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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษามูลค่าของรายการค่าความนิยมจากการรวม

ธุรกิจในงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในชว่งปี พ.ศ. 2557-2559 ยกเวน้การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษามูลค่าของรายการ
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์ 
โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ยกเวน้บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกจิการเงนิ และบรษิทัที่อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ นอกจากนี้ยงัได้ตดัค่าความผดิปกติ  
(Outlier) ออกจากกลุ่มตวัอย่าง จงึเหลอืกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้จ านวน 283 ขอ้มูล 
โดยแบ่งการวเิคราะหส์ถติอิอกเป็น 2 ส่วน คอื การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา ซึ่งเป็นการทดสอบ
ขอ้มูลในรูปของค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิต ิ
เชงิอนุมาน โดยผูศ้กึษาใชก้ารวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ และประมวลผลด้วยเทคนิค
การวเิคราะหส์มการถดถอย ซึ่งม ี2 ตวัแบบ คอื ตวัแบบที ่1 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่าความนิยมกบัราคาหลักทรพัย์ โดยไม่มีตวัแปรควบคุม และตัวแบบที่ 2 เป็นการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยมตีวัแปรควบคุม 

จากการศกึษาพบว่า ค่าความนิยมทีม่คี่าต ่าสุดเป็นค่าความนิยมของบรษิทั แอดวานซ์ 
คอนเนคชัน่ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ปี 2558 และปี 2559 และค่าสูงสุดเป็นค่าความนิยมของ
บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 เมื่อทดสอบการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แล้วพบว่า ค่าความนิยม ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิและมูลค่าตามบญัชขีองกจิการมีความสมัพนัธ์ 
ในทิศทางที่เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.01) โดยก าไร 



จ 

(ขาดทุน) สุทธิมมีคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางที่เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์มากทีสุ่ด รองลงมาคอื 
มูลค่าตามบญัชขีองกจิการ และค่าความนิยม เมื่อวเิคราะห์สมการถดถอยนัน้ ทัง้สองตวัแบบ 
พบว่า ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางที่เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญั  
(p-value < 0.01) หมายถงึ รายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิเป็นขอ้มูลทางการเงนิที่มี
ประโยชน์ในการพจิารณาซื้อขายหลกัทรพัย์ของนักลงทุนได้ นอกจากนี้ ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ
และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการที่ผูศ้กึษาก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรควบคุมมคีวามสมัพนัธใ์นทิศทาง
ที่เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญั (p-value < 0.01) ซึ่งหมายความว่า นอกจาก
รายการค่าความนิยมแล้ว ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิและมูลค่าตามบญัชขีองกจิการกส็ามารถน ามาใช้
ในการพจิารณาซื้อขายหลกัทรพัยไ์ดด้ว้ย 
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การศกึษาคน้ควา้อสิระเรื่องนี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ษรินุิช 
นิ่มตระกูล ในฐานะอาจารยท์ี่ปรกึษาการศกึษาค้นควา้อสิระ ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาแนะน า ตรวจและ
แกไ้ขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กติติมา 
อคัรนุพงศ ์ทีท่่านไดก้รุณาเป็นประธานสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ รวมถงึ อาจารย ์ดร.จติรตัน์ 
ชา่งหล่อ ทีท่่านไดก้รุณามาเป็นกรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้อสิระ ตลอดจนคณาจารยท์ุกท่าน
ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูต้่างๆ แก่ขา้พเจา้ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

สุดท้ายกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชกิทุกคนในครอบครวัที่ดูแลและให้
ก าลงัใจตลอดการศกึษาค้นควา้อสิระนี้ ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่สละเวลาอนัมคี่ามาให้ขอ้มูล
และคอยชว่ยเหลอืในการท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาอยู่ ซึ่งท าใหส้ามารถ
จดัท ารายงานศกึษาคน้ควา้อสิระส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบนันี้ประเทศไทยไดเ้ปิดตลาดเสรทีางการคา้ซึ่งรวมไปถงึการลงทนุในตลาดทุนดว้ย 
ท าใหภ้าคธุรกจิตอ้งเตรยีมรบัมอืไวใ้หพ้รอ้มกบัการแข่งขนัทีรุ่นแรงของคู่แขง่ทีอ่ยู่ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมไปถงึการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในปัจจบุนั  
ด้วยเหตุนี้ธุรกจิจงึต้องพยายามปรบัตวั พฒันา และใชก้ลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถแขง่ขนักบั
คู่แข่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ และการรวมธุรกจิกเ็ป็นอกีหนึ่งกลยุทธ์ที่ธุรกจิจะสร้าง
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั สรา้งการเตบิโตใหก้บัธุรกจิอย่างกา้วกระโดดและทวคีวามส าคญั
มากขึน้ในปัจจุบนั เนื่องจากเป็นการลดการแขง่ขนักนัเองในธุรกจินอกจากนี้การรวมธุรกจิยงัท าให้
ลดตน้ทุนเพราะสามารถประหยดัจากขนาดธุรกจิทีใ่หญ่ขึน้ มอี านาจการต่อรองทางธุรกจิมากขึน้ 
มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นในสายธุรกจิซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได้อย่าง
ครอบคลุมมากขึน้ ผูใ้ชง้บการเงนิมกัจะพบค่าความนิยม (Goodwill) ที่เป็นผลจากการซื้อธุรกจิ 
(ปราณดิา ศยามานนท์, 2556)  

ค่าความนิยม (Goodwill) จากการรวมธุรกจิเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนในงบการเงนิรวม
ของกลุ่มกจิการซึ่งเกดิขึน้จากการทีบ่รษิทัใหญ่ซื้อบรษิทัยอ่ยในมูลคา่ทีสู่งกวา่มูลคา่ยุตธิรรมของ
สนิทรพัย์สุทธใินบรษิทัย่อยหรอืจะเรยีกว่า “ซื้อของแพง” และบรษิทัผูซ้ื้อจะต้องมกีารทดสอบ
การด้อยค่า (Impairment Test) ของค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิทุกปี โดยไม่ต้องพจิารณา
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเหมอืนสนิทรพัย์ทัว่ไป ถ้าบริษัทใหญ่ซื้อบริษทัย่อยในมูลค่าที่ต ่ากว่า
มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธใินบริษทัย่อยหรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า “ซื้อของถูก” (เกดิได้ยากใน
ความเป็นจรงิ) ผลแตกต่างดงักล่าวเรยีกวา่ก าไรจากการซื้อในราคาต ่ากวา่มูลค่ายุตธิรรม (Gain 
on a bargain purchase) ซึ่งเดมิทเีรยีกว่าค่าความนิยมตดิลบ (Negative Goodwill) กจิการจะ
แสดงเป็นก าไรจากการซื้อในงบก าไรขาดทุนรวมหลงัจากทีผู่ซ้ื้อไดท้บทวนความถูกตอ้งของการ
ประเมนิราคาสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทัง้หมดอกีครัง้ (ธญัลกัษณ์ วจิติรสาระวงศ์, 2559) 

ในยุโรปมีธุรกจิที่มคี่าความนิยมจากการรวมธุรกจิเป็นจ านวนมากได้แก่ ธุรกิจสนิค้า
อุปโภคบรโิภค การสื่อสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ สาธารณสุข ซึ่งมคี่าความนิยมจากการรวม
ธุรกจิต่อสนิทรพัยร์วมมากกวา่รอ้ยละ 20 ซึ่งถอืวา่มนียัส าคญัต่องบการเงนิ แต่ในปี ค.ศ. 2012-
2013 ที่เกิดวกิฤตการณ์หนี้ในยุโรปพบว่าจ านวนค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิในช่วงเวลา
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ดงักล่าวลดลงอย่างมากจากการประชุมวชิาการ the 39th European Accounting Association 
(EAA) Annual Congress ที่เมืองมาสทริสต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (AinE and EAA FRSC's, 
2016) เนื่องจากค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิเป็นสิง่ที่แสดงถงึศกัยภาพในการด าเนินงานที่ดี
รวมถึงความสามารถในการท าก าไรที่สูงขึ้นอนัเกิดจากผลตอบแทนจากการซื้อธุรกิจ อีกทัง้
รายไดส้่วนเกนิทีเ่กดิจากการซื้อธุรกจิยงัส่งผลใหม้โีอกาสไดร้บัก าไรเฉลีย่ปกตใินอนาคตอกีดว้ย 
(George และ Norman, 1974) ดงันัน้ผู้ที่ควรให้ความสนใจค่าความนิยมในงบการเงนิ ได้แก่  
ผูถ้อืหุน้เพื่อประเมนิการบรหิารงานของผูบ้รหิาร  เจา้หนี้เพื่อประเมนิสภาพคล่องและความเสีย่ง
ต่อการลม้ละลายของลูกหนี้ นกัวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานระหวา่งบรษิทัทีเ่ตบิโต
จากภายในและบรษิทัทีเ่ตบิโตจากภายนอกโดยการซือ้ธุรกจิ และผูบ้รหิารเพื่อผลการด าเนินงาน
ของหน่วยธุรกจิ   

จากงานวจิยัในอดตีจะเหน็วา่คา่ความนิยมจากการรวมธุรกจิ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
ผลการด าเนินงาน (ศนัสนีย์ สุริยเชดิชูสกุล , 2548) และความสามารถในการท าก าไร (ลคันา  
พูลเจรญิ, 2555) โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจากบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพราะเป็นตลาดทุนขนาดใหญ่ทีน่กัลงทุนจ านวนมากมาลงทุนซื้อขายหลกัทรพัย ์ผูล้งทุนทีส่นใจ
จะซื้อขายหลกัทรพัยต์อ้งมกีารประเมนิถงึระดบัและคาดการณ์ทศิทางการเปลีย่นแปลงของราคา
หลกัทรพัย์ เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง และนักลงทุนทุกคนก็มุ่งหวงัในสิ่งเดียวกันคือ 
“ผลตอบแทนจากการลงทุน” ในอตัราที่น่าพอใจและคุ้มค่ากบัการลงทุน ซึ่งผลตอบแทนจาก 
การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเงนิสด เช่น การลงทุนในหุ้นสามญักจ็ะได้รบัเงนิปันผลกลับมา 
หรอืการลงทุนในหุ้นกู้จะไดร้บัดอกเบี้ยกลบัมา หรอืก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์
หรอืก าไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรพัยท์ีซ่ือ้ไว ้ซึ่งผลก าไรในทีน่ี้เป็นผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจาก
การทีผู่ล้งทุนสามารถขายหลกัทรพัยไ์ดใ้นราคาทีสู่งกวา่ราคาซื้อมาเมื่อสิน้สุดระยะเวลาการลงทุน 
(Vimonmass, 2014) 

ดงันัน้จะเหน็วา่ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิเป็นสนิทรพัย์รายการหนึ่งทีม่คีวามส าคญั
ต่อผูใ้ชง้บการเงนิเนื่องจากเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการด าเนินงาน และความสามารถ
ในการท าก าไรของธรุกจิ โดยเฉพาะนกัลงทุน และผูท้ีใ่ชง้บการเงนิในการวเิคราะหข์อ้มูล  เพราะ
ข้อมูลทางการบญัชจีะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินก็ต่อเมื่อข้อมูลนัน้มีความน่าเชื่อถือและ
เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิ ท าให้ผูใ้ชง้บการเงนิสามารถประเมนิเหตุการณ์ในอดตี 
ปัจจุบนัและอนาคตได้ ประกอบกบัแนวคดิทีว่่าตลาดทุนจะทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ ราคาตลาดของ
หลกัทรพัยท์ีใ่ชซ้ื้อขายในเวลาใดเวลาหนึ่งถือเป็นมูลคา่ทีส่ะทอ้นขอ้มูลขา่วสารทุกประเภททีผ่า่น
การรบัรู้ของนักลงทุน เนื่องจากมงีานวจิยัที่ศกึษาความสมัพนัธ์ของค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกจิกบัผลการด าเนินงาน (ศนัสนีย ์สุรยิเชดิชสูกุล, 2548) และความสมัพนัธข์องค่าความนิยม
จากการรวมธุรกจิกบัความสามารถในการท าก าไร (ลคันา พูลเจรญิ, 2555) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ในการลงทุนของนักลงทุนแล้ว ราคาหลกัทรพัย์กเ็ป็นอกีหนึ่งปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใน  
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การลงทุนของนกัลงทุนดว้ย จงึเป็นแนวคดิให้ผูศ้กึษาสนใจที่จะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่า
ความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย ์ เพื่อตอ้งการทราบวา่ค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกจิจะส่งผลอย่างไรต่อราคาหลกัทรพัยท์ีน่กัลงทุนจะใชใ้นการพจิารณาการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษามูลค่าของรายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิในงบการเงนิของบรษิทั
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 

จากงานวจิยัในอดตีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งพบวา่ รายการค่าความนิยม
ที่เกดิจากการรวมธุรกจิสามารถสะท้อนถงึผลการด าเนินงาน (ศนัสนีย์ สุรยิเชดิชูสกุล, 2548) 
และความสามารถในการท าก าไร (ลคันา พูลเจรญิ, 2555) ของกจิการได ้เนื่องจากผลการด าเนินงาน
ของกิจการ และความสามารถในการท าก าไรถือเป็นข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การตดัสนิใจในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของนกัลงทุน อาจกล่าวได้ว่า นักลงทุนหรอืนักวเิคราะห์
หลกัทรพัยจ์ะใชข้อ้มูลรายการนี้ประกอบการการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจินัน่เอง 

ดงันัน้เพื่อเป็นการทดสอบการตอบสนองของตลาดทุนต่อรายการค่าความนิยมที่เกิด
จากการรวมธุรกจิตามหลกัการและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตีขา้งตน้ของกลุ่มบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้จิยัจงึก าหนดสมมตฐิานการวจิยัไดด้งันี้ 

สมมตฐิาน  H1  :  ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางทีเ่ป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์
 
ขอบเขตการศึกษา  
 

ในการศกึษานี้ผู้ศกึษามุ่งเน้นศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกจิตามมาตรฐานการบญัชขีองไทยฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ กบัราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่งปี 2557-2559   
เนื่องจากมาตรฐานการบญัชขีองไทยฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ มกีารปรบัปรุง
ล่าสุดในปี 2558 ซึ่งเริ่มบงัคบัใช้ในปี 2559 โดยเป็นการเพิม่เติม และแก้ไขถ้อยค าให้ชดัเจน
เขา้ใจง่ายขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานฉบบัอื่นเท่านัน้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบอย่างมสีาระส าคญั
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ในการค านวณค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ จงึไม่มผีลกบัการเกบ็มูลค่าสุทธขิองค่าความนิยม
จากกลุ่มตวัอย่างในปี 2557-2559 แต่อย่างใด 

การศกึษานี้เป็นงานวจิยัเชงิปริมาณ (Quantitative research) โดยการน าข้อมูลทาง
การเงนิจากงบการเงนิและรายงานประจ าปีของบรษิทัมาท าการวเิคราะหข์อ้มูล 
 
ค านิยามศพัท ์
 

ค่าความนิยม หมายถึง สินทรพัย์ที่แสดงถงึผลประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ
ได้รบัจากสินทรพัย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุและรบัรู้เป็นรายได้ แยก
ออกมาใหช้ดัเจนได ้(มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ, 2560) 

การรวมธุรกจิ หมายถงึ รายการหรอืเหตุการณ์อื่นใดซึ่งท าใหผู้ซ้ื้อไดอ้ านาจในการควบคุม
ธุรกจิหรอืกลุ่มธุรกจิ รายการซึ่งเป็นการควบรวมจรงิ (True Mergers) หรอืเทยีบเท่าการควบรวม 
(Mergers of Equals) ถอืเป็นการรวมธุรกจิ (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่อง 
การรวมธุรกจิ, 2560) 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. นักลงทุนสามารถใช้ผลการศกึษาประกอบการตดัสินใจในการลงทุน เช่น ถ้าค่า
ความนิยมมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ในเชงิบวก ผูถ้อืหุ้นควรถอืเงนิลงทุนต่อ หรอืควร
ซื้อหุ้นเพิม่ ถ้าค่าความนิยมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์ในเชงิบวก ผูถ้อืหุ้นควรชะลอ
การลงทุน  หรอืควรขายหุน้ 

2. เจา้ของกจิการและผูบ้รหิารสามารถน าผลการศกึษามาใชใ้นการวางแผนท าให้ราคา
หลกัทรพัย์ดงึดูดนักลงทุนมาลงทุนในกจิการมากขึน้ เนื่องจากค่าความนิยมเป็นสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวธิกีารก าหนดราคาหลกัทรพัย ์เชน่ ถา้บรษิทัมคี่าความนิยม
สูงราคาหลกัทรพัยจ์ะสูง ถา้บรษิทัมคี่าความนิยมต ่าราคาหลกัทรพัยอ์าจต ่า 

3. ผูส้นใจสามารถน าผลการศกึษาไปใชเ้พื่อพฒันางานวจิยัต่อยอด โดยอาจศกึษาค่า
ความนิยมจากการรวมธุรกิจกบัตวัแปรอื่นๆ เช่น ศกึษาค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกบั 
การดอ้ยค่า หรอื ศกึษาค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบักลุ่มตลาดอื่นๆ เชน่ ตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (MAI) 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นการศกึษารายการค่าความนิยมที่
เกดิจากการรวมธุรกจิในมุมมองของตลาดทุน โดยผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
รายการค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ จากต าราวิชาการ เอกสาร หรือฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ จงึขอน าเสนอโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที ่1 แนวคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรม 
1.1 สมมตฐิานเรื่องประสทิธภิาพตลาดทุน 
1.2 การรวมธุรกจิ 
ส่วนที ่2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม 
 

1. สมมติฐานเรื่องประสิทธิภาพตลาดทุน (Efficient Market Hypothesis) 
Fama, (1970) ได้ให้ค าจ ากดัความของตลาดที่มีประสิทธภิาพและข้อสมมติฐาน

เอาไวด้งันี้ 
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (efficient market) หมายถึง ตลาดที่ราคาของหลกัทรพัย์

ทัง้หลาย สะทอ้นขา่วสารขอ้มูลเกีย่วกบัหลกัทรพัยน์ัน้อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ  
ขอ้สมมตฐิานของแนวคดิตลาดมปีระสทิธภิาพ ประสทิธภิาพของตลาดจะเกดิขึน้ได้  

ภายใตเ้งื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ในตลาดมผีูล้งทุนเป็นจ านวนมาก โดยเป็นผูล้งทุนที่มเีหตุมผีลและต้องการท า

ก าไรสูงสุด ณ ระดบัความเสี่ยงหนึ่ง ผูล้งทุนเหล่านี้เขา้ร่วมในตลาดโดยการวเิคราะห์ ประเมนิ
และซื้อขายหุน้ ทัง้นี้การตดัสนิใจของผูล้งทุนเพยีงรายเดยีวไม่สามารถก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ของราคาได ้

2. ไม่มีต้นทุนในการได้มาซึ่งข่าวสารขอ้มูล และผู้ลงทุนแต่ระรายได้รบัข่าวสาร
ขอ้มูลในเวลาไล่เลีย่กนั 

3. ขา่วสารขอ้มูลเกดิขึน้ในเชงิสุ่มและขอ้มูลแต่ละชิน้ไม่ขึน้ต่อกนั 
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4. ผูล้งทุนสนองตอบต่อขา่วสารขอ้มูลใหม่อย่างรวดเรว็และเตม็ที ่เป็นเหตุใหร้าคา
หลกัทรพัยเ์ปลีย่นแปลงตามขา่วสารขอ้มูลอย่างรวดเรว็ 

แนวคดิตลาดมปีระสทิธภิาพมไิด้สะท้อนข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์ แต่แนวคดินี้
ระบุว่า การปรบัตวัในราคาหลกัทรพัย์อนัเป็นผลมาจากข่าวสารข้อมูล เป็นการปรบัตวัที่ไม่มี
อคตหิรอืไม่เอนเอยีง บางครัง้อาจปรบัตวัมากไปหรอืน้อยไป แต่โดยเฉลีย่แลว้อยู่ในภาวะสมดุล
และถูกตอ้ง ราคาทีเ่กดิขึน้ใหม่จะถูกสร้างขึน้หลงัจากที่ผูล้งทุนไดร้บัขา่วสารขอ้มูลอย่างเตม็รูปแบบ 
ในตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างสมบูรณ์ราคาหลกัทรพัยจ์ะสะทอ้นถงึขา่วสารขอ้มลูทีม่อียู่ทัง้หมด
อย่างทันทีทันใด และผู้ลงทุนจะไม่สามารถใช้ข่าวสารข้อมูลเพื่อท าผลตอบแทนส่วนเกิน 
(abnormal return) ได ้เพราะขอ้มูลเหล่านี้อยู่ในราคาเรยีบร้อยแล้ว ในตลาดเชน่นี้ราคาหลกัทรพัย์
ทุกหลกัทรพัยจ์ะเท่ากบัมูลค่าที่แทจ้รงิ (Intrinsic Value) ถา้หากขา่วสารขอ้มูลบางประเภทมไิด้
สะทอ้นอย่างเตม็ทีใ่นราคาหลกัทรพัยห์รอืมคีวามลา้ในการสะทอ้นขา่วสารขอ้มูล แสดงวา่ ตลาด
นัน้มไิดม้ปีระสทิธภิาพอย่างสมบูรณ์ อนัที่จรงิแลว้ตลาดหลกัทรพัย ์แต่ละแห่งมรีะดบัของความ
มีประสิทธิภาพต่างๆ กนัไปขึ้นกบัชุดของข่าวสารข้อมูลที่ผู้ลงทุนใช้ในการตดัสินใจซื้อขาย
หลกัทรพัย์ หากตลาดหลกัทรพัย์เป็นตลาดที่สมบูรณ์แล้วราคาหลกัทรพัย์ จะสะท้อนถงึขอ้มูล
ขา่วสารทัง้หมดทีผู่ล้งทุนไดร้บั เมื่อขา่วสารขอ้มูลทีผู่ล้งทุนไดร้บัเปลีย่นแปลงไปราคาหลกัทรพัย์
กจ็ะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย หากยิง่ตลาดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ขอ้มูลบางชนิดกจ็ะไปถงึผูล้งทุน
อย่างทัว่ถงึและรวดเรว็ขึน้ 

ขา่วสารขอ้มูลทีแ่พร่ไปยงัผูล้งทุน อาจจ าแนกออกเป็น 3 ระดบัคอื 
1. ขอ้มูลตลาด (Market Information) ซึ่งหมายถงึ ขอ้มูลเกีย่วกบัราคาและปรมิาณ

ซื้อขายหลกัทรพัยท์ีเ่กดิขึน้แลว้ 
2. ขอ้มูลสาธารณะทัว่ไป (Public Information) ซึ่งหมายถงึ ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัพื้นฐาน

ของบรษิทั เช่น ขอ้มูลก าไร เงนิปันผล การแตกหุ้น การรวมกจิการ การพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่
คุณภาพผูบ้รหิาร วธิกีารปฏบิตัทิางบญัช ีการพยากรณ์ก าไร เป็นตน้ 

3. ขอ้มูลทุกประเภท (All Information) หมายถงึ ขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ ทัง้ขอ้มูล
สาธารณะและขอ้มูลภายใน 

Fama (1970) กล่าววา่ตลาดทุนไดม้กีารตอบสนองต่อขอ้มูลเหล่านัน้จรงิ โดยระดบั
การตอบสนองอาจจ าแนกได ้3 ระดบั คอื  

1. ระดบัต ่า (Weak Form) การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยใ์นปีปัจจุบนัเป็น
ผลมาจากขอ้มูลราคาหลกัทรพัย์ในอดตี คอื การก าหนดราคาหลกัทรพัยท์ี่จะซื้อขายในปัจจุบนั
ค านวณองิกบัราคาหลกัทรพัยใ์นอดตีเท่านัน้ จากการทดสอบพบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยใ์นระดบันี้ มลีกัษณะเป็นแบบสุ่ม (Random Walk) คอื มคีวามเป็นอสิระต่อกนั ดงันัน้ 
การทดสอบสมมติฐานประสทิธภิาพตลาดทุน ณ ระดบันี้ จะพิจารณาจากการตอบสนองของ
ราคาหลกัทรพัยต์่อราคาหลกัทรพัยใ์นอดตีว่า อตัราผลตอบแทนแบบไมปกต ิ(Abnormal Return) 
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เท่ากบัศนูยซ์ึ่งแสดงวา่ตลาดทุนมปีระสทิธภิาพระดบัต ่า ราคาปัจจุบนัของหลกัทรพัยส์ะท้อนถงึ
ขอ้มูลตลาดทีผ่า่นมาแลว้ทัง้หมดจงึไม่สามารถท าก าไรส่วนเกนิได้ 

2. ระดบัปานกลาง (Semi-strong Form) การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยใ์น
ปัจจุบนัไม่ได้เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ในอดตีเท่านัน้แต่ยงัรวมถงึขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดราคาหลกัทรพัยท์ีจ่ะซื้อขายในปัจจุบนัท าใหม้กีารปรบัราคาหลกัทรพัย์
ที่จะซื้อขายทนัททีีม่กีารประกาศขอ้มูลในตลาดได้อย่างถูกต้องและเป็นกลาง คอื ผูล้งทุนยงัใช้
ขอ้มูลรายงานทางการเงนิหรอืขอ้มูลทางบญัช ีเชน่ ขอ้มูลการผลติ การเงนิ การบรหิาร การบญัช ี
ทัง้ขอ้มูลในอดตี ปัจจุบนั และการคาดการณ์ ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มูลสาธารณะ (Public Information) 
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดราคาหลกัทรพัย์ แสดงว่า ราคาปัจจุบนัของหลกัทรพัย์ใน
ตลาดหลกัทรพัยน์ี้ไดส้ะทอ้นถงึขอ้มูลตลาดและขอ้มูลสาธารณะเรยีบร้อยแลว้  จากการทดสอบ
สมมตฐิานประสทิธภิาพตลาดทุน ณ ระดบันี้พจิารณาจากผลตอบแทนของหลกัทรพัยใ์นชว่งหลงั
การรายงานขอ้มูลทางบญัชวี่า การตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อข่าวการประกาศขอ้มูล
ดงักล่าวจะมผีลตอบแทนไม่ปกตเิท่ากบัศูนย์ แสดงว่าตลาดทุนมปีระสทิธภิาพระดบัปานกลาง 
จงึไม่ท าก าไรส่วนเกนิได ้

3. ระดบัสูง (Strong Form) การเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัย์ในปัจจุบนัเป็น
ผลสะท้อนจาก ขอ้มูลทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทีไ่ดร้ายงานในตลาดหรอืเป็นขอ้มูลภายในของ
ธุรกจิและทุกคนทราบขอ้มูลเหล่านัน้เหมอืนกนัหมด ดงันัน้ การก าหนดราคาหลกัทรพัย์จงึไม่
สามารถไดร้บัก าไรเกนิปกตไิด ้ซึ่งประสทิธภิาพของตลาดทุนระดบันี้เกดิข ัน้ไดย้าก เพราะผูจ้ดัท า
ขอ้มูลภายใน ย่อมไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้โดยง่าย การทดสอบสมมตฐิานประสทิธภิาพตลาดทุน ณ 
ระดบันี้มแีนวคดิเชน่เดยีวกบัประสทิธภิาพตลาดทุน 2 ระดบัที่กล่าวมา คอื ภายใต้สมมตฐิานนี้ 
การตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์ต่อขอ้มูลทัง้ภายในธุรกจิและภายนอกธุรกจิ จะมผีลตอบแทน
ไม่ปกตเิท่ากบัศนูยแ์ละราคาของหลกัทรพัยจ์ะปรบัตวัอย่างรวดเรว็เพื่อตอบสนองต่อขา่วสารนัน้ 
แสดงวา่ ราคาปัจจุบนัของหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยน์ี้ได้สะท้อนถงึขอ้มูลทุกชนิดเรยีบรอ้ยแล้ว 
แสดงว่า ตลาดมปีระสทิธภิาพระดบัสูง จงึไม่มผีูล้งทุนคนใดหรอืกลุ่มใดเลยที่สามารถท าก าไร
ส่วนเกนิได้อย่างคงเส้นคงวา การทดสอบระดบัความมปีระสทิธภิาพในระดบัสูง สามารถท าได้
โดยการสงัเกตการด าเนินงานของผูล้งทุนแต่ละกลุ่มทีค่าดวา่ จะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูล
สาธารณะได้ เช่น บุคคลภายในของบรษิทั ถ้ากลุ่มผูล้งทุนเหล่านี้ สามารถท าก าไรส่วนเกนิได้
แสดงวา่ ตลาดนัน้ยงัไม่มปีระสทิธภิาพระดบัสูง 

จากงานวจิยัที่ศกึษาการทดสอบความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ในมติขิองขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วกบันโยบาย ทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อทดสอบ
ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ว่ามีการตอบสนองต่อข่าวสาร
เกี่ยวกบัการด าเนินนโยบายการเงนิ (โดยผ่านอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืระหว่างธนาคารพาณิชย)์ 
ของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือไม่ โดยเสนอกระบวนวธิีวจิยัที่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาหลกั  
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2 ประการที่เกดิขึน้กบัการทดสอบความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศเศรษฐกิจ
เกดิใหม่ (รวมถงึตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) ได้แก่ ปัญหาการรัว่ไหลของขอ้มูลข่าวสาร
ก่อนที่จะไดม้กีารประกาศอย่างเป็นทางการ และปัญหาการทดสอบสมมุตฐิานร่วมทีเ่กดิขึน้จาก
ความไม่มเีสถยีรภาพของตวัแบบดุลยภาพราคา พบว่า ตลาดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทยนัน้
เป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดบักลาง โดยราคาของหลกัทรพัย์ จะมีการปรบัเปลี่ยนเพื่อ
ตอบสนองต่อขา่วสารทีเ่กีย่วกบัการด าเนินนโยบายการเงนิ ของประเทศสหรฐัอเมรกิาอย่างรวดเรว็ 
เหมาะสม และไม่มคีวามล่าชา้อย่างเป็นระบบ คอืการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื
ระหวา่งธนาคารพาณิชยท์ี่อยู่ในความคาดหมายของตลาดนัน้ ไม่มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแต่อย่างไร ผลการวจิยัดงักล่าวชีใ้หเ้หน็
ว่าการการกบัดูแลเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และ
เพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนักลงทุนเป็นปัจจยัที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการปรบัปรุงความมี
ประสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ศภุวฒัน์ วฒัน์ธนปต,ิ 2555)   
 

2. การรวมธรุกิจ (Business Combination)    
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ  

ไดร้ะบุการรวมธุรกจิไวว้่า กจิการตอ้งประเมนิว่า รายการหรอืเหตุการณ์อื่นทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นการรวม
ธุรกจิหรอืไม่โดยใชค้ านิยามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ ซึ่งก าหนดให้
สินทรพัย์ที่ได้มาและหนี้สนิที่รบัมาต้องประกอบขึ้นกนัเป็นธุรกจิ หากสินทรพัย์ที่ได้มาไม่ใช่
หน่วยธุรกิจ กิจการที่น าเสนอรายงานต้องบนัทึกรายการหรือเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นการซื้อ
สนิทรพัย์ ดงันัน้จงึสรุปได้ว่า การรวมธุรกจิ คอื รายการหรอืเหตุการณ์อื่นใดซึ่งท าให้ผู้ซื้อได้
อ านาจในการควบคุมธุรกจิหรอืกลุ่มธุรกจิซึ่งผูซ้ื้ออาจท าได้ในหลายรูปแบบเพื่อใหไ้ด้อ านาจใน
การควบคุมธุรกจิหรอืกลุ่มธุรกจิจากผูถู้กซื้อ กจิการบนัทกึรายการหรอืเหตุการณ์ดงักล่าวเป็น
การซื้อสินทรพัย์ อย่างไรก็ตามสินทรพัย์หรือหนี้สินที่ได้รบัมาต้องประกอบกนัขึน้เป็นหน่วย
ธุรกจิจงึจะเขา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวม
ธุรกจิ แต่ถ้าสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิที่ไดม้าไม่ได้ประกอบกนัขึน้มาเป็นหน่วยธุรกจิกจ็ะไม่เขา้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ ได ้  

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ 
ย่อหน้า 32 ได้กล่าวถงึการรบัรู้และการวดัมูลค่าของค่าความนิยมหรอืก าไรจากการซื้อในราคา
ต ่ากว่ามูลค่ายุตธิรรมว่าผู้ซื้อต้องรบัรู้ค่าความนิยม ณ วนัที่ซื้อด้วยส่วนของมูลค่าในขอ้ 32.1  
ทีม่ากกวา่ขอ้ 32.2 

32.1  ผลรวมของ 
32.1.1  สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหจ้ะวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี้ซึ่งโดยทัว่ไป ก าหนดไวใ้หว้ดัมูลค่าสิง่ตอบแทนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ  
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32.1.2  ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อซึ่งวดัมูลค่าตามทีก่ าหนด
ไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ และ 

32.1.3  มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อของส่วนไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของของผูถ้กู
ซื้อทีผู่ซ้ื้อถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 

32.2  มูลค่าสุทธ ิณ วนัที่ซื้อของสนิทรพัย์ทีร่ะบุได้ทีไ่ดม้าและหนี้สนิที่รบัมาซึ่งวดั
มูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ศนัสนีย์ สุรยิเชดิชูสกุล  (2548, หน้า 99-104)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยม
กบัผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดในอนาคต โดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุตยิภูม ิของบรษิทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2543-2547 พบกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 76 บรษิทั ยกเวน้ กลุ่มธุรกจิการเงนิ และบรษิทัทีอ่ยู่ระหวา่งการฟ้ืนฟูกจิการ ซึ่งใชว้ธิกีาร
วเิคราะหท์างสถติอิอกเป็น 2 ประเภท (1) สถติเิชงิพรรณนาเป็นการทดสอบขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปของ
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถติเิชงิ
อนุมาน เป็นการทดสอบสมมตฐิานด้วยเทคนิคการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ ณ ระดบัความ
เชือ่มัน่ที ่95% ซึ่งการวดัผลกระแสเงนิสดในอนาคตจะอยู่ในรูปของเกณฑค์งคา้ง และเกณฑเ์งนิสด 
ใชอ้ตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบญัช ีอตัราส่วนแสดงสภาพหนี้ และประเภทอุตสาหกรรม 
เป็นตวัแปรควบคุม ผลการศกึษาพบวา่ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัผลการด าเนินงาน
ในอนาคตทัง้ 3 ปี แต่ค่าความนิยมไม่สมัพนัธ์กบักระแสเงนิสดในอนาคต ดงันัน้ค่าความนิยมที่
เกดิขึน้ในวนัทีร่วมธุรกจิ ซึ่งตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั ถอืเป็น
การรบัรูผ้ลประโยชน์ทีม่ไิดแ้สดงไวเ้ป็นตวัเงนิตามกระแสเงนิสด  แต่จะชว่ยใหเ้กดิผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมผา่นรูปแบบของก าไรจากการด าเนินงานตามเกณฑค์งคา้ง  

วรลกัษณ์ โรจนรตัน์  (2550, หน้า 80-81)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน
กับราคาหลักทรัพย์และก าไรในอนาคต โดยรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2544-2549 ยกเวน้ กลุ่มธุรกจิการเงิน และบรษิัทที่อยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการพบกลุ่มตัวอย่าง 228 บริษัท ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติออกเป็น  
2 ประเภท (1) สถติเิชงิพรรณนาเป็นการทดสอบขอ้มูลให้อยู่ในรูปของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชงิอนุมาน เป็นการทดสอบ
สมมตฐิานดว้ยเทคนิคการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ผลการศกึษา
พบวา่ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีร่ะบุไดแ้ละระบุไม่ได ้(ค่าความนิยม) ทีม่กีารรบัรูแ้ละแสดงอยู่ในงบการเงนิ 
ณ งวดปัจจุบนัมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญั เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีว่า่สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในการก าหนดราคาหลกัทรพัย์ของนักลงทุน และ
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สินทรพัย์ไม่มตีวัตนมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัก าไรในอนาคต โดยค่าความนิยมเป็น
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีไ่ม่สามารถระบุได้จะสามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตได้ตลอด 3 ปี 
ภายหลงัการน าเสนอขอ้มูล ในขณะทีส่นิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่ระบุไดส้ามารถพยากรณ์ผลการด าเนินงาน
ในอนาคตไดเ้พยีงระยะเวลาสัน้ๆ คอื 1 ปี หลงัจากการน าเสนอขอ้มูล 

ลคันา พูลเจรญิ (2555, หน้า 75-79)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมที่เกิด
จากการซื้อธุรกจิกบัความสามารถในการท าก าไร ภายใตแ้นวคดิว่าการซื้อธุรกจิจะก่อใหเ้กิดผลดี
แก่องคก์ร โดยค่าความนิยมที่เกดิขึน้นัน้เป็นการจ่ายเพื่อคาดหวงัถงึก าไรส่วนเกนิหรอืผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต โดยได้รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุตยิภูม ิของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552 พบกลุ่มตัวอย่างจ านวน 208 
ตวัอย่าง ยกเวน้ กลุ่มธุรกจิการเงนิ และบรษิทัทีอ่ยู่ระหวา่งการฟ้ืนฟูกจิการ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
และทดสอบสมมตฐิาน คอืการแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์
ความถดถอยเชงิพหุ เพื่ออธบิายความสมัพนัธ ์อตัราส่วนที่ใชค้อื อตัราก าไรข ัน้ตน้ อตัราก าไร
จากการด าเนินงาน อตัราก าไรสุทธ ิอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน อตัราผลตอบแทนจากส่วน
ของผูถ้อืหุน้ และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความสามารถในการท าก าไร ผลการวจิยัพบวา่ค่าความนิยม
ที่เกดิจากการซื้อธุรกจิมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถในการท าก าไรซึ่งวดัโดยอตัรา
ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้อืหุน้ไดเ้ท่านัน้ จ าแนกตาม 7 กลุ่มอุตสาหกรรม พบวา่มคีวามสามารถ
ในการท าก าไรทีแ่ตกต่างกนั 

เมตตา เสมสมบูรณ์ (2560, หน้า 82) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมจาก 
การรวมธุรกจิกบัอตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบรกิารที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุตยิภูมใินชว่งปี พ.ศ. 2551-
2553 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 ชุดขอ้มูล สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื สถติเิชงิพรรณนา
และการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์บางส่วน ผลการวิจัยพบว่าค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจมี
สหสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P   0.05) กบัอตัราส่วนวดัประสิทธิภาพใน
บรหิารสนิทรพัย์ ได้แก่ อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี้ อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์รวม 
และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับอตั ราส่วนวดั
ความสามารถในการท าก าไร ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ มสีหสมัพนัธเ์ชงิลบ
กบัอตัราส่วนวดัความสามารถในการช าระหนี้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P   0.05) ได้แก่ 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัย์ และอตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ส่วนค่าความนิยมจาก
การรวมธุรกจิไม่มสีหสมัพนัธ์กบัอตัราส่วนวดัสภาพคล่อง ได้แก่ อตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีน 
และอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนเรว็ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P   0.05) 

McCarthy และ Schneider (1995, pp. 69-81) ไดศ้กึษาถงึการตอบสนองของตลาดต่อมูลค่า
ของค่าความนิยมทีแ่สดงอยู่ในหมวดสนิทรพัยข์องงบดุลของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ของสหรฐัอเมรกิา ช่วงปี ค.ศ. 1988 - 1992 พบว่า ค่าความนิยมที่แสดงในงบดุลมสีดัส่วนมากถึง  
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3-46% ของสนิทรพัยร์วม โดยมาตรฐานการบญัชขีองสหรฐัอเมรกิา (U. S. GAAP) จากความคดิเหน็
ของคณะกรรมการ ฉบบัที ่16-17 (APB Opinions No. 16-17) ใหเ้ปิดเผยมูลค่าและตดัจ าหน่ายอย่าง
มรีะบบเป็นเวลา 40 ปี ซึ่งมผีลต่อก าไรและค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในอนาคตขององค์กร รวมถงึเกิด
การตอบสนองต่อตลาดทุนและนักลงทุนจากมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งได้
วเิคราะหด์ว้ยสมการถดถอยเชงิพหุผา่นตวัแบบของ Feltham และ Ohlson เพื่อหาความสมัพนัธข์อง
มูลค่าตลาดในส่วนของผูถ้อืหุ้นกบัมูลค่าสนิทรพัย์รวมของกจิการโดยแยกออกเป็น 2 ตวัแปรอสิระที่
เป็นตวัแปรอธบิาย คอื สนิทรพัยท์ัง้หมดทีไ่ม่รวมค่าความนิยมและค่าความนิยมของกจิการ ภายใต้
สมมตฐิาน 2 ขอ้ คอื (1) ตลาดทุนจะให้ความส าคญักบัค่าความนิยมที่รายงานและมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกต่อมูลค่ากจิการหรอืไม่ และ (2) ค่าความนิยมนัน้จะมนีัยส าคญัต่อตลาดทุนที่ไม่แตกต่าง
จากสนิทรพัย์ประเภทอื่นๆ ของกจิการ ผลการวจิยัพบว่า ค่าความนิยมความสมัพนัธ์เชงิบวกตาม
นัยส าคญัทางสถติติ่อมูลค่าของกจิการ ณ ช่วงเวลานัน้ แต่ไม่ได้มคีวามส าคญัมากนกัเมื่อเทยีบกบั
สนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ดงันัน้ McCarthy และ Schneider จงึเสนอแนะต่อไปว่าตลาดทุนควรเล็งเห็น
ความส าคญัในมูลค่าของค่าความนิยมที่นามาแสดงไว้เช่นเดียวกับสินทรพัย์ตวัอื่นๆ เพื่อน าค่า 
ความนิยมดงักล่าวมาประเมนิถงึมูลค่าตลาดของกจิการไดอ้ย่างถูกตอ้งยิง่ขึน้ 

Ritter และ Wells (2006, pp. 843-863) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่
ระบุไดก้บัราคาหลกัทรพัย์และก าไรในอนาคต ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศ
ออสเตรเลีย ในช่วงปี 1979-1997 ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการใช้ AASB 138 Intangible Asset 
ของประเทศออสเตรเลยีและมกีารปรบัปรุงขอ้ปฏบิตัทิางบญัชทีีส่ าคญัเกี่ยวกบัสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 
ในการศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์วา่การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตนทีร่ะบุไดม้ปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิ คอื เป็นขอ้มูลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
การตดัสนิใจหรอืไม่ ผลการศกึษาโดยวเิคราะหจ์ากสมการถดถอยเชงิพหุ ซึ่งไดก้ าหนดสนิทรพัย์ทีม่ ี
ตวัตนสุทธ ิค่าความนิยม ก าไรสุทธใินงวดปัจจุบนั ประเภทอุตสาหกรรม และปีทีศ่กึษา เป็นตวัแปร
ควบคุม พบวา่ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีร่ะบุไดม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์และก าไรใน
อนาคต โดยในตอนท้ายของผลการศกึษาพบวา่ ค่าความนิยมสะท้อนผลตอบแทนในอนาคตได้น้อย
กวา่สนิทรพัยม์ตีวัตนทีร่ะบุได ้ดงันัน้ จงึสรุปไดว้า่ แมค้่าความนิยมจะสะทอ้นผลตอบแทนในอนาคต
ได้น้อย แต่รายการสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนและค่าความนิยมกย็งัถอืเป็นขอ้มูลที่มีคุณค่าเกี่ยวขอ้งกบั
การตดัสนิใจต่อผูใ้ชง้บการเงนิโดยเฉพาะนักลงทุน ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการรบัรู้และเปิดเผย
ขอ้มูลของสนิทรพัยป์ระเภทนี้ จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นมาก  
 



 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
ในการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการบญัชี

ของไทยฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ กบัราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ามคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม่ เป็นการศกึษานี้เป็นงานวจิยั
เชงิประจกัษ์ โดยใช้เทคนิคการวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) เป็นตวัแบบ
หลกัทีใ่ชอ้ธบิายถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม ซึ่งมหีวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัระเบยีบ
วธิวีจิยั ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3. กรอบแนวคดิ 
4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
5. การวเิคราะหข์อ้มูล 

           
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ที่มผีลการด าเนินงานในปี 2557-2559 ยกเวน้บรษิทัจดทะเบยีนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิ
การเงนิ (Financials) เพราะเป็นกลุ่มที่มขีอ้บงัคบัในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิแตกต่าง
จากบรษิทัอื่นๆ ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ บรษิทัที่อยู่ในระหว่าง
การฟ้ืนฟูกจิการ (Rehabilitation) เพราะเป็นกลุ่มที่มฐีานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานที่
เสีย่งต่อการลม้ละลาย ดงันัน้จงึแบ่งประชากรออกเป็น 7 อุตสาหกรรม ดงันี้ 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 
2. สนิคา้อุปโภคบรโิภค (Consumer Products) 
3. สนิคา้อุตสาหกรรม (Industrials) 
4. อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง (Property & Construction) 
5. ทรพัยากร (Resources) 
6. บรกิาร (Services) 
7. เทคโนโลย ี(Technology) 
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โดยบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมขา้งต้นต้องมกีารแสดงมูลค่าของค่าความนิยมจาก
การรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ (Acquisition Method) ที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน หรือหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิที่อยู่ในรอบบญัชปีี 2557-2559 และมวีนัสิ้นงวดบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
และต้องมขีอ้มูลราคาหลกัทรพัย์ในปี 2558-2560 คอืต้องไม่ขึน้เครื่องหมาย H (Trading Halt) 
หรือ SP (Trading Suspension) จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในรอบบญัชปีี 2557-
2559 เนื่องจากเครื่องหมายดงักล่าวหมายถงึการงดซื้อขายหลกัทรพัย ์  

ดงันัน้ เมื่อผู้ศกึษาคดัเลือกบริษัทที่เป็นกลุ่มตวัอย่างจากกลุ่มประชากรข้างต้นแล้ว  
ผูศ้กึษายงัไดต้ดัค่าความผดิปกต ิ(Outlier) ออกจากกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากค่า Standard 
of Residual ทีม่คี่าเกนิกวา่ ±3 ซึ่งจะแสดงใน ตารางที ่1 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
                     รายละเอียด จ านวนตวัอยา่ง 
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยเกบ็ขอ้มูล ปี 2557 – 2559 
หกั บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิ 
     บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในระหวา่งการฟ้ืนฟูกจิการ 
     บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ม่มรีายการค่าความนิยมในงบการเงนิ 
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้สิน้ 
หกั ค่าผดิปกต ิ(Outlier) 

2,268 
 

204 
42 

1,738 
284 

1 
คงเหลือตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาทัง้ส้ิน 283 

 
จากตารางที ่1 พบวา่ มจี านวนขอ้มูลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยช่วงปี 2557–2559 จ านวน 2,268 ข้อมูล หักข้อมูลบริษัทบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงินจ านวน 204 ข้อมูล หกับริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการ
จ านวน 42 ขอ้มูล และหกับรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ม่มรีายการค่าความนิยมในงบการเงนิจ านวน 1,738 
ขอ้มูลแลว้ จะเหลอืกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชใ้นการศกึษาครัง้นี้มจี านวน 284 ขอ้มูล และหกัค่าผดิปกต ิ
(Outlier) ออกจากกลุ่มตวัอย่าง 1 ขอ้มูล แลว้จะเหลอืตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาทัง้สิน้ 283 ขอ้มูล 

จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 283 ตวัอย่าง สามารถจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดงั
ตารางที ่2 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 2 จ านวนกลุ่มตวัอย่างแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอตุสาหกรรม จ านวนข้อมูล ร้อยละ 

1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 24 8.48 

2. สนิคา้อุปโภคบรโิภค 7 2.47 

3. สนิคา้อุตสาหกรรม   26 9.19 

4. อสงัหารมิทรพัยแ์ละกอ่สรา้ง 53 18.73 

5. ทรพัยากร 42 14.84 

6. บรกิาร 91 32.16 

7. เทคโนโลย ี 40 14.13 

รวม 283 100 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชใ้นการศกึษาครัง้นี้มจี านวน 283 ขอ้มูล โดย

เรียงล าดบัจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจ านวนบริษัทที่มีรายการค่าความนิยมมากที่สุดไปยังกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มคี่าความนิยมน้อยที่สุด ดงันี้ กลุ่มอุตสาหกรรมบรกิารมีจ านวนค่าความนิยมมาก
ที่สุดจ านวน 91 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 32.16 กลุ่มอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย์และก่อสร้าง 53 
ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 18.73 กลุ่มอุตสาหกรรมทรพัยากร 42 ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 14.84 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลย ี40 ขอ้มูล คดิเป็นร้อยละ 14.13 กลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุตสาหกรรม 26 
ขอ้มูล คดิเป็นรอ้ยละ 9.19 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 24 ขอ้มูล คดิเป็นรอ้ยละ 
8.48 และกลุ่มอุตสาหกรรมสนิค้าอุปโภคบรโิภค 7 ขอ้มูล คดิเป็นร้อยละ 2.47 ซึ่งมรีายการค่า
ความนิยมน้อยทีสุ่ด   
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์
ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม ิ
(Secondary Data) ประกอบดว้ย 

1. มูลค่าของค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ก าไรสุทธ ิมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ 
และขอ้มูลทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง ที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวม หมายเหตุประกอบ  
งบการเงนิ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) ทีอ่ยู่ในรอบบญัชปีี 2557-
2559 และมวีนัสิน้งวดบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม ซึ่งขอ้มูลทัง้หมดสามารถหาไดจ้ากฐานขอ้มูล
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ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในรูปแบบของสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์าก (SETSMART : SET 
Market Analysis and Reporting Tool) www.sec.or.th หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) www.sec.or.th  

2. ขอ้มูลราคาหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นราคาปิดของหุน้ ในปี 2558-2560 ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิ
ต่อตลาดหลกัทรพัย์เท่านัน้ ซึ่งขอ้มูลทัง้หมดสามารถหาได้จากฐานขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก (SETSMART : SET Market Analysis 
and Reporting Tool)  www.sec.or.th 

3. วนัที่บรษิทัจดทะเบยีนน าส่งงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจะใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) www.sec.or.th เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฏเีรื่องประสทิธภิาพ
ตลาดทุน เนื่องจากไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิต่อสาธารณชนแลว้ ท าให้ราคาตลาดของ
หลกัทรพัยอ์าจมกีารปรบัตวัตามก าไรทางบญัชแีละมูลค่าทางบญัชทีีน่ าเสนอ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิจากวธิซีื้อ ตามมาตรฐาน
การบญัชขีองไทยฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกจิ กบัราคาหลกัทรพัย ์โดยมกีรอบ
แนวคดิในการศกึษาดงัภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพที ่ 1  แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมจากต าราวิชาการ 
บทความในอดตีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบว่าค่าความนิยมที่เกดิจากการรวมธุรกจิเป็นส่วน
หนึ่งของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงนิ  

ตวัแปรอธิบาย  
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ (GW) 
 
ตวัแปรควบคมุ 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(NI) 
มูลค่าตามบญัชขีองกจิการ – ค่าความนิยม 
จากการรวมธุรกจิ (BV) 

ตวัแปรตาม  
ราคาหลักทรัพย์ 
(Stock  prices) 
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(วรลกัษณ์ โรจนรตัน์, 2550) และยงัมสีมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการด าเนินงานซึ่งวดัโดยการเปลี่ยนแปลง
ของก าไร (ขาดทุน) สุทธกิ่อนหกัดอกเบีย้ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (ศนัสนีย ์
สุรยิเชดิชูสกุล, 2548) กบัความสามารถในการท าก าไรที่เกดิจากการด าเนินงานตามปกตหิรอื
กจิกรรมหลกัของกจิการมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดยีวกบัค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
(ลคันา พูนเจรญิ, 2555)  

นอกจากนี้แบบจ าลองทางสถติขิอง Ohlson (1995) ไดน้ าเสนอผลงานการวเิคราะหแ์ละ
อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหลกัทรพัย์และขอ้มูลบญัชอีอกมาและได้รบัการยอมรับกนั
อย่างกวา้งขวางในวงการวจิยัดา้นบญัชมีาใชใ้นการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัคุณภาพของขอ้มูลบญัชี
เพื่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน ซึ่งงานวจิยัทางบญัชสี่วนใหญ่จะศกึษาจากความสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้มูลบญัชแีละมูลค่าหลกัทรพัย ์(มูลค่าของกจิการ) หากพบวา่มคีวามสมัพนัธก์นั นัน่หมายความวา่ 
ขอ้มูลทางบญัชมีปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน 

โดยผูศ้กึษาได้น าแบบจ าลองของ Ohlson (1995) มาปรบัใชใ้นการศกึษานี้โดยมกีรอบ
แนวคดิดงัภาพที่ 1 ผูศ้กึษาเหน็ว่าจากงานวจิยัในอดตีที่ศกึษาค่าความนิยมที่เกดิจากการรวม
ธุรกจิทีใ่หข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจต่อนกัลงทนุและผูใ้ชง้บการเงนิ (วรลกัษณ์ โรจนรตัน์, 
2550) ในแง่ของผลการด าเนินงาน (ศนัสนีย์ สุรยิเชดิชูสกุล , 2548) กบัความสามารถในการท า
ก าไร (ลคันา พูนเจรญิ, 2555) แลว้ ยงัขาดงานวจิยัทีจ่ะศกึษาคา่ความนิยมจากการรวมธุรกจิกบั
ราคาหลกัทรพัยอ์ยู่ ซึ่งตามแบบจ าลองทางสถติขิอง Ohlson (1995) ที่ใชใ้นการศกึษาคุณภาพ
ของขอ้มูลบญัชเีพื่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน จงึเป็นเหตุใหก้ารวจิ ัยครัง้นี้ใชร้าคาหลกัทรพัย์ใน
การตอบสนองของตลาดทุนต่อรายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิภายใต้ทฤษฏตีลาดทุนมี
ประสทิธภิาพว่ารายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิจะมผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ที่ผูล้งทุนจะ
สามารถน ามาใชใ้นการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืไม่ 

ในการการวจิยัครัง้นี้ได้ก าหนดตวัแปรควบคุม ได้แก่ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (NI) และ
มูลค่าตามบญัชขีองกจิการ ( BV) ซึ่งเป็นตวัแปรอสิระทีม่ผีลกระทบต่อตวัแปรตาม แต่ไม่ไดเ้ป็น
ประเดน็หลกัในการวจิยัครัง้นี้ 

 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) : Y คอื ราคาหลกัทรพัย ์(P) 
P =  ราคาปิดของหลกัทรพัย ์(Stock prices) ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิ 
ตวัแปรอสิระ (X) : ตวัแปรอธบิาย  (Explanatory Variables) คอื ค่าความนิยมจากการ

รวมธุรกจิต่อหุน้ (GW) 
GW = ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิต่อหุน้ (Goodwill) ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
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ตวัแปรอสิระ (X) : ตวัแปรควบคุม (Control Variables) คอื ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุ้น 
(NI) และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ (BV) 

NI = ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ (Net Income) ณ วนัสิน้งวดบญัช ี
BV = มูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุ้น (Book Value) ซึ่งค านวณจากสนิทรพัย์

รวม ณ วนัสิ้นงวดบญัช ี- ค่าความนิยม (Goodwill) ณ วนัสิ้นงวดบญัช ี- 
หนี้สนิรวม ณ วนัสิน้งวดบญัชหีารจ านวนหุน้สามญั 

 
ตารางท่ี 3 สรุปรายละเอยีดการวดัค่าตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

บทบาทของ 
ตวัแปร 

ตวัย่อ ค าจ ากดัความ ประเภทตวัแปร 
สญัลกัษณ์ 
ท่ีคาดหวงั 

ตวัแปรตาม Pit ราคาหลกัทรพัย ์ณ วนัที่
น าส่งงบการเงนิปี t 

Continuous  

ตวัแปรอธบิาย GWit ค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกจิหารดว้ยจ านวนหุน้

สามญั ณ สิน้ปีที ่t 

Continuous + 

ตวัแปรควบคุม NIit ก าไร (ขาดทุน) สทุธหิาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญั ณ 

สิน้ปีที ่ t 

Continuous + 

ตวัแปรควบคุม BVit สนิทรพัยร์วมหกัดว้ยค่า
ความนยิมจากการรวม
ธุรกจิ และหนี้สนิรวมหาร
ดว้ยจ านวนหุน้สามญั ณ 

สิน้ปีที ่t 

Continuous + 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 

ในการรวบรวมและประมวลผลทางสถิตขิองขอ้มูลที่ศกึษา ซึ่งจะจ าแนกแนวทางการ
วเิคราะหข์อ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลในรูป
ค่าสถติพิืน้ฐานเพื่อสรุปลกัษณะเบือ้งตน้ของขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาได ้ในรูปของ ค่าเฉลีย่(Mean) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 



18 

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistical Analysis) เนื่ องจากงานวิจัยนี้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ (X) กบัตวัแปรตาม (Y) โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์ (Correlations of Coefficients) และการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression 
Analysis) ในการประมวลผลเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรที่ศกึษาและทดสอบสมมตฐิาน 
ดงันัน้จงึวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลทางสถติเิชงิอนุมานเป็น 2 ส่วน 
 

ส่วนท่ี 1 น าข้อมูลกลุ่มตวัอย่างมาท าการทดสอบค่าสหสมัพนัธ ์ (Correlations of 
Coefficients)   

สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ (Coefficient of Correlation) รู้จกัในอีกค าหนึ่งว่า Pearson's 
product moment ได้รับการพัฒนาโดย Karl Pearson จากแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดย Francis 
Galton ในยุค 1880 ซึ่งเป็นการหาความสมัพนัธเ์บือ้งตน้ของตวัแปร 2 ตวั คอื ตวัแปรอสิระ (X) 
กับตัวแปรตาม (Y) ด้วยค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ตามวิธีเพียร์สนั (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ว่ามีความสมัพันธ์กนัมากน้อยเพียงใด โดยไม่ค านึงถึงหน่วยวดัของตัวแปรที่
แตกต่างกนัและก าหนดตวัแปรที่น ามาวเิคราะห์นัน้เป็นตวัแปรสุ่ม ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ก าหนดให้เป็นค่า r ที่มีค่าสูงสุดเป็น 1 และค่าต ่าสุดเป็น -1 (-1 < r < 1) โดยค่า r สามารถ
เป็นไปไดต้ามกรณดีงันี้ 

โดยที ่ : r  เขา้ใกล ้1 แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก 
   r เขา้ใกล ้-1 แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิลบ 
   r เท่ากบั 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเลย 
 

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ Pearson’s Correlation Coefficient จะต้องผ่านข้อสมติฐาน
เบื้องต้น 2 ข้อ คือ 1. ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในระดบัการวดัแบบช่วง 
(Interval Scale) หรือแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) 2. ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างต้องมีการแจก 
แจงแบบปกติ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ผ่านข้อสมมติฐานเบื้องต้น จะใช้การทดสอบแบบไม่มี
พารามิเตอร์  (Non-parametric Test) ตามวิธีของสเปียร์แมน (Spearman’s Correlations 
Coefficients) แทน (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2558) 
 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหส์มการถดถอย (Regression Analysis)  
ในการศกึษานี้วเิคราะห ์2 ตวัแบบ โดยตวัแบบที ่1 จะไม่มกีารใส่ตวัแปรควบคุม (Control 

Variable) จงึม ี2 ตวัแปร คอื ตวัแปรอสิระ (X) เป็นค่าความนิยมต่อหุ้น (GW) และ ตวัแปรตาม 
(Y) เป็นราคาหลกัทรพัย์ (P) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย์ จงึ
ต้องใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) เป็นการวเิคราะห์

https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
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ตวัแปร 2 ตวั คอื ตวัแปรอสิระ (X) กบัตวัแปรตาม (Y) อย่างละ 1 ตวัเท่านัน้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 
2558) ส่วนตวัแบบที่ 2 จะมีการใส่ตวัแปรควบคุม (Control Variable) โดยมีตวัแปรอิสระ (X) 
มากกว่า 2 ตวัขึน้ไป คอื ค่าความนิยมต่อหุ้น (GW) ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุ้น (NI) และ มูลค่า
ตามบญัชขีองกิจการต่อหุ้น (BV) โดยมีตวัแปรตาม (Y) 1 ตวั คือ ราคาหลกัทรพัย์ (P) เพื่อหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมต่อหุ้น ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น และมูลค่าตามบญัชขีอง
กจิการต่อหุน้กบัราคาหลกัทรพัย ์จงึใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพห ุ (Multiple Regression 
Analysis) เป็นการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระมากกว่า 1 ตวั ขึน้ไปว่ามคีวามสมัพนัธก์บั
ตวัแปรตามที่ต้องการศกึษาหรอืไม่ ในรูปของตวัแบบ (Model) ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอสิระ k ตวั (X1, X2,…Xk) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม (Y) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 
2558) โดยการศกึษานี้มสีมการโครงสรา้ง 2 ตวัแบบ คอื 

ตวัแบบที ่ 1  Pit    =   β0 + β1GWit + e 
 โดยที ่ : Pit คอื ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 
   GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t  
   e คอื ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
 ตวัแบบที ่ 2  Pit     = β0 + β1GWit + β2NIit + β3BVit + e 
 โดยที ่ : Pit คอื ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 
   GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
   NIit คอื ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
   BVit คอื มูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t   
   e คอื ค่าความคลาดเคลื่อน 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
เมื่อได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมจาก  

การรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วย ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ มูลค่าตามบญัชขีอง
กจิการ  และราคาปิดของหลกัทรพัย์ เรียบร้อยแล้ว ในบทนี้จะเป็นการน าขอ้มูลดงักล่าวมาท า
การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้และประมวลผล เพื่อหาความสมัพนัธ์ดงักล่าวผ่านโปรแกรม SPSS 
for Windows ซึ่งจะจ าแนกการวเิคราะหแ์ละประมวลผลของขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) เป็นการวเิคราะห์
ขอ้มูลในรูปค่าสถติพิื้นฐานเพื่อสรุปลกัษณะเบื้องต้นของขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมมาได้ ในรูปของ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่ าสุด (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของตวัแปร ดงันี้ ราคาหลกัทรพัย์ (P) ค่าความนิยมต่อหุ้น (GW) ก าไร 
(ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ (NI) และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ (BV)  

2. การวเิคราะห์สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เป็นการวเิคราะห์
ทางสถติทิี่ผูศ้กึษาจะใชก้ารวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (Correlations of Coefficients) 
ตามวธิเีพยีรส์นั (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ 
(X) กบัตวัแปรตาม (Y) และประมวลผลด้วยเทคนิคการวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression 
Analysis) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานตามที่ก าหนดไว้ว่าค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์กบัราคา
หลกัทรพัย์ในทิศทางที่เป็นบวกอย่างมีนัยส าคญัหรือไม่ โดยในการวเิคราะห์สมการถดถอย  
ผูศ้กึษาได้แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ตวัแบบ คอื ตวัแบบที่ 1 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างค่าความนิยมต่อหุ้นกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยไม่มตีวัแปรควบคุม และตวัแบบที่ 2 เป็น
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมต่อหุ้นกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยมตีวัแปรควบคุม 
ก าหนดให้ตวัแปรตาม (Y) คอื ราคาหลกัทรพัย์ (P) ตวัแปรอสิระ (X) คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ 
(GW) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (NI) และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ (BV) เป็นตวัแปร
ควบคุม ซึ่งสามารถแบ่งการวเิคราะหไ์ด ้ดงันี้ 
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การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ที่มรีายการค่า
ความนิยมจากงบการเงนิในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 น ามาวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาของขอ้มูล
ตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปร เพื่อให้ทราบถงึขอ้มูลเบื้องต้นของตวัแปรต่างๆ ที่ใชใ้นการศกึษา ซึ่งจะ
แสดงขอ้มูลในตารางที ่4 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 4 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) 
                                                                            หน่วย : บาทต่อหุ้น 

ตวัแปร ค่าต า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Pit .03 396.00 27.43 51.38 

GWit .00 47.94 1.60 5.06 
NIit -8.12 45.36 1.43 3.83 
BVit -22.16 392.40 13.29 39.54 

 
โดยที ่ Pit คอื ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 
 GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
 NIit คอื ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่ t 
 BVit คอื มูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 

t คอื ปีทีใ่ชศ้กึษาในชว่ง พ.ศ. 2557-2559 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 283 ข้อมูล มีราคาหลกัทรพัย์
ต ่าสุดอยู่ที่ .03 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ยู ซิตี้ จ ากดั (มหาชน) ปี 2558 
และปี 2559 มคี่าสูงสุดอยู่ที ่396.00 บาทต่อหุน้ โดยเป็นราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ปี 2559 ท าใหม้รีาคาหลกัทรพัยเ์ฉลีย่เท่ากบั 27.43 บาทต่อหุน้ และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 51.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่าราคาหลกัทรพัย์มกีารกระจายตวัมาก  
ค่าความนิยมต่อหุน้มคี่าต ่าสุดอยู่ที ่0.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นค่าความนิยมของบรษิทั ซุปเปอร์บล๊อก 
จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 ค่าความนิยมต่อหุน้สูงสดุอยูท่ี ่47.94 บาทต่อหุน้ โดยเป็นค่าความนยิม
ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 ท าให้มีค่าความนิยม ต่อหุ้นเฉลี่ยเท่ากบั 
1.60 บาทต่อหุ้น และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 5.06 บาทต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่า  
ค่าความนิยมมกีารกระจายตวัมาก ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ที่มคี่าต ่าสุด เป็นผลขาดทุนสุทธิ
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ต่อหุน้อยู่ที ่8.12 บาทต่อหุน้ โดยเป็นผลขาดทุนสุทธขิองบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากดั 
(มหาชน) ในปี 2558 มีก าไรสุทธติ่อหุ้นสูงสุดอยู่ที่ 45.36 บาทต่อหุ้น โดยเป็นก าไรสุทธขิอง
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 ท าให้มีก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นเฉลี่ยเท่ากบั 1.43 
บาทต่อหุ้น และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 3.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่าก าไร 
(ขาดทุน) สุทธมิกีารกระจายตวัมาก และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้มคีา่ต ่าสุดอยูท่ี ่-22.16 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าตามบัญชีของกิจการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ปี 2557 ค่าสูงสุดอยู่ที่ 392.40 บาทต่อหุ้น โดยเป็นมูลค่าตามบญัชขีองกจิการของ
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 ท าให้มีมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุ้นเฉลี่ยเท่ากบั 
13.29 บาทต่อหุ้น และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 39.54 บาทต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่า
มูลค่าตามบญัชขีองกจิการมกีารกระจายตวัมาก 
 
การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) 
 

ในการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน จะใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlations 
of  Coefficients) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) กับตัวแปรตาม (Y) และ
ประมวลผลดว้ยเทคนิคการวเิคราะหส์มการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อก าหนดตวัแปร
การสร้างสมการพยากรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งในการศกึษานี้จะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ตวัแบบ 
คอื ตวัแบบที่ 1 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยไม่มี
ตวัแปรควบคุม และตวัแบบที่ 2 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคา
หลกัทรพัย์ โดยมตีวัแปรควบคุม คอื ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิและมูลค่าตามบญัชขีองกิจการเป็น
ตวัแปรควบคุม ซึ่งสามารถแบ่งการวเิคราะหไ์ด ้ดงันี้ 
 

1. การวิเคราะหค่์าสหสมัพนัธ ์(Correlations of Coefficients) 
การหาความสมัพนัธ์เบื้องต้นของตวัแปร 2 ตวั ซึ่งไม่ต้องสนใจว่าตวัแปรใดเป็น 

ตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม (Y) มีดูว่ามีความสมัพันธ์กันหรือไม่ ถ้ามี
ความสมัพนัธ์กนัจะมีความสมัพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด เรียกว่า ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ 
(Correlations Coefficients : r) โดยก าหนดใหเ้ป็นค่า r ที่มคี่าสูงสุดเป็น 1 และค่าต ่าสุดเป็น -1 
(-1 < r < 1) โดยค่า r สามารถเป็นไปไดต้ามกรณดีงันี้ 

โดยที ่: r  เขา้ใกล ้ 1  แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิบวก 
   r  เขา้ใกล ้-1  แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัมากในเชงิลบ 
   r  เท่ากบั   0  แสดงวา่ X และ Y ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเลย 
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ซึ่งในการศกึษานี้จะหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยก าหนดให้ ตวัแปรตาม (Y) คอื 
ราคาหลกัทรพัย ์(P) กบัตวัแปรอสิระ (X) คอื ค่าความนิยม (GW) โดยมกี าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(IN) 
และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ (BV) เป็นตวัแปรควบคุม โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ามวธิี
เพยีรส์นั (Pearson’s Correlation Coefficient) ซึ่งมขีอ้สมมตฐิาน 2 ขอ้ ดงันี้ 

1. ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างต้องเป็นขอ้มูลที่อยู่ในระดบัการวดัแบบช่วง ( Interval 
Scale) หรอืแบบอตัราส่วน (Ratio Scale)  

2. การแจกแจงแบบปกตขิองขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  
 
ต่อไปนี้เป็นการทดสอบขอ้สมมตฐิานของค่าสหสมัพนัธ ์ตามวธิเีพยีรส์นั (Pearson’s 

Correlation Coefficient) 
1. ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างต้องเป็นขอ้มูลที่อยู่ในระดบัการวดัแบบช่วง ( Interval 

Scale) หรือแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างนัน้ พบว่า 
ขอ้มูลทีเ่กบ็มาอยู่ในระดบัแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) ดงันัน้จงึผา่นสมมตฐิานในขอ้นี้ 

2. การแจกแจงแบบปกตขิองขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  
H0 : ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างกระจายปกต ิ               
H1 : ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างกระจายไม่ปกต ิ

ผูศ้กึษาใชก้ารทดสอบการแจกแจงแบบปกต ิ(Kolmogorov-Smirnov) ในการทดสอบ
สมมตฐิานขา้งตน้ ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบการแจกแจงแบบปกตขิองขอ้มูล 

 Kolmogorov-Smirnov 
ตวัแปร t Sig. 

Pit .297 .000** 
GWit .376 .000** 
NIit .287 .000** 
BVit .343 .000** 

*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
 
โดยที ่ Pit คอื ราคาปิดของหุน้ของบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 

GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
NIit คอื ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่ t 
BVit คอื มูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
t คอื ปีทีใ่ชศ้กึษาในชว่ง พ.ศ. 2557-2559 
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จากตารางที่ 5 พบว่า เมื่อทดสอบข้อสมมตฐิานแล้วค่า K-S test มคี่า (p-value < 
0.01) ซึ่งต้องยอมรบัสมมตฐิานของ H1 ซึ่งหมายความว่า ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมกีารกระจาย
ไม่ปกต ิจงึไม่ผา่นสมมตฐิานขอ้นี้ 

ดงันัน้ ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างเมื่อมกีารแจกแจงแบบไม่ปกตแิล้ว ในการศกึษาครัง้นี้ 
จึงเปลี่ยนมาใชก้ารทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Non-parametric Test) ตามวธิขีองสเปียร์แมน 
(Spearman’s Correlations Coefficients) จะมขีอ้ตกลงเบือ้งตน้คอื ขอ้มูลอยู่ในระดบัการวดัแบบ
ช่วง (Interval Scale) หรอืแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) และขอ้มูลต้องมคีวามเป็นอสิระต่อกนั
โดยทีข่อ้มูลไม่จ าเป็นตอ้งแจกแจงแบบปกต ิ(Spearman, 1904) 

จากขอ้มูลทีเ่กบ็มาจากกลุ่มตวัอย่างนัน้เป็นแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) ดงันัน้จงึ
สามารถน าขอ้มูลมาทดสอบระดบันยัส าคญัไดต้ามขอ้สมมตฐิาน ดงันี้  

H0 : r = 0 ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
H1 : r  0 มคีวามสมัพนัธก์นั 

จากนัน้ ผูศ้กึษาจงึได้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ ์ได้ผลลพัธ์ซึ่งจะแสดงใน
ตารางที ่6 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

 ตวัแปร Pt GWt NIt BVt 
Pit 1.000    

GWit .439** 1.000   
NIit .797** .267** 1.000  
BVit .732** .271** .734** 1.000 

*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01  
 
โดยที ่ Pit คอื ราคาปิดของหุน้ของบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 

GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
NIit คอื ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่ t 
BVit คอื มูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
t คอื ปีทีใ่ชศ้กึษาในชว่ง พ.ศ. 2557-2559 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าความนิยมต่อหุ้นมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางที่เป็นบวกกบั

ราคาหลกัทรพัย์โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั .439 และมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นัยส าคญั (p-value < 0.01) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางทีเ่ป็นบวกกบั
ราคาหลกัทรพัย์โดยมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์เท่ากบั .797 และมีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
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นัยส าคญั (p-value < 0.01) และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุ้นมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางที่
เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัยโ์ดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .732 และมคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างมนียัส าคญั (p-value < 0.01) 

จากผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์จากตารางที่ 6 สามารถสรุปได้ว่า  
ตวัแปรอสิระแต่ละตวัมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางที่เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ และมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ(p-value < 0.01) โดย ราคาหลกัทรพัยม์คีวามสมัพนัธก์บัก าไร (ขาดทุน) สุทธมิากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ และค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหลกัทรพัย์
น้อยทีสุ่ด 

นอกจากนี้ยงัพบว่า ค่าความนิยมต่อหุ้นมีความสมัพนัธ์ในทิศทางที่เป็นบวกกบั
ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .267 และมคีวามสมัพนัธก์นั
อย่างมนีัยส าคญั (p-value < 0.01) ค่าความนิยมต่อหุน้มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางทีเ่ป็นบวกกบั
มูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .271 และมคีวามสมัพนัธ์
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p-value < 0.01) และก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางทีเ่ป็นบวกกบัมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 
.734 และมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ (p-value < 0.01) จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละคู่นัน้น้อยกว่า 0.90 ซึ่งจะไม่เกิดปัญหา Multicollinearity  
ซึ่งหมายถงึ การเกดิความสมัพนัธก์นัเองระหวา่งตวัแปรอสิระ ซึ่งจะท าใหผ้ลลพัธข์องการวเิคราะห์
สมการถดถอยคลาดเคลื่อนไปจากขอ้เทจ็จรงิ เนื่องจากตวัแปรอสิระที่มคีวามสมัพนัธ์กนัจะให้
รายละเอยีดทีค่ลา้ยคลงึกนัต่อตวัแปรตาม ในการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression 
Analysis) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2558) 

 
2. การวิเคราะหส์มการถดถอย (Regression Analysis)    

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที ่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจากวตัถุประสงค์ของการศกึษาดงักล่าวได้
ตัง้สมมตฐิานการวจิยัได ้ดงันี้ 

สมมตฐิาน H1 : ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางทีเ่ป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย ์
 

โดยจะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ตวัแบบ คอื ตวัแบบที ่1 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยไม่มตีวัแปรควบคุม ซึ่งใชเ้ครื่องมอืการวเิคราะห์
สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และตัวแบบที่ 2 เป็นการศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์ โดยมตีวัแปรควบคุม (Control Variable) 
ซึ่งได้แก่ ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิและมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ ซึ่งใชเ้ครื่องมอืการวเิคราะห์สมการ
ถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)  
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2.1 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย์ 
โดยไม่มีตวัแปรควบคมุ  

ก าหนดให้ตวัแบบที่ 1 เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความนิยมกบั
ราคาหลกัทรพัย์ เมื่อไม่มี ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ เป็นตวัแปร
ควบคุม ซึ่งใชเ้ครื่องมอืการวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
เป็นการวเิคราะหต์วัแปรอสิระ (X) 1 ตวักบัตวัแปรตาม (Y) 1 ตวั โดยใหต้วัแปรอสิระ (X) คอื ค่า
ความนิยม และตวัแปรตาม (Y) คอื ราคาหุน้ สามารถเขยีนรูปแบบสมการได ้ดงันี้ 

ตวัแบบที ่ 1  Pit    =   β0 + β1GWit + e 
 
โดยที ่:  Pit คอื ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 
 GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t  
 e คอื ค่าความคลาดเคลื่อน 

 
ก่อนการวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

จะตอ้งน าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมาทดสอบขอ้สมมตฐิาน 4 ขอ้ ดงันี้ 
1. ค่าเฉลีย่ของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 0 หรอืไม่ 
2. การกระจายแบบปกตขิองค่าเฉลี่ยของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง 
3. ความเป็นอสิระจากกนัของค่าเฉลี่ยของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง 
4. การกระจายอย่างไม่มรีูปแบบของค่าเฉลีย่ของ Error Term ของขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่าง 
 

ซึ่งต่อไปนี้เป็นการทดสอบขอ้สมมตฐิานของสมการถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) แต่ละขอ้ 

1. ค่าเฉลีย่ของ Error Term เท่ากบั 0 หรอืไม่ มขีอ้สมมตฐิาน ดงันี้ 
H0 : ค่าเฉลีย่ของ Error Term เท่ากบั 0                
H1 : ค่าเฉลีย่ของ Error Term ไม่เท่ากบั 0 

 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบ One-sample t-test ตามขอ้สมมตฐิานสมการถดถอยอย่างง่าย  

One-sample t-test 
t Sig. 

.000 1.000** 
*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
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จากตารางที ่7 พบวา่ มคี่าสถติ ิt = 0.000 (p-value > 0.05) จงึตอ้งยอมรบั
สมมติฐานของ H0 หมายความว่าค่าเฉลี่ยของ Error Term มีค่าเท่ากับ 0 จริง ดังนัน้จึงผ่าน
สมมตฐิานในขอ้นี้ 
 

2. การกระจายแบบปกตขิองขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง มขีอ้สมมตฐิาน ดงันี้  
H0 : ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างกระจายปกต ิ                
H1 : ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างกระจายไม่ปกต ิ
 
ผู้ศกึษาใช้การทดสอบแบบแจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov-Smirnov) 

ในการทดสอบสมมตฐิานขา้งตน้ ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางที ่8 
 
ตารางท่ี 8 ผลทดสอบการแจกแจงแบบปกตขิองขอ้มูลตามขอ้สมมตฐิานสมการถดถอยอย่างง่าย 

Kolmogorov-Smirnov 
t Sig. 

.249 .000** 
*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า เมื่อทดสอบข้อสมมติฐานแล้วค่า K-S test มีค่า  
(p-value < 0.01) ซึ่งต้องยอมรบัสมมติฐานของ H1 หมายความว่าค่าเฉลี่ยของ Error Term 
กระจายไม่ปกต ิจงึไม่ผา่นสมมตฐิานในขอ้นี้ 
 

3. ความเป็นอสิระจากกนัของค่าเฉลี่ยของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยมคี่า Durbin Watson อยู่ระหวา่ง 1.5-2.5 

 
ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบความเป็นอิสระจากกนัของข้อมูลตามข้อสมมติฐานสมการถดถอย

อย่างง่าย 
Model Summery 

Durbin-Watson 1.935 
 

จากตารางที ่9 พบว่า ค่า Durbin-Watson มคี่าเท่ากบั 1.935 ซึ่งมคี่าอยู่
ระหวา่ง 1.5-2.5 แสดงวา่ขอ้มูลมคีวามเป็นอสิระจากกนั ดงันัน้จงึผา่นสมมตฐิานขอ้นี้ 
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4. การกระจายอย่างไม่มรีูปแบบของค่าเฉลีย่ของ Error Term ของขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง โดยน าค่า Regression Standardized Residual กบั ค่า Regression Standardized 
Predicted Value มาพลอ็ตกราฟแลว้ขอ้มูลจะตอ้งมกีารกระจายตวัไม่เกาะกลุ่มกนั ซึ่งจะแสดง
ในภาพที ่2 ดงันี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2  กราฟการพลอ็ตค่า Regression Standardized Residual กบัค่า Regression Standardized 
Predicted Value ตามขอ้สมมตฐิานสมการถดถอยอย่างง่าย 

 

จากภาพที่ 2 นี้ เมื่อน าค่า Regression Standardized Residual กบัค่า 
Regression Standardized Predicted Value มาพลอ็ตกราฟแล้ว พบว่า มกีารกระจายตวัแบบ
เกาะกลุ่มด้านล่างซ้ายมอื ท าให้ค่าเฉลีย่ของ Error Term จากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างมกีารกระจาย
ตวัอย่างมรีูปแบบ ดงันัน้จงึไม่ผา่นสมมตฐิานขอ้ 4 

จากการทดสอบสมมตฐิานทัง้ 4 ขอ้ก่อนการวเิคราะหส์มการถดถอยอยา่ง
ง่าย (Simple Regression Analysis) พบว่า ผ่านสมมตฐิาน 2 ขอ้ คอืขอ้ 1 ค่าเฉลี่ยของ Error 
Term จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 0 และข้อ 3 ค่าเฉลี่ยของ Error Term จากข้อมูลกลุ่ม
ตวัอย่างจะมคีวามเป็นอสิระจากกนั และไม่ผา่นขอ้ 2 คอื ขอ้ที่ 2 ค่าเฉลีย่ของ Error Term จาก
ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างกระจายแบบไม่ปกติ และข้อ 4 ค่าเฉลี่ยของ Error Term จากข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างมีการกระจายตัวแบบเกาะกลุ่มกนั ซึ่งเป็นกระจายตัวอย่างมีรูปแบบ โดยถือเป็น
ขอ้จ ากดัของการศกึษานี้ 



29 

จากนัน้ ผูศ้กึษาจงึไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย ไดผ้ลลพัธ์
ซึ่งจะแสดงในตารางที ่10 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 10  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยไม่มตีวัแปร

ควบคุม  

Variable 
Unstandardized 

Coefficients 
t-statistic p-value 

(Constant) 19.808 6.986 .000** 
GWit  4.757 8.892 .000** 

Adjusted R2 = .217 
F-statistic = 79.075              p-value < 0.001**  
*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01 

 
โดยที ่:  Pit คอื ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 
 GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t  
 E คอื ค่าความคลาดเคลื่อน 
                   

จากตารางที่ 10 เมื่อทดสอบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบั
ราคาหลกัทรพัย์โดยไม่มตีวัแปรควบคุม พบว่า ค่า F-statistic มคี่าเท่ากบั 79.075 (p-value < 
0.01) แสดงวา่ ค่าความนิยมต่อหุน้สามารถคาดการณ์ราคาหลกัทรพัยไ์ด ้และจากค่า Adjusted 
R2 ที่มีค่าเท่ากับ .217 แสดงให้เห็นว่า ค่าความนิยมต่อหุ้นที่ใช้ในการศึกษาตามตัวแบบนี้
สามารถอธบิายราคาหลกัทรพัยไ์ดเ้พยีง 21.70% เท่านัน้ ที่เหลอื 78.30% เกดิจากอทิธพิลของ
ตวัแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้พจิารณา และเมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมต่อหุ้นกบั
ราคาหลกัทรพัย์พบว่า ค่า t-statistic คือ 8.892 (p-value < 0.01) และมีค่า Unstandardized 
Coefficients เท่ากบั 4.757 แสดงให้เหน็ว่า ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางที่เป็นบวก
กบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนียัส าคญั เมื่อค่าความนิยมเพิม่ขึน้ 1 บาทต่อหุน้ ราคาหลกัทรพัย์จะ
เพิม่ขึน้ 4.757 บาทต่อหุน้  
 

2.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย์ 
โดยมีตวัแปรควบคมุ  

ก าหนดให้ตวัแบบที่ 2 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบั
ราคาหลกัทรพัย์ เมื่อม ีก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิและมูลค่าตามบญัชขีองกจิการเป็นตวัแปรควบคุม  
ซึ่งใชเ้ครื่องมอืการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใหต้วัแปร
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อสิระ (X) คอื ค่าความนิยม (GW) ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(NI) และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ (BV) 
กบัตวัแปรตาม (Y) คอื ราคาหลกัทรพัย ์(P) ซึ่งจะเขยีนสมการไดด้งันี้ 

 
ตวัแบบที ่ 2  Pit     = β0 + β1GWit + β2NIit + β3BVit + e 
 
โดยที ่: Pit คอื ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 
 GWit คอื ค่าความนิยมต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
 NIit คอื ก าไร (ขาดทุน) สุทธติ่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
 BVit คอื มูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้ของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t   
 e คอื ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

ก่อนการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
จะตอ้งน าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมาทดสอบขอ้สมมตฐิาน 4 ขอ้ ดงันี้  

1. ค่าเฉลีย่ของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 0 หรอืไม่ 
2. การกระจายแบบปกตขิองค่าเฉลี่ยของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง 
3. ความเป็นอสิระจากกนัของค่าเฉลี่ยของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง 
4. การกระจายอย่างไม่มรีูปแบบของค่าเฉลีย่ของ Error Term ของขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอย่างไม่มรีูปแบบ 
ซึ่งต่อไปนี้เป็นการทดสอบขอ้สมมตฐิานของสมการถดถอยเชงิพหุ (Multiple 

Regression Analysis) แต่ละขอ้  
1. ค่าเฉลีย่ของ Error Term ตอ้งเท่ากบั 0 มขีอ้สมมตฐิาน ดงันี้ 

H0 : ค่าเฉลีย่ของ Error Term เท่ากบั 0                
H1 : ค่าเฉลีย่ของ Error Term ไม่เท่ากบั 0 

ผูศ้กึษาใชก้ารวเิคราะห ์One-sample t-test ในการทดสอบสมมตฐิานขา้งตน้ 
โดยผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงในตารางที ่9 
 
ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบ One-sample t-test ตามขอ้สมมตฐิานสมการถดถอยเชงิพหุ 

One-sample t-test 
t Sig. 

.000 1.000** 
*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
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จากตารางที ่11 พบวา่ มคี่าสถติ ิt = 0.000 (p-value > 0.05) จงึตอ้งยอมรบั
สมมติฐานของ H0 หมายความว่าค่าเฉลี่ยของ Error Term มีค่าเท่ากบั 0 จริง ดงันัน้จึงผ่าน
สมมตฐิานในขอ้นี้ 

2. การกระจายแบบปกตขิองขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง มขีอ้สมมตฐิาน ดงันี้ 
H0 : ค่าเฉลีย่ของ Error Term กระจายปกต ิ
H1 : ค่าเฉลีย่ของ Error Term กระจายไม่ปกต ิ
 
ผูศ้กึษาใชก้ารทดสอบแบบแจกแจงปกต ิ(Kolmogorov-Smirnov) ในการ

ทดสอบสมมตฐิานขา้งตน้ ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางที ่12 
 

ตารางท่ี 12 ผลทดสอบการแจกแจงแบบปกตขิองขอ้มูลตามขอ้สมมตฐิานสมการถดถอยเชงิพหุ 
Kolmogorov-Smirnov 

t Sig. 
.244 .000** 

*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
 
จากตารางที่ 12 พบว่า เมื่อทดสอบขอ้สมมตฐิานแล้วค่า K-S test มคี่า 

(p-value < 0.01) ซึ่งต้องยอมรบัสมมติฐานของ H1 หมายความว่าค่าเฉลี่ยของ Error Term 
กระจายไม่ปกต ิจงึไม่ผา่นสมมตฐิานในขอ้นี้ 

 
3. ความเป็นอสิระจากกนัของค่าเฉลี่ยของ Error Term ของขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยมคี่า Durbin Watson อยู่ระหวา่ง 1.5-2.5 
 
ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบความเป็นอสิระจากกนัของขอ้มูลตามขอ้สมมตฐิานสมการถดถอย

เชงิพหุ 
Model Summery 

Durbin-Watson 1.955 
 
จากตารางที ่13 พบวา่ ค่า Durbin-Watson มคี่าเท่ากบั 1.955 ซึ่งมคี่าอยู่

ระหวา่ง 1.5-2.5 แสดงวา่ขอ้มูลมคีวามเป็นอสิระจากกนั ดงันัน้จงึผา่นสมมตฐิานขอ้นี้ 
 

4. ค่าเฉลี่ยของ Error Term จากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจะตอ้งกระจายตวัอย่าง
ไม่มรีูปแบบ โดยน าค่า Regression Standardized Residual กบั ค่า Regression Standardized 
Predicted Value มาพลอ็ตกราฟแล้วขอ้มูลจะต้องมกีารกระจายตวัไม่เกาะกลุ่มกนั ซึ่งจะแสดง
ในภาพที ่3 ดงันี้ 
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ภาพท่ี 3 กราฟการพลอ็ตค่า Regression Standardized Residual กบัค่า Regression Standardized 
Predicted Value ตามขอ้สมมตฐิานสมการถดถอยเชงิพหุ 

 
จากภาพที่ 3 นี้ เมื่อน าค่า Regression Standardized Residual กบัค่า 

Regression Standardized Predicted Value มาพลอ็ตกราฟแล้ว พบว่า มกีารกระจายตวัแบบ
เกาะกลุ่มด้านล้างซ้ายมอื ท าให้ค่าเฉลีย่ของ Error Term จากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างมกีารกระจาย
ตวัอย่างงมรีูปแบบ ดงันัน้จงึไม่ผา่นสมมตฐิานขอ้ 4 

จากการทดสอบสมมตฐิานทัง้ 4 ขอ้ก่อนการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิ
พหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ผ่านสมมตฐิาน 2 ขอ้ คอืขอ้ 1 ค่าเฉลี่ยของ Error 
Term จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 0 และข้อ 3 ค่าเฉลี่ยของ Error Term จากข้อมูลกลุ่ม
ตวัอย่างจะมคีวามเป็นอสิระจากกนั และไม่ผ่านขอ้ 2 คอื ขอ้ที่ 2 ค่าเฉลีย่ของ Error Term จาก
ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างกระจายแบบไม่ปกติ และข้อ 4 ค่าเฉลี่ยของ Error Term จากข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างมีการกระจายตัวแบบเกาะกลุ่มกนั ซึ่งเป็นกระจายตัวอย่างมีรูปแบบ โดยถือเป็น
ขอ้จ ากดัของการศกึษานี้ 

จากนัน้ ผูศ้กึษาจงึไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ ไดผ้ลลพัธ์
ซึ่งแสดงในตารางที ่14 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 14  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยมตีวัแปร
ควบคุม 

ตวัแบบที ่ 2  Pit     = β0 + β1GWit + β2NIit + β3BVit + e 
 

Variable 
Unstandardized 

Coefficients 
t-statistic p-value Tolerance VIF 

(Constant) 9.910 5.996 .000**   
GWit  1.095 3.244 .000** .802 1.246 
NIit  9.677 13.962 .000** .332 3.014 
BVit  .144 2.195 .001** .346 2.892 

Adjusted R2 = .750 

F-statistic = 282.824              p-value < 0.01**  

*ระดบันยัส าคญัที ่0.05 **ระดบันยัส าคญัที ่0.01 
 
 โดยที ่: Pit คอื ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัที ่i ณ วนัทีน่ าส่งงบการเงนิปี t 
  GWit คอื ค่าความนิยมของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
  NIit คอื ก าไรสุทธขิองบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t 
  BVit คอื มูลค่าตามบญัชขีองกจิการของบรษิทัที ่i ณ สิน้ปีที ่t   
  e คอื ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ค่า Tolerance ของ ค่าความนิยมต่อหุ้น ก าไร 
(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุ้น มีค่า Tolerance อยู่ที่ .802 .332 
และ .346 ตามล าดบั ซึ่งไม่เกนิ 1 และมคี่า Variance InflationVariance Inflation Factor (VIF) 
อยู่ที ่1.246 3.014 และ 2.892 ตามล าดบั ซึ่งไม่เกนิ 10 รวมถงึผลจากตารางที ่6 การทดสอบคา่
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระแต่ละคู่นัน้น้อยกวา่ 0.90 จะสามารถสรุปไดว้า่จะไม่เกดิ
ปัญหา Multicollinearity ในการทดสอบสมการถดถอยเชงิพหุ 

เมื่อทดสอบถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมต่อหุ้นกบัราคาหลกัทรพัย์
โดยมีตวัแปรควบคุม พบว่า ค่า F-statistic มีค่าเท่ากบั 282.824 ซึ่งมีนัยส าคญั (p-value < 
0.01) ที ่แสดงวา่ราคาหลกัทรพัยน์ัน้มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรอสิระอย่างน้อย 1 ตวั และจากค่า 
Adjusted R2 ซึ่งเท่ากบั 0.750 แสดงว่าตวัแปรอิสระที่ใช้ในการศกึษาตามตวัแบบนี้สามารถ
อธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ 75% ที่เหลืออีก 25% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไม่ได้
พจิารณา 
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ผลการทดสอบในแต่ละตวัแปรอสิระพบวา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความ
นิยมต่อหุ้นกับราคาหลักทรัพย์ มีค่า  t-statistic เท่ากับ 3.244 (p-value < 0.01) และมีค่า 
Unstandardized Coefficients เท่ากบั 1.095 แสดงวา่ ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางที่
เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมีนัยส าคญั เมื่อค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อหุ้น ราคา
หลกัทรพัยจ์ะเพิม่ 1.095 บาทต่อหุ้น ความสมัพนัธ์ระหว่างก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้กบัราคา
หลักทรัพย์ มีค่า  t-statistic เท่ากับ 13.962 (p-value < 0.01) และมีค่า Unstandardized 
Coefficients เท่ากบั 9.677 แสดงว่า ก าไร (ขาดทุน) สุทธมิคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางที่เป็นบวก
กับราคาหลกัทรัพย์อย่างมีนัยส าคญั เมื่อก าไร (ขาดทุน) สุทธิเพิ่มขึ้น 1 บาทต่อหุ้น ราคา
หลกัทรพัยจ์ะเพิม่ 9.677 บาทต่อหุน้ และความสมัพนัธร์ะหวา่งมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุน้
กบัราคาหลกัทรพัย ์มคี่า t-statistic เท่ากบั 2.195 (p-value < 0.01) และมคี่า Unstandardized 
Coefficients เท่ากบั .144 แสดงว่า มูลค่าตามบญัชขีองกจิการมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางที่เป็น
บวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมนีัยส าคญั เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองกจิการเพิม่ขึน้ 1 บาทต่อหุน้ 
ราคาหลกัทรพัยจ์ะเพิม่ .144 บาทต่อหุน้ 
 



 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์ของ
บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษามูลค่า
ของรายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจในงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคา
หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าหรับการศึกษาในครัง้นี้ เ ป็นการศึกษาในเชิงประจักษ์  (Empirical Research)  
เพื่อศกึษาบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มผีลการด าเนินงานในปี 
2557-2559 ที่มงีบการเงนิสิน้รอบบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และเพื่อให้
กลุ่มตวัอย่างที่น ามาศกึษาแสดงถึงความเป็นตวัแทนอนัเที่ยงธรรมที่ดีของประชากรทัง้หมด  
จงึตดับรษิทัทีม่ขีอ้มูลตามเงื่อนไข ดงันี้ กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ และบรษิทัทีอ่ยู่ในระหว่าง
การฟ้ืนฟูกจิการ เนื่องจากบรษิทัเหล่านี้มลีกัษณะเฉพาะในการด าเนินงานรวมไปถงึกฎระเบยีบ
บงัคบัต่างๆ ที่แตกต่างไปจากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ดงันัน้เมื่อผูศ้กึษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งทุตยิภูม ิโดยพบกลุ่มตวัอย่างจากประชากรทีต่อ้งการศกึษาซึ่งมรีายการค่าความนิยมจาก
การรวมธุรกิจที่เปิดเผยในงบการเงินในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ได้จ านวนทัง้สิ้น 284 ข้อมูล 
นอกจากนี้ผูศ้กึษายงัไดต้ดัค่าความผดิปกต ิ(Outlier) ออกจากกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณาจากค่า 
Standard of Residual ทีม่คี่าเกนิกวา่ ±3 คงเหลอื 283 ขอ้มูล ทัง้นี้มคี่าความนิยมต่อหุน้ (GW) 
เป็นตวัแปรอธิบายที่ผู้ศกึษาสนใจศกึษา ส่วนตวัแปรตามคอืราคาหลกัทรพัย์ (P) โดยมกี าไร 
(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (NI) และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการต่อหุ้น (BV) เป็นตวัแปรควบคุมที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์โดยการศกึษาในครัง้นี้ผูว้จิยัก าหนดเป็น 2 ตวัแบบ คอื ตวัแบบที่ 
1 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมต่อหุ้นกบัราคาหลกัทรพัย์โดยไม่มตีวัแปรควบคุม และ 
ตวัแบบที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมต่อหุน้กบัราคาหลกัทรพัย์โดยมตีวัแปรควบคุม 
 ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มูลจะใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ในการวเิคราะหแ์ละ
ประมวลผลโดยจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การวเิคราะห์สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistical Analysis) เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลในรูปค่าสถติพิืน้ฐานเพื่อสรุปลกัษณะเบื้องตน้ของ
ขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมมาได ้ในรูปของค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสูงสุด  (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) 
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และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistical Analysis) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์ (Correlations of  Coefficients) ตามวิธีสเปียร์แมน (Spearman’s Correlations 
Coefficients) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ (X) กบัตวัแปรตาม (Y) 2. การวเิคราะห์
สมการถดถอย (Regression Analysis) ซึ่งจะสรุปผลการวเิคราะหไ์ด ้ดงันี้ 

1. การวเิคราะห์สถติเิชงิพรรณนา สามารถสรุปไดว้่าราคาหลกัทรพัย์ทีม่คี่าต ่าสุดเป็น
ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ยู ซิตี้ จ ากดั (มหาชน) ปี 2558 และปี 2559 และค่าสูงสุดเป็นราคา
หลกัทรพัย์ของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 ค่าความนิยมที่มคี่าต ่าสุดเป็นค่าความ
นิยมของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 และค่าสูงสุดเป็นค่าความนิยมของ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ปี 2559 เมื่อดูจากรายงานประจ าปี 2559 พบว่า  
มกีารเขา้ไปซื้อธุรกจิของบรษิทั เมกาแลนดก์ูรู จ ากดั และ บรษิทั บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ก าไร (ขาดทุน) สุทธมิคี่าต ่าสุดซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธขิองบรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
จ ากดั (มหาชน) ปี 2558 และค่าสูงสุดเป็นก าไรสุทธขิองบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 
ซึ่งนายเทวนิทร์ วงศว์านิช ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. 
จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยถงึผลประกอบการประจ าปี 2559 ว่า กลุ่มปตท. มกี าไรสุทธเิพิม่ขึ้น 
74,543 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีก าไร 19,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 94,509 ล้านบาท ในปี 
2559 สาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึมูลค่าการดอ้ยค่าทางบญัชลีดลงและมกี าไรจากสนิคา้คงคลงั
แทนการขาดทุน รวม 70,000 ลา้นบาท (กรุงเทพธุรกจิ, 2560) และมูลค่าตามบญัชขีองกจิการมี
ค่าต ่าสุดเป็นมูลค่าตามบญัชขีองกจิการของบริษทั เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2557 และค่าสูงสุดเป็นมูลค่าตามบญัชขีองกจิการของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปี 2559 
เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรแต่ละตวั พบว่า รายการค่าความนิยม 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ และราคาหลกัทรพัย ์มขีอ้มูลกระจายตวัอยูม่าก 

2. สถติเิชงิอนุมานไดแ้บ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ส่วน ดงันี้  
2.1 การวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธ ์(Correlations of Coefficients) ตามวธิสีเปียร์แมน 

(Spearman’s Correlations Coefficients) จากผลการวเิคราะห์สามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรอิสระ 
แต่ละตวัมีความสมัพนัธ์ในทิศทางที่เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมีนัยส าคญั (p-value < 
0.01) โดย ราคาหลกัทรพัย์มคีวามสมัพนัธ์กบัก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิมากที่สุด รองลงมาคอืมูลค่า
ตามบญัชขีองกจิการ และค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธก์บัราคาหลกัทรพัยน้์อยทีสุ่ด นอกจากยงั
พบวา่ ตวัแปรอสิระแต่ละคู่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางที่เป็นบวกอย่างมนียัส าคญั (p-value < 0.01) 
ดงันี้ ก าไร (ขาดทุน) สุทธกิบัมูลค่าตามบญัชขีองกจิการมคีวามสมัพนัธก์นัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื  
ค่าความนิยมกับมูลค่าตามบัญชีของกิจการ และค่าความนิยมกับก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
มคีวามสมัพนัธก์นัน้อยทีสุ่ด 
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2.2 การวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) จากวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาดงักล่าวไดต้ัง้สมมตฐิานการวจิยัไว ้ดงันี้ 

สมมติฐาน H1 : ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางที่เป็นบวกกบัราคา
หลกัทรพัย ์

 
ซึ่งจะแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ตวัแบบ คือ ตวัแบบที่ 1 เป็นการศกึษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยไม่มตีวัแปรควบคุม ซึ่งใชเ้ครื่องมอื
การวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และตวัแบบที่ 2 เป็น
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยมตีวัแปรควบคุม (Control 
Variable) ซึ่งได้แก่ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ และมูลค่าตามบัญชีของกิจการ  ซึ่งใช้เครื่องมือ 
การวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งจะแสดงผลสรุปไวใ้น
ตารางที ่13 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 15  สรุปผลความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย์ โดยไม่มีตวัแปร

ควบคุม และมตีวัแปรควบคุม 
ตวัแบบท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยไมมี่ตวัแปรควบคมุ 
ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ การมีนัยส าคญั ทิศทาง 

ราคาหลกัทรพัย์ คา่ความนยิม / + 
ตวัแบบท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยมีตวัแปรควบคมุ 
ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ การมีนัยส าคญั ทิศทาง 

ราคาหลกัทรพัย์ 
คา่ความนยิม / + 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ / + 
มลูคา่ตามบญัชขีองกจิการ / + 

/ คอื มนียัส าคญั   X คอื ไมม่นียัส าคญั 
 

จากตารางที ่15 สามารถสรุปผลได้ว่า ในตวัแบบที ่1 ความสมัพนัธร์ะหว่างค่า
ความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยไม่มตีวัแปรควบคุม และตวัแบบที ่2 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่า
ความนิยมกบัราคาหลกัทรพัย ์โดยมตีวัแปรควบคุมนัน้ ค่าความนิยมทีผู่ศ้กึษาตอ้งการจะศกึษามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางที่เป็นบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามข้อ
สมมตฐิานที่ก าหนดไว ้นัน่หมายความว่า บรษิทัที่มคี่าความนิยมสูง จะมรีาคาหลกัทรพัย์สูงดว้ย 
นอกจากนี้ยงัพบวา่ ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิและมูลค่าตามบญัชขีองกจิการที่ใชเ้ป็นตวัแปรควบคุมมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางทีเ่ป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนียัส าคญัอกีดว้ย  
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อภิปรายผล 
 

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะพบว่า ทัง้ตวัแบบที่ 1 และ 
ตวัแบบที่ 2 นัน้ ค่าความนิยมมีความสมัพนัธ์ในทิศทางที่เป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัย์อย่างมี
นัยส าคญั หมายถงึ รายการค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิเป็นขอ้มูลทางการเงนิทีม่ปีระโยชน์
ในการพิจารณาซื้อขายหลกัทรพัย์ของนักลงทุนได้ ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของวรลกัษณ์  
โรจนรตัน์ (2550) Ritter and Wells (2006) และ McCarthy and Schneider (1995) โดยวรลกัษณ์ 
โรจนรตัน์ (2550) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสินทรพัย์ไม่มตีวัตนกบัราคาหลกัทรพัย์และ
ก าไรในอนาคต โดยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่ระบุได้ประเภทอื่นๆ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่ระบุ
ไม่ได้ (ค่าความนิยม) มีความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างมนีัยส าคญั กล่าวคอื สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเป็นขอ้มูลทาง
การเงนิที่มปีระโยชน์ต่อกระบวนการตดัสนิใจในการก าหนดราคาหลกัทรพัย์ของนกัลงทุน และ
การศกึษาของ Ritter และ Wells (2006) ได้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนกบั
ราคาหลักทรัพย์และก าไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ออสเตรเลยี พบว่า สินทรพัย์ไม่มตีวัตนมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัราคาหลกัทรพัย์ กล่าวคอื 
รายการสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนได้ให้ขอ้มูลที่มคีุณค่าเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจต่อผูใ้ชง้บการเงิน
โดยเฉพาะนกัลงทุน นอกจากนี้ การศกึษาของ McCarthy และ Schneider (1995) ยงัสนบัสนุน
วา่ตลาดทุนควรเลง็เหน็ความส าคญัของคา่ความนิยมทีน่ ามาแสดงไวเ้ชน่เดยีวกบัสนิทรพัยต์วัอืน่ๆ 
เพื่อน าค่าความนิยมมาประเมนิถงึมูลค่าตลาดของกจิการไดอ้ย่างถูกต้องยิ่งขึน้ เมื่อไดศ้กึษาถงึ
การตอบสนองของตลาดต่อมูลค่าค่าความนิยมทีแ่สดงอยูใ่นหมวดสนิทรพัยข์องงบดุลของบรษิทั
ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมรกิา แล้วพบว่า ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกต่อมูลค่าของกจิการ ณ ช่วงเวลานัน้ แม้ไม่ได้มคีวามส าคญัมากนกัเมื่อเทียบกบัสนิทรพัย์
ประเภทอื่น ๆ แต่กลบัมคี่าความนิยมที่แสดงในงบดุลมสีดัส่วนมากถงึ  3-46 % ของสนิทรพัย์
รวม 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 
 

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัราคาหลกัทรพัย์
ของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะจากผลการวเิคราะห์
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ละการวเิคราะหถ์ดถอยทัง้ 2 ตวัแบบ พบวา่ ค่าความนิยมมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางทีเ่ป็นบวกกบัราคาหลกัทรพัยอ์ย่างมนียัส าคญั ผูศ้กึษาเสนอแนะวา่ นกัลงทุนสามารถ
ใชผ้ลการศกึษาประกอบการตดัสนิใจในการลงทุนได ้เนื่องจาก ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ
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เป็นสนิทรพัยร์ายการหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการวเิคราะหข์อ้มูล เพราะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ
เชงิเศรษฐกจิ ท าใหน้กัลงทุนสามารถประเมนิเหตุการณ์ในอดตี ปัจจุบนัและอนาคตได ้เพื่อน าไปใช้
ในการพจิารณาซื้อขายหลกัทรพัย์ เชน่ ถา้มคี่าความนิยมสูงกไ็ปลงทุนเพิม่ หรอืถา้ค่าความนยิม
น้อยกช็ะลอการลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. การศกึษาครัง้ต่อไปอาจต้องเพิ่มช่วงการศกึษาจาก 3 ปี เป็น 5-10 ปี เพื่อเพิ่ม
จ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวเิคราะหผ์ล 

2. ผูศ้กึษาได้ศกึษาเพยีงมุมมองดา้นความส าคญัของค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ
กบัราคาหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ โดยผูส้นใจยงัสามารถต่อยอด โดยอาจศกึษาค่าความนิยมจากการรวม
ธุรกจิกบัรายการอื่นๆ เชน่ ศกึษาค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบัการด้อยค่า หรอืผลตอบแทน
จากหลกัทรพัย ์วา่มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกบัการศกึษาในครัง้นี้หรอืไม่ 

3. ผูส้นใจสามารถศกึษาค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบักลุ่มตลาดอื่นๆ เชน่ ตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) หรอื บรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศไทย 
หรอือาจลองศกึษารายการค่าความนิยมกบัราคาหลกัทรพัยใ์นตลาดต่างประเทศ  
 



 

บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 

กรุงเทพธุรกจิ.  (2560).  ปตท.ปี 59 โชวก์ าไร '9.4 หมืน่ลา้น'.  คน้เมื่อ 14 พฤษภาคม 2561, 
จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/741085 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัช.ี  (2560).  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 
(ปรบัปรุง 2560)  เรือ่ง การรวมธุรกจิ,  สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์.  

ธญัลกัษณ์  วจิติรสาระวงศ.์  (2559).  ค่าความนิยมนัน้ส าคญัไฉน.  FAP Newsletter, 44,  10-11.  
ปราณดิา  ศยามานนท.  (11 ธนัวาคม 2556).   M&A…อกีหนึง่กลยทุธข์องการเตบิโตทีธุ่รกจิ

คา้ปลกีไม่ควรมองขา้ม.  คน้เมือ่ 14 พฤษภาคม 2561, จาก 
https://www.scbeic.com/th/detail/product/334 

เมตตา  เสมสมบูรณ์.  (2560).  ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิกบั
อตัราส่วนทางการเงนิของบรษิทัในกลุม่อุตสาหกรรมบรกิารทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย.  วารสารเกษมบณัฑติ, 18(1),  82-96. 

ไมตร ี สนุทรวรรณ.  (26 สงิหาคม 2554).  กลยุทธก์ารขยายกจิการ 4 มติ.ิ  คน้เมื่อ 4 มกราคม 
2561, จาก https://www.gotoknow.org/posts/388292 

ยุทธ  ไกยวรรณ์.  (2558).  หลกัสถติวิจิยัและการใชโ้ปรแกรม SPSS (พมิพค์รัง้ที ่ 4).  
กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ลคันา  พูลเจรญิ.  (2555).  ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนยิมทีเ่กดิจากการซื้อธุรกจิกบั
ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (การคน้ควา้แบบอสิระธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช)ี.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลธญับุร,ี ปทุมธานี. 

วรลกัษณ์  โรจนรตัน์.  (2550).  ความสมัพนัธร์ะหวา่งสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนกบัราคาหลกัทรพัย์
และก าไรในอนาคตของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
(การคน้ควา้แบบอสิระบญัชมีหาบณัฑติ สาขาวชิาการบญัช)ี.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
กรุงเทพมหานคร. 

ศภุวฒัน์  วฒัน์ธนปต.ิ  (2555).  การทดสอบความมปีระสทิธภิาพของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยในมติขิองขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วกบันโยบาย ทางการเงนิของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา.  วารสารสุทธปิรทิศัน์, 26(79),  109-130 

http://www.dpu.ac.th/dpurc/journal


41 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ศนัสนีย ์สุรยิเชดิชสูกุล.  (2548).  ความสมัพนัธร์ะหวา่งค่าความนิยมกบัผลการด าเนินงานและ
กระแสเงนิสดในอนาคตของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(การคน้ควา้แบบอสิระบญัชมีหาบณัฑติสาขาวชิาการบญัช)ี.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
กรุงเทพมหานคร. 

 
ภาษาต่างประเทศ 
Danjou, P., N. Hellman, F. Poli, and A. Schatt.  (2016).  Does the Accounting for 

Goodwill and Other Intangibles Really Matter?.  EAA Annual Congress 
Symposium 2016.  Accounting in Europe and EAA Financial Reporting 
Standards Committee.  

Fama, E. F.  (1970).  Efficient Capital Market  :  A Review of Theory and Empirical 
Work.  Journal of Finance 25,  383-417. 

George, C.R., and Norman, O. O.  (1974).  Accounting for Goodwill.  New York : 
American Institute of Certified Public Accountants. 

McCarthy, M. G., & Schneider, D.K. (1995). Market Perception of Goodwill : Some 
EmpiricalEvidence. Accounting and Business Research 26,  69-81.   

Ritter, A., and Wells, P.  (2006).  Identifiable intangible asset disclosures, stock prices 
and future Earnings. Journal of Accounting and Finance,  843-863. 

Vimonmass.  (13 August 2014).  ประเภทผลตอบแทนจากการลงทนุมอีะไรบา้ง.  คน้เมือ่ 2 
มกราคม 2561, จาก https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 



 

ประวติัผู้ศึกษา 

 

นางสาวมณรีตัน์  เปียมาลยั เกดิวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2532 ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร 
ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ คณะบญัช ีจากมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี
ในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบนัท างานดา้นบญัชทีี ่บรษิทั รติโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
 


