลกัษณ์ โรจนรัตน์ (2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัราคา
หลกัทรัพยแ์ละก าไรในอนาคตของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผล
การศึกษาพบวา่ 1) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งท่ีระบุไดแ้ละระบุไม่ได ้(ค่าความนิยม) ท่ีรับรู้และแสดง
ในงบการเงิน ณ งวดปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั และ 2)
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัก าไรในอนาคต โดยค่าความนิยมจะ
สามารถอธิบายผลตอบแทนของกิจการไดต้ลอดทั้ง 3 ปี ภายหลงัจากท่ีมีการน าเสนอขอ้มูล ส าหรับ
รายการสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุไดส้ามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการได้
เพียงระยะเวลาสั้น ๆ คือ 1 ปี หลงัจากการน าเสนอขอ้มูลเท่านั้น 
 ศนัสนีย ์สุริยเชิดชูสกุล (2548) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมกบัผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่ ค่าความนิยมท่ีรับรู้และแสดงอยูใ่นงบการเงิน ณ งวดปัจจุบนั มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานในอนาคตทั้ง 3 ปี ซ่ึงวดัโดยการเปล่ียนแปลงก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อน
หกัดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย แต่ค่าความนิยม จะไม่มีความสัมพนัธ์กบั
กระแสเงินสดในอนาคต ท่ีวดัดว้ยการเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานตลอด 
3 ปี 
 ศิรดา นวลประดิษฐ ์(2547) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวม
ธุรกิจและความสามารถในการท าก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา่อตัราผลตอบแทนก าไรขั้นตน้และอตัราผลตอบแทนจากการด าเนินงานซ่ึงถือ
เป็นการวดัความสามารถในการท าก าไรท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามปกติหรือกิจกรรมหลกัของ
กิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัค่าความนิยม  ส าหรับอตัราผลตอบแทนจากก าไรก่อนหกั
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้อตัราผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน อตัราผลตอบแทนจากส่วนของเจา้ของและก าไรส่วนเกินไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัค่าความนิยมเน่ืองจากเป็นการวดัผลการด าเนินงานท่ีรวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากการด าเนินงานตามปกติของกิจการ 
 Kaiss Sarra, Nezha Bagher and Mounime EI Kabbouri (2018) ศึกษาค่าความนิยมกบัผล
การด าเนินงาน จากการรวมธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2014-2016 ผลการศึกษาพบ
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งค่าความนิยมกบัผลการด าเนินงานท่ีวดัโดยก าไรส่วนท่ีเหลือทาง
เศรษฐศาสตร์ (Residual Economic Income) 
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 Richard A. Helens, Robert L. Leach, Paul Newsom and Leanne C. McGrath (2017) ศึกษา
ผลกระทบของค่าโฆษณา ค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ท่ีมีต่อผลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ผลการศึกษาพบค่าความนิยมมีผลกระทบเชิงบวกอยา่งมี
นยัส าคญัต่อผลตอบแทนจากการลงทุน 

Rindu Rika Gamayuni  (2015) ศึกษาผลกระทบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และนโยบายทางการเงินต่อมูลค่ากิจการ โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  นโยบายทางการเงิน และผลการด าเนินงานทางการเงิน กบั มูลค่ากิจการ
ส าหรับบริษทัมหาชนในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบันโยบายทางการเงิน แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน 
(ROA) และมูลค่ากิจการ นโยบายการช าระหน้ีและผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROA) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่งผลต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการ
ด าเนินงาน (ROA) ขอ้จ ากดัในการวดัมูลค่าและเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและราคาตลาดในของส่วนของผูถื้อหุน้  การวดัมูลค่า
และเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเหมาะสมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเพราะสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการอยา่งมีนยัส าคญั 
 Abdelwahab Salameh Al Matarneh (2014) ศึกษาผลกระทบของการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนต่อผลการด าเนินงานทางการเงินและมูลค่าทางการตลาดส าหรับบริษทัในประเทศจอร์แดน 
โดยศึกษาบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์มัมานจ านวน 51 บริษทั ปี 2007-2012  ผล
การศึกษาพบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัมูลค่า
ทางการตลาดและผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 Chiarello, T.C., Pletsch, C.S., Da Silva, Alini and Da Silva, T.P (2014) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานดา้นการเงิน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และการสร้างมูลค่าใหแ้ก่
กิจการจากบริษทักลุ่มเทคโนโลยใีนประเทศบราซิลและชิลี ผลการศึกษาพบวา่บริษทัในประเทศชิลี
ท่ีมีการเปิดเผยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมากจะมีมูลค่ากิจการสูงผา่นผลการด าเนินงานดา้นการเงินท่ีดี 
 Hanran Li and Wenshu Wang (2014) ศึกษาผลกระทบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษทักลุ่มเทคโนโลยท่ีีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
ฮ่องกง โดยใชสิ้นทรัพยร์วมและก าไรสุทธิเป็นตวัแปรควบคุมในการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการด าเนินงานทางการเงิน (ใชอ้ตัราผลตอนแทนต่อสินทรัพย ์: 
ROA) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา 
ผลประโยชน์พนกังาน และค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังานขาย ผลการศึกษาพบวา่ ค่าใชจ่้ายใน
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การวจิยัและพฒันา และค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังานขายส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ
กิจการ 
 Mehdi Behname, Mohammad Reza Pajoohi and Mohammad Ghahramanizady (2012) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัมูลค่าทางการตลาด : กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
เหล็กของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์มืองเตหะราน  ผลการศึกษาพบวา่สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่าทางการตลาด และพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งก าไร
ผดิปกติกบัมูลค่าทางการตลาด 
 Klaus Moeller (2009) ศึกษาผลกระทบระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน โดยศึกษาจากกวา่ 100 บริษทักลุ่มธุรกิจเครือข่าย (Network) ประเทศเยอรมนั ผล
การศึกษาพบความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 Keith W. Chauvin and Mark Hirschey (1994) ศึกษาค่าความนิยม ความสามารถในการท า
ก าไรและมูลค่าทางการตลาดของกิจการ ผลการศึกษา ค่าความนิยมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความสามารถในการท าก าไรและมูลค่าทางการตลาดของกิจการในกลุ่มอุตสหกรรมท่ีไม่ใช่
อุตสหกรรมการผลิต 
 
ตาราง 1 สรุปงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและผลการด าเนินงาน 

งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
ลคันา พลูเจริญ      
( 2556 ) 
 

ค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจ 

ความสามารถในการท า
ก าไร 
-อตัราก าไรขน้ตน้ 
-อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงาน 
-อตัราก าไรสุทธิ 
-อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน 
-อตัราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

การวเิคราะห์
ถดถอยพหุคูณ 
พหุตวัแปร 
(Multivariate 
Multiple 
Regression 
Analysis : 
MMRA) 

ค่าความนิยมท่ี
เกิดจากการซ้ือ
ธุรกิจมี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
ความสามารถ
ในการท าก าไร
ซ่ึงวดัโดยอตัรา
ผลตอบแทน
จากส่วนของผู ้
ถือหุน้ 

ศิรินภา สุพรม
อินทร์ (2556)  

ตวัแปรอธิบาย 
-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุ
ได ้
-ค่าความนิยม 
-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่

ผลงานด าเนินงาน 
-ROA 
-ROE 
-Tobin’s Q 

ค่าสถิติ
ประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ 
(Correlation 
Coefficient) 

-สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนนอกงบ
การเงิน (ทุน
มนุษย)์ มี
ความสมัพนัธ์
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
สามารถบนัทึกบญัชี 
ตวัแปรควบคุม 
-อตัราส่วนแสดงสภาพหน้ี 
-กลุ่มอุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 
 

กบัผลการ
ด าเนินงานของ
กิจการทั้งท่ีวดั
โดยใช ้ROA 
ROE และ 
Tobin’s Q  
-สินทรัพยท่ี์ไม่
มีตวัตนท่ีระบุ
ไดมี้
ความสมัพนัธ์
กบั ROA และ 
Tobin’s Q  
-ค่าความนิยม
ไม่พบ
ความสมัพนัธ์ 

วรลกัษณ์ โรจน
รัตน์ (2550)  

-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุ
ได ้
-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุ
ไม่ได ้(ค่าความนิยม) 

ราคาหลกัทรัพย ์
ก าไรในอนาคต 

การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 
 

-สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนทั้งท่ีระบุ
ไดแ้ละระบุ
ไม่ได ้( วามค่าค

มี) นิยม
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
ราคา
หลกัทรัพย์
อยา่งมี
นยัส าคญั 
-สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนมี
ความสมัพนัธ์
ในทิศทาง
เดียวกนักบั
ก าไรใน
อนาคต 
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
ศนัสนีย ์สุริยเชิดชู
สกลุ (2548)  

ค่าความนิยมสุทธิ 
 
ตวัแปรควบคุม 
-อตัราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าทางบญัชี 
-อตัราส่วนสภาพหน้ี 
-ประเภทอุตสาหกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
- การ

เปล่ียนแปลง

ใน EBITDA 

กระแสเงนิสดใน
อนาคต 

- การ

เปล่ียนแปลง

ในกระแสเงิน

สด 

 

การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 
 

-ค่าความนิยมมี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัผล
การด าเนินงาน
ในอนาคต 
-ค่าความนิยม 
จะไม่มี
ความสมัพนัธ์
กบักระแสเงิน
สดในอนาคต 
ท่ีวดัดว้ยการ
เปล่ียนแปลง
ของกระแสเงิน
สดจาก
กิจกรรม
ด าเนินงาน 

ศิรดา นวล
ประดิษฐ ์(2547)  

ค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกิจ 

ความสามารถในการท า
ก าไร 
 

Multivariate 
Analysis of 
Variance 
(MANOVA) 

อตัรา
ผลตอบแทน
ก าไรขั้นตน้
และอตัรา
ผลตอบแทน
จากการ
ด าเนินงานมี
ความสมัพนัธ์
ในทิศทาง
เดียวกบัค่า
ความนิยม   

Kaiss Sarra, 
Nezha Bagher and 
Mounime EI 
Kabbouri (2018) 

ค่าความนิยม ก าไรส่วนท่ีเหลือทาง
เศรษฐศาสตร์ 
(Residual Economic 
Income) 

Regression 
statistics 

พบ
ความสมัพนัธ์
เชิงบวก
ระหวา่งค่า
ความนิยมกบั
ก าไรส่วนท่ี
เหลือทาง
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
เศรษฐศาสตร์ 

Richard A. 
Helens, Robert L. 
Leach, Paul 
Newsom and 
Leanne C. 
McGrath (2017) 

ค่าโฆษณา 
ค่าความนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

Regression 
statistics 

ค่าความนิยมมี
ผลกระทบเชิง
บวกอยา่งมี
นยัส าคญัต่อ
ผลตอบแทน
จากการลงทุน 

Rindu Rika 
Gamayuni  (2015)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
-ผลรวมของทุนมนุษย ์
(human capital) ทุนทาง
โครงสร้างองคก์ร 
(structural capital) และ 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
(customer capital) 

ผลงานด าเนินงาน  
- ROA 

 
มูลค่ากจิการ 

- Tobin’s Q 

 
 

Path Analysis -สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนไม่มี
ความสมัพนัธ์
กบันโยบาย
ทางการเงิน แต่
มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกต่อผล
การด าเนินงาน
ทางการเงิน 
(ROA) และ
มูลค่ากิจการ 
-สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนส่งผลต่อ
มูลค่ากิจการ
ผา่นผลการ
ด าเนินงาน 
(ROA) 

Hanran Li and 
Wenshu Wang 
(2014)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
- ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและ

พฒันา(R&D) 

- การฝึกอบรมการขาย 

(Sales training) 

- ผลประโยชน์พนกังาน

(Employee benefit) 

ผลการด าเนินงานทาง
การเงินใชอ้ตัรา

แทนต่อบอตผล
สินทรัพย์ : ROA 

Least Square 
Model 
Random Effect 
Model 

ค่าใชจ่้ายใน
การวจิยัและ
พฒันา และ
ค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรม
พนกังานขาย
ส่งผลต่อผล
การด าเนินงาน
ของกิจการ 
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
Mehdi Behname,  
Mohammad Reza 
Pajoohi and  
Mohammad 
Ghahramanizady 
(2012)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มูลค่าทางการตลาด       
( MV of Firm = NBV 
+ goodwill) 

การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 
 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนมี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
มูลค่าทางการ
ตลาด และพบ
ความสมัพนัธ์
เชิงบวก
ระหวา่งก าไร
ผิดปกติกบั
มูลค่าทางการ
ตลาด 

Klaus Moeller 
(2009)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ผลการด าเนินงานทาง
การเงิน  
- การเพ่ิมมูลค่าของ
กิจการ 
- ก าไรของกิจการ 
- การเติบโตของ
ยอดขาย 

Path Analysis พบ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนและผล
การด าเนินงาน
ทางการเงิน 

Keith W. Chauvin 
and Mark 
Hirschey (1994) 

ค่าความนิยม 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

ก าไรสุทธิ 
มูลค่าทางการตลาด 

การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 
 

ค่าความนิยม
มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อ
ความสามารถ
ในการท าก าไร
และมูลค่า
ทางการตลาด
ของกิจการใน
กลุ่มอุตสหกร
รมท่ีไม่ใช่
อุตสหกรรม
การผลิต 

ROA : Return on Assets, ROE : Return on Equity, EBITDA : Earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization 
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6.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัผลการด าเนินงาน และมูลค่ากจิการ 

ณฐันนัท ์สุรวฒันา (2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างผูถื้อหุน้กบัมูลค่ากิจการ
ของบริษทัจดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ สัดส่วนการกระจุก
ตวัของผูถื้อหุน้รายใหญ่อนัดบัแรก (TOP1) สัดส่วนการกระจุกตวัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 5 อนัดบั
แรก (TOP5) สัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนสถาบนั (INST) สัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุน
สถาบนัในประเทศ (DINST) และสัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนในประเทศ (THAI) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s q แต่สัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนบุคคล
ต่างประเทศ (FINDV) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s Q และพบวา่ 
สัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนบุคคล (INDV) สัดส่วนการถือหุน้ของนกัลงทุนบุคคลในประเทศ 
(DINDV) สัดส่วนการถือหุ้นของนกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ (FINST) และสัดส่วนการถือหุน้
ของนกัลงทุนต่างประเทศ (FOREIGN) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s q  

ส าหรับตวัแปรควบคุมนั้น พบวา่ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) กระแสเงินสด
จากการดาเนินงาน (OCF) และขนาดของบริษทั (SIZE) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการท่ี
วดัโดย Tobin’s Q แต่อตัราส่วนก าไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (RETA) และอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพยร์วม(LEV) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s Q และพบวา่ อตัรา
การจ่ายปันผล (DPR) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัมูลค่ากิจการท่ีวดัโดย Tobin’s Q 

Untung Haryono และ Rusdiah Iskandar (2015) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการ
ด าเนินงานทางสังคมกบัมูลค่ากิจการทั้งทางตรงและทางออ้ม ผา่นผลการด าเนินงานทางการเงินและ
ความเส่ียงของกิจการ โดยศึกษาบริษทักลุ่มทรัพยากรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
อินโดนีเซียปี 2011-2014   ผลการด าเนินงานทางสังคมเก็บขอ้มูลจากการเปิดเผยขอ้มูลจากตาม
กรอบการรายงานสากล GRI 3.1 มูลค่ากิจการวดัจากค่า Tobin’s Q และ ราคาต่อมูลค่าตามบญัชี 
(PBV)  ส าหรับผลการด าเนินงานทางการเงินวดัจากอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  และ
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ความเส่ียงของกิจการวดัจากความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุน้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง (SEM)  

ผลการศึกษาพบวา่ ผลการด าเนินงานทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการอยา่งมี
นยัส าคญั  1) ผลการด าเนินงานทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน และผล
การด าเนินงานทางการเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ นอกจากนั้นผลการด าเนินงานทาง
สังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการด าเนินงานทางการเงิน 2) ผลการด าเนินงานทาง
สังคมมีอิทธิพลเชิงลบต่อความเส่ียงของกิจการ และความเส่ียงของกิจการมีอิทธิพลเชิงลบต่อมูลค่า
กิจการอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตามผลการด าเนินงานทางสังคมไม่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
มูลค่ากิจการผา่นความเส่ียงของกิจการ 
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Rindu Rika Gamayuni  (2015) ศึกษาผลกระทบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และนโยบายทางการเงินต่อมูลค่ากิจการ โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  นโยบายทางการเงิน และผลการด าเนินงานทางการเงิน กบั มูลค่ากิจการ
ส าหรับบริษทัมหาชนในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบันโยบายทางการเงิน แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน 
(ROA) และมูลค่ากิจการ นโยบายการช าระหน้ีและผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROA) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่งผลต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการ
ด าเนินงาน (ROA) ขอ้จ ากดัในการวดัมูลค่าและเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและราคาตลาดในของส่วนของผูถื้อหุน้  การวดัมูลค่า
และเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเหมาะสมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเพราะสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการอยา่งมีนยัส าคญั 

Nurul Hidayah (2014) ศึกษาผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อมูลค่ากิจการจากบริษทั
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอินโดนีเซีย  ปัจจยัต่างๆ ท่ี
ศึกษาประกอบดว้ย การถือหุ้นของกรรมการ โครงสร้างเงินทุน (อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้) ขนาดกิจการ ความสามารถในการท าก าไร (อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย)์ มูลค่ากิจการ
วดัจากราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (PBV) ผลการศึกษาพบวา่ การถือหุน้ของกรรมการ ขนาดกิจการ 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ส่งผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ  

Bambang Sudiyatno Elen Puspitasari และ Andi Kartika (2012) ศึกษานโยบายกิจการ ผล
การด าเนินงานของกิจการ และมูลค่ากิจการจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
อินโดนีเซีย โดยศึกษาผลการด าเนินงานจากความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายของกิจการกบัมูลค่า
กิจการ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ความสามารถในการบริหารเงินมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผลการ
ด าเนินงาน แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการ 2)แรงจูงใจของผูบ้ริหารพบความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัมูลค่ากิจการ แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั 3) ตน้ทุนของ
เงินทุนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการด าเนินงานและพบความสัมพนัธ์เชิงลบกบัมูลค่ากิจการแต่
ไม่อยูใ่นระดบัท่ีมีนยัส าคญั 4) ผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการ  
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ตาราง 2 สรุปงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัผลการด าเนินงานและมูลค่ากจิการ 

งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
ณฐันนัท ์สุรวฒันา 
(2556)   

โครงสร้างผูถื้อหุน้ 
 
 
ตวัแปรควบคุม 

- ROA 

Tobin’s Q การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 
 

อตัรา
ผลตอบแทน
จากสินทรัพย ์
(ROA) กระแส
เงินสดจากการ
ดาเนินงาน 
(OCF) และ
ขนาดของ
บริษทั (SIZE) มี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
มูลค่ากิจการท่ี
วดัโดย Tobin’s 
Q 

Untung Haryono 
และ Rusdiah 
Iskandar (2015) 
 

ผลการด าเนินงานทาง
สงัคม 

มูลค่ากจิการ 
- Tobin’s Q 

- Price to Book 

Value (PBV) 

ผลการด าเนินงาน 
- ROA 

- ROE 

A Structural 
Equation 
Modeling 
(SEM) 

ผลการ
ด าเนินงานทาง
สงัคมไม่มี
อิทธิพลต่อ
มูลค่ากิจการ
อยา่งมีนยัส าคญั   
-ผลการด าเนิน
ทางการเงินมี
อิทธิพลเชิงบวก
ต่อมูลค่ากิจการ 

Rindu Rika 
Gamayuni  (2015)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
-ผลรวมของทุนมนุษย ์
(human capital) ทุนทาง
โครงสร้างองคก์ร 
(structural capital) และ 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
(customer capital) 

ผลงานด าเนินงาน  
- ROA 

 
มูลค่ากจิการ 

- Tobin’s Q 

 
 

Path Analysis -นโยบายการ
ช าระหน้ีและผล
การด าเนินงาน
ทางการเงิน 
(ROA) มี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
มูลค่ากิจการ 
-สินทรัพยไ์ม่มี
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
ตวัตนส่งผลต่อ
มูลค่ากิจการ
ผา่นผลการ
ด าเนินงาน 
(ROA) 

Nurul Hidayah      
 )2014 (  

การบริหารจดัการ
(Managerial)  
ส่วนของผูถื้อหุน้
(Ownership) 
โครงการเงินทุน(Capital 
Structure) 
ขนาดของกิจการ(Firm 
Size) 
อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(ROA) 

มูลค่ากจิการ 
- Price to Book 

Value 

การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 

การถือหุน้ของ
กรรมการ ขนาด
กิจการ 
อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์ส่งผล
กระทบต่อมูลค่า
กิจการ 

Bambang 
Sudiyatno Elen 
Puspitasari และ 
Andi Kartika 
(2012)  

นโยบายกจิการ 
- อตัราส่วน

หน้ีสิน (Debt 

Ratio) 

- หุน้ปันผล 

(Stock Bonus) 

- ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ 

(PPE) 

ผลการด าเนินงาน 
- ROA 

 
มูลค่ากจิการ 

- Tobin’s Q 

การวเิคราะห์
ความถดถอย
เชิงพหุ 
(Multiple 
Regression) 

-ความสามารถ
ในการบริหาร
เงินมี
ความสมัพนัธ์
เชิงลบกบัผล
การด าเนินงาน 
แต่มี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
มูลค่ากิจการ 
-แรงจูงใจของ
ผูบ้ริหารพบ
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
มูลค่ากิจการ แต่
ไม่พบ
ความสมัพนัธ์
กบัผลการ
ด าเนินงานอยา่ง
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
มีนยัส าคญั 
- ตน้ทุนของ
เงินทุนมี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัผล
การด าเนินงาน
และพบ
ความสมัพนัธ์
เชิงลบกบัมูลค่า
กิจการแต่ไม่อยู่
ในระดบัท่ีมี
นยัส าคญั  
- ผลการ
ด าเนินงานมี
ความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบั
มูลค่ากิจการ 

ROA : Return on Assets, ROE : Return on Equity 
 
6.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและมูลค่ากจิการ 

ศิรินภา สุพรมอินทร์ (2556) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบั
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน กิจการ : บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมบริการและกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลย ีผลการศึกษาพบวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกงบการเงิน (ทุนมนุษย)์ มีความสัมพนัธ์กบั
ผลการด าเนินงานของกิจการทั้งท่ีวดัโดยใช ้ROA ROE และ Tobin’s Q ส่วนสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน
ท่ีระบุไดมี้ความสัมพนัธ์กบั ROA และ Tobin’s Q และในส่วนของค่าความนิยมไม่พบ
ความสัมพนัธ์ 

Maria Manuela MARTINS, Ilídio Tomás LOPES (2016) ศึกษาทุนทางปัญญาและ
ความสามารถในการท าก าไร โดยศึกษามูลค่ากิจการของบริษทัขนาดใหญ่ 500 แห่งในยุโรป ผล
การศึกษาพบความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q)ในกลุ่ม
กิจการท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความช านาญ (knowledge intensive)  
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Rindu Rika Gamayuni  (2015) ศึกษาผลกระทบของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และนโยบายทางการเงินต่อมูลค่ากิจการ โดยศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  นโยบายทางการเงิน และผลการด าเนินงานทางการเงิน กบั มูลค่ากิจการ
ส าหรับบริษทัมหาชนในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบวา่ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบันโยบายทางการเงิน แต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน 
(ROA) และมูลค่ากิจการ นโยบายการช าระหน้ีและผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROA) มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัมูลค่ากิจการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่งผลต่อมูลค่ากิจการผา่นผลการ
ด าเนินงาน (ROA) ขอ้จ ากดัในการวดัมูลค่าและเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นสาเหตุท่ีท า
ใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและราคาตลาดในของส่วนของผูถื้อหุน้  การวดัมูลค่า
และเปิดเผยขอ้มูลสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเหมาะสมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเพราะสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการอยา่งมีนยัส าคญั 

Sophia Chen (2014) ศึกษาขอ้จ ากดัทางการเงิน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และการเคล่ือนไหว
ในมูลค่ากิจการ โดยศึกษาจากบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่กิจการท่ีมี
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสูงจะเติบโตและมีมูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) สูง 

Nien-Su Shih (2013) ศึกษาการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอิทธิพลต่อมูลค่า
กิจการอยา่งไร โดยศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีต่อมูลค่า
ทางการตลาดของกิจการและมูลค่าทางการบญัชี ผลการศึกษาพบวา่มูลค่าสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์ าเนินงานและเงินปันผลจ่าย และพบวา่
มูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าทางการตลาดของกิจการ 

 
ตาราง 3 สรุปงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและมูลค่ากจิการ 

งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 
ศิรินภา สุพรม
อินทร์ (2556)  

ตวัแปรอธิบาย 
-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุ
ได ้
-ค่าความนิยม 
-สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่
สามารถบนัทึกบญัชี 
ตวัแปรควบคุม 
-อตัราส่วนแสดงสภาพหน้ี 
-กลุ่มอุตสาหกรรม 

ผลงานด าเนินงาน 
-ROA 
-ROE 
-Tobin’s Q 

ค่าสถิติประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ 
(Correlation 
Coefficient) 
การวเิคราะห์
ความถดถอยเชิง
พหุ (Multiple 
Regression) 
 

-สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนทีระบุได้
และนอกงบ
การเงิน (ทุน
มนุษย)์ มี
ความสมัพนัธ์กบั
ผลการ
ด าเนินงานของ
กิจการทั้งท่ีวดั
โดยใช ้ROA 
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 

ROE และ 
Tobin’s Q  
-สินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนท่ีระบุไดมี้
ความสมัพนัธ์กบั 
ROA และ 
Tobin’s Q  
-ค่าความนิยมไม่
พบความสมัพนัธ ์

Maria 
Manuela 
MARTINS, 
Ilídio Tomás 
LOPES 
( 6201 )  
 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
- กลุ่มกิจการท่ีตอ้ง

ใชค้วามรู้ความ

ช านาญ 

Knowledge 

intensive 

company            

(Intangible 

intensive) 

- กลุ่มกิจการท่ีไม่

ตอ้งใชค้วามรู้

ความช านาญ 

Non- intensive 

knowledge 

company            

(Tangible 

intensive) 

ความสามารถในการท า
ก าไร 

- ROA 

- ROE 

- ROCE 

- ROS 

t-test พบ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง
สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนและมูลค่า
กิจการ (Tobin’s 
Q)ในกลุ่ม
กิจการท่ีตอ้งใช้
ความรู้ความ
ช านาญ 
(knowledge 
intensive) 
 

Rindu Rika 
Gamayuni  
(2015)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
-ผลรวมของทุนมนุษย ์
(human capital) ทุนทาง
โครงสร้างองคก์ร 
(structural capital) และ 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

ผลงานด าเนินงาน  
- ROA 

 
มูลค่ากจิการ 

- Tobin’s Q 

Path Analysis -สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนไม่มี
ความสมัพนัธ์กบั
นโยบายทางการ
เงิน แต่มี
ความสมัพนัธ์เชิง
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งานวจัิย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สถิติการวจัิย ผลวจัิย 

(customer capital)  
 

บวกต่อผลการ
ด าเนินงานทาง
การเงิน (ROA) 
และมูลค่ากิจการ 
-สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนส่งผลต่อ
มูลค่ากิจการผา่น
ผลการ
ด าเนินงาน 
(ROA) 

Sophia Chen 
(2014)  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน Tobin’s Q ทดสอบสมการ กิจการท่ีมี
สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนสูงจะ
เติบโตและมี
มูลค่ากิจการ 
(Tobin’s Q) สูง 

Nien-Su Shih 
(2013)  

การเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มูลค่าทางการตลาดของ
กิจการ 
มูลค่าตามบญัชีของ
กิจการ 

พฒันาโมเดลเพื่อ
อธิบาย
ความสมัพนัธ์ 

มูลค่าสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนมี
ความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัราคาตาม
บญัชีของ
สินทรัพย์
ด าเนินงานและ
เงินปันผลจ่าย 
และพบวา่มูลค่า
สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนมี
ความสมัพนัธ์กบั
มูลค่าทางการ
ตลาดของกิจการ 

ROA : Return on Assets, ROE : Return on Equity, ROCE : Return on Capital Employed, ROS : 

Return on Sales 
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7. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มี 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัผลการด าเนินงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนกบัมูลค่ากิจการ รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการด าเนินงานกบัมูลค่า
กิจการ ผูว้จิยัจึงสร้างกรอบแนวคิดส าหรับศึกษาผลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อมูลค่ากิจการผา่นผล
การด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระคือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้และ ค่าความนิยม ตวัแปรตาม คือ 
ผลการด าเนินงาน (อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม : ROA) และมูลค่ากิจการ (ค่า  
Tobin’s Q โดยท าการศึกษาประชากรจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทย (SET 100) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560 
 

กรอบที ่1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
              

    ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 1    
             
 
 
 
 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีระบุได ้ 

มูลค่ากจิการ 
ค่า Tobin’s Q 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(ROA) 
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กรอบที ่2 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
     
    ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวจัิย 2 

 
8. สรุป 
  ปัจจุบนัการประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจไม่ได้มุ่งหวงัท่ีก าไรสูงสุดเพียงอย่าง
เดียวอีกต่อไป หากแต่ยงัมุ่งท่ีความมัง่คัง่ของผูเ้ป็นเจา้ของรวมทั้งการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนอีกดว้ย 
ปัจจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรในการวดัมูลค่ากิจการ นอกจากนั้นจากผลการศึกษาในอดีตพบว่าการ
ลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมทั้งค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานและมูลค่าของกิจการ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ผูว้ิจ ัยจึงตอ้งการ
ศึกษาสัดส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ผลการ
ด าเนินงาน และมูลค่ากิจการ รวมถึงศึกษาผลของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนต่อมูลค่ากิจการผ่านผลการ
ด าเนินงานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET 100) รอบระยะเวลา
บญัชีปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2560 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
               ค่าความนิยม  

ผลการด าเนินงาน 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(ROA) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

มูลค่ากจิการ 
ค่า Tobin’s Q 

 
 

 
 
 
 
 
 


