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ความสัมพนัธ์ของข้อมูลทางการบัญชีกับคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SET CLMV 

ยศพฒัน์  พฒันปัญญวฒัน์*  

ดร.พทัธนนัท ์ เพชรเชิดชู**  

บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทางการบญัชีกบัคุณภาพ
ก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์ SET CLMV กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์
SET CLMV จ  านวนทั้งหมด 23 บริษทั โดยศึกษาจากงบการเงินระหว่างปี   พ.ศ.2557  - พ.ศ.2561 โดย

เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานประจ าปีของบริษทัในฐานขอ้มูลออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธแ์บบเพียร์สนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ก  าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้อตัราส่วนผลตอบแทนในรูป
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม มี
ความสมัพนัธไ์ปในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพก าไรท่ีวดัโดยใชเ้กณฑ์รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดุลย

พินิจของผูบ้ริหาร 
  

ค าส าคญั : ขอ้มูลทางการบญัชี  คุณภาพก าไร กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์SET CLMV 
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บทน า 

การลงทุนในหุน้ของกลุ่มประเทศ CLMV น้ี ถือเป็นโอกาสท่ีนกัลงทุนจะเติบโตร่วมไปกบั
ตลาดทุนของประเทศเกิดใหม่ เช่นเดียวกบัการเร่ิมตน้ของตลาดเกิดใหม่ในอดีตอย่างประเทศจีนหรือ
อินเดีย ดังนั้น นักลงทุนจึงตอ้งพร้อมรับมือกบัความผนัผวนทางดา้นราคา ความเส่ียงทางการเมือง 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการปรับตวัเชิงโครงสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยพิจารณารายไดจ้ากขอ้มูลล่าสุดท่ีบริษทัจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึง
รวมถึงขอ้มูลรายละเอียดแหล่งรายได้ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยในงบการ เงินประจ าปี แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และข้อมูลท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้รับจากการส ารวจขอ้มูลจาก
บริษทัจดทะเบียน การลงทุนผ่าน Economic Exposure ของบริษทัจึงเป็นอีกรูปแบบของการลงทุนเพื่อ
เขา้ถึงภูมิภาคหรือประเทศท่ีนักลงทุนสนใจผ่านบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศท่ีตนเองคุน้เคยหรือเข้าถึง
ขอ้มูลการลงทุนไดง่้าย 

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและเป็นทางเลือกหน่ึงของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเส่ียงสูงเช่นเดียวกนั ดงันั้น
การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยผ์ูล้งทุนตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อราคาของ
หลกัทรัพยก่์อนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์ โดยวิธีการวิเคราะห์ท่ีส าคญัวิธีหน่ึงคือ การวิเคราะห์
หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพ้ืนฐานเป็นการวิเคราะห์หุ้นโดยล าดบัขั้นตอนจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษทั โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การคาดการณ์
ผลการด าเนินงานในอนาคต ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและสามารถเลือกลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ดีและเหมาะสมในการเข้าไปลงทุนซ้ือหุ้น การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของกิจการไม่ควรท่ีจะมองแต่ตวัเลขก าไรในงบก าไรขาดทุนเพียงอย่างเดียวแต่ควรต้อง
ค านึงถึงคุณภาพก าไรดว้ยเพื่อการตดัสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ก  าไรท่ีมีคุณภาพ คือก าไรท่ี
แสดงผลการด าเนินงานตามมูลค่าท่ีแทจ้ริง เป็นก าไรท่ีมาจากรายไดท่ี้เกิดข้ึนประจ าโดยมีความผนัผวน
น้อยท่ีสุด และก าไรนั้นตอ้งสะทอ้นกระแสเงินสดในอนาคตรวมถึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัหลกัทรัพย์
ของกิจการ คุณภาพก าไรท่ีดีย่อมมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจช่วยสร้างความเช่ือมัน่ว่าธุรกิจมี
การใชห้ลกัความระมดัระวงัในการจดัท าตวัเลขก าไรและมีความสามารถในการสร้างก าไรท่ีจะเปล่ียน
กลบัมาเป็นเงินสด (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์ 2549) ซ่ึงหากธุรกิจใดมีคุณภาพก าไรสูงยอ่มหมายถึงธุรกิจนั้น
มีความเส่ียงในการลงทุนต ่า หลกัทรัพยจ์ะมีอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรท่ีสูง ส่วนธุรกิจใดหากประเมิน
แลว้คุณภาพก าไรต ่าจะมีความเส่ียงในการลงทุนสูงและส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน รวมถึงการเลือกใช้
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นโยบายบญัชี การคน้หาสญัญาณเตือนภยัซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมา
และอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพก าไรของธุรกิจ ซ่ึงตวัช่วยท่ีส าคญัของผูล้งทุนก็คืองบการเงินของ
กิจการ   

การน าเสนองบการเงินของผูบ้ริหารต่อสาธารณชนต้องแสดงถึงความมีคุณธรรม ความ
สุจริต ความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นไปตามความข้อเท็จจริง             
ไม่บิดเบือนซ่อนเร้นส่ิงผิดปกติใด ๆ  และจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท าให้ผูใ้ชง้บการเงิน
ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นย่อมสร้างความมัน่ใจในความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดม้าก
ท่ีสุด จากวิกฤตทางการเงินท่ีผ่านมาไดถู้กกล่าวหาว่ารายงานงบการเงินขาดความน่าเช่ือถือ นักลงทุน
หรือผูใ้ชง้บการเงินไม่สามารถอ่านสญัญาณท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตวัเลขทางการเงินไดห้รือไดรั้บสญัญาณท่ี
บิดเบือนจากรายงานในงบการเงิน การท่ีนักลงทุนจะมุ่งดูแต่ตวัเลขก าไรโดยไม่เขา้ใจพ้ืนฐานทางการ
บญัชีอาจจะส่งผลต่อการน าเสนอตวัเลขก าไรเพ่ือน ามาวิเคราะห์ธุรกิจ  เพราะฉะนั้นการจะวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานของกิจการจึงไม่ควรท่ีจะมองแต่ตวัเลขก าไรในงบก าไรขาดทุนเพียงเท่านั้น หากตอ้ง
ค านึงถึง “คุณภาพก าไร” ดว้ยผลของความลม้เหลวต่าง ๆ สามารถน ามาเช่ือมโยงกบัความพยายามของ
ธุรกิจในสองเร่ืองคือ Creative Accounting และ Earning Management ท่ีมีผลต่อคุณภาพก าไรและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ  

ก าไรถือเป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีมีความส าคญัในรายงานทางการเงินและเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร
ค านึงถึงเป็นอนัดบัแรก ๆ ในการรายงานผลการด าเนินงาน โดย (Graham, Harvey and Rajgopal, 2005) 
ส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงในฝ่ายการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผูบ้ริหารมอง
ก าไรโดยเฉพาะก าไรต่อหุ้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีนักลงทุนให้ความสนใจ เน่ืองจากนักลงทุนตอ้งการ
เป้าหมายอยา่งง่ายในการประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและผูบ้ริหารเองคาดหวงัผลลพัธจ์ากการ
บรรลุเป้าหมายตวัเลขก าไร เป้าหมายแรกคือการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ตลาดทุน รองลงมาคือการ
รักษาหรือเพ่ิมระดบัราคาหุ้นของกิจการ เน่ืองจากตลาดมีมุมมองท่ีไม่พึงประสงค์ต่อการท่ีกิจการไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายตวัเลขก าไรได ้ โดยช้ีว่าการไม่บรรลุเป้าหมายตวัเลขก าไรส่งผลต่อความไม่
น่าเช่ือถือของตลาดท่ีมีต่อตวัเลขก าไรท่ีรายงานและสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลาย ๆ อย่าง
ภายในกิจการ 

ปัจจุบนัการลงทุนในแนวคิดของกลุ่มประเทศ CLMV นั้น เป็นแนวคิดการลงทุนท่ีไดรั้บ
ความสนใจอย่างมาก ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงต้องการส่งเสริมให้ผูเ้ก่ียวข้องรับทราบ
ศกัยภาพของบริษทัจดทะเบียนไทยและมีขอ้มูลในการลงทุนตามแนวคิดดงักล่าว โดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยพร้อมสนบัสนุนใหม้ีการน าดชันีไปใชอ้า้งอิงในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ นกัลงทุนตอ้ง
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พร้อมรับมือกบัความผนัผวนทางดา้นราคา ความเส่ียงทางการเมือง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ
ปรับตวัเชิงโครงสร้างท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์CLMV  ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงสนใจศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลทางการบญัชีกบัคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์SET CLMV 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทางการบญัชีกบัคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์SET CLMV 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 
H0 ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีวดัผลการด าเนินงานไม่มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 
H1 ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีวดัผลการด าเนินงานมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 

สมมติฐานท่ี 2 
H0 ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีวดัความเส่ียงดา้นการเงินไม่มีความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 
H1 ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีวดัความเส่ียงดา้นการเงินมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร 
 

ขอบเขตการวจิยั 
รายละเอียดข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์SET CLMV ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561 จ านวน 32 บริษทั หักขอ้มูล
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มูลงบการเงินไม่ครบ 5 ปี จ  านวน 9  บริษทั  ดงันั้นเหลือขอ้มูลท่ีอยูใ่นการศึกษา
คร้ังน้ีจ  านวน 23  บริษทั มีจ  านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 115 ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึก
ขอ้มูลโดยการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากงบการเงิน รายงานประจ าปีและแบบรายงาน 56-1  ของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์SET CLMV  น ามาวิเคราะห์งบ
การเงินและท าการค านวณหาอตัราส่วนทางการเงินและคุณภาพก าไร ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย ประกอบดว้ยก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่าย
และภาษีเงินได้ (EBIT) ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
(EBITDA) อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน (CFO) ดชันีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน (OCI) อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (ICR) อตัราส่วนการน าเงินไป
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ลงทุนต่อ (RIR) อตัราค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(DAIR) อตัราส่วนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม  (CFRA) 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DTAR) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (DER)   

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพก าไรตามตวัแบบของ Modified Jones (1995) 
ท่ีวดัโดยใชร้ายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร  

การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ตวัแทนของประชากรโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตวัแปรดว้ย
วิธีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน  (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปร  

 
ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์แบบสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) 

จากสมมติฐานท่ีตอ้งการทดสอบขอ้มูลทางการบญัชีท่ีวดัผลการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพก าไรและขอ้มูลทางการบญัชีท่ีวดัความเส่ียงดา้นการเงินมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไรดว้ย
วิธีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) ดงัตารางท่ี  1
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ตารางที่ 1 แสดงสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัคุณภาพก าไร( Modified Jones Model) 

Correlations 

  EBIT EBITDA CFO OCI ICR RIR DAIR CFRA DTAR DER EQ  (NDA) 

EBIT Pearson  1 .929** .118 -.021 -.006 -.006 .010 -.007 -.009 -.066 .203* 
Sig. (2-tailed)   .000 .211 .825 .946 .953 .912 .938 .925 .482 .029 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

EBITDA Pearson  .929** 1 .130 -.015 -.015 -.004 .025 -.014 -.015 -.078 .151 
Sig. (2-tailed) .000   .167 .873 .872 .966 .793 .884 .870 .409 .108 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

CFO Pearson  .118 .130 1 .187* .327** -.041 -.109 -.020 -.030 -.163 -.103 
Sig. (2-tailed) .211 .167   .045 .000 .664 .245 .829 .749 .081 .275 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

OCI Pearson  -.021 -.015 .187* 1 .013 -.009 -.065 -.016 -.018 .014 .002 
Sig. (2-tailed) .825 .873 .045   .886 .921 .492 .866 .845 .879 .980 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

ICR Pearson  -.006 -.015 .327** .013 1 .000 -.075 -.008 -.015 -.048 -.009 
Sig. (2-tailed) .946 .872 .000 .886   .998 .429 .936 .872 .611 .924 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

Correlations 

  EBIT EBITDA CFO OCI ICR RIR DAIR CFRA DTAR DER EQ  (NDA) 

RIR Pearson  -.006 -.004 -.041 -.009 .000 1 .020 .001 .001 -.001 -.018 

Sig. (2-tailed) .953 .966 .664 .921 .998   .830 .992 .992 .995 .850 

N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

DAIR Pearson  .010 .025 -.109 -.065 -.075 .020 1 .043 .045 -.080 -.121 
Sig. (2-tailed) .912 .793 .245 .492 .429 .830   .651 .632 .394 .199 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

CFRA Pearson  -.007 -.014 -.020 -.016 -.008 .001 .043 1 1.000** -.009 .309** 
Sig. (2-tailed) .938 .884 .829 .866 .936 .992 .651   .000 .920 .001 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

DIAR Pearson  -.009 -.015 -.030 -.018 -.015 .001 .045 1.000** 1 -.007 .310** 

Sig. (2-tailed) .925 .870 .749 .845 .872 .992 .632 .000   .939 .001 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

DER Pearson  -.066 -.078 -.163 .014 -.048 -.001 -.080 -.009 -.007 1 -.001 

 
Sig. (2-tailed) .482 .409 .081 .879 .611 .995 .394 .920 .939   .990 
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

Correlations 

  EBIT EBITDA CFO OCI ICR RIR DAIR CFRA DTAR DER EQ  (NDA) 

EQ (NDA) Pearson  .203* .151 -.103 .002 -.009 -.018 -.121 .309** .310** -.001 1 

Sig. (2-tailed) .029 .108 .275 .980 .924 .850 .199 .001 .001 .990   
N 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*.   Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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จากการทดสอบการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)    
ตามรายละเอียดตารางท่ี 1 จะเห็นความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆไดแ้ก่ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (Debt to Assets Ratio) กับคุณภาพ
ก าไรท่ีวดัโดยใชร้ายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร มีระดบัความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.310 

ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม 
(Cash Flow Return on Assets) กบัคุณภาพก าไรวดัโดยใชร้ายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร     
มีระดบัความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.309  

ความสมัพนัธร์ะหว่างก  าไรก่อนหกัดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ (EBIT) กบัคุณภาพก าไรท่ีวดัโดยใช้
รายการคงคา้งท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร มีระดับความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ี 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.203 
 
อภิปรายผลการวจิยั 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทางการบญัชีกบัคุณภาพก าไรของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์SET CLMV พบว่า  

5.2.1 ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้(EBIT) มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั อธิบายไดว้่านกัลงทุนใหค้วามส าคญักบัคุณภาพก าไรเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
หากผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจในการตกแต่งก าไรนอ้ยลงและรายการคงคา้งนอ้ยลงท าใหก้  าไรมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนส่งผล
ต่อผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dechow, Kothari and Watts (1998) 
พบว่า ก  าไรสุทธิมีความผดิพลาดนอ้ยกว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในการพยากรณ์กระแสเงินสดใน
อนาคต และงานวิจยั (พิมพพ์นา ศรีสวสัด์ิ, 2539) อธิบายว่านักลงทุนในตลาดทุนไทยมีการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วต่อการประกาศก าไรเป็นรายไตรมาส เน่ืองจากก าไรมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีสูงหรืออาจเป็น
เพราะผลจากการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างพ้ืนฐานทางบญัชี เช่น การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัทางบัญชีและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัคุณภาพ
ของก าไร ท าให้นักลงทุนในตลาดทุนของประเทศไทยน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินดังกล่าวไปใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์และ (กนกพร นาคทบัที, 2543) พบว่า ก าไรทางบญัชีและรายไดจ้าก
การด าเนินงานสามารถอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพย์ได ้และ Greenberg, Johnson and Ramesh (1986) พบว่า 
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ก าไรสุทธิมีความสามารถในการพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนมากกว่ากระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน  

5.2.2. อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (CFRA) มี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพก าไรอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Hirshleifer, Hou, Teoh and Zhang (2004) พบว่า สินทรัพยจ์ากการด าเนินงานสุทธิมีความสามารถในการน าไป
คาดการณ์ราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคตไดม้ากกว่ารายการคงคา้งและรายการกระแสเงินสด   หากมูลค่าสินทรัพย์
จากการด าเนินงานสุทธิสูงข้ึนจะมีแนวโนม้ท าให้ก  าไรของกิจการลดลงเร่ือย ๆ   และหากรายการสินทรัพยจ์าก
การด าเนินงานสุทธิลดลงจะมีแนวโนม้ท าใหก้  าไรของกิจการเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เช่นกนั นัน่หมายความว่า สินทรัพย์
จากการด าเนินงานสุทธิมีผลต่อคุณภาพก าไรของกิจการและราคาหลกัทรัพยใ์นอนาคต และงานวิจยัของ Davesh 
and Sharma (1996) พบว่า อตัราส่วนหลายอตัราส่วนหากสามารถใชต้วัเลขจากงบกระแสเงินสดเป็นตวัวดัจะ
ไดผ้ลท่ีดีกว่า ยกตวัอย่างเช่น อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงินท่ีโดยปกติแลว้สามารถหาไดโ้ดยเอาสินทรัพย์
หมุนเวียนหารดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน แต่งานวิจยัพบว่า การน ากระแสเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงานมาหาร
ดว้ยอตัราหน้ีสินหมุนเวียนจะเป็นตวัวดัสภาพคล่องของบริษทัท่ีแม่นย  ากว่า 

 5.2.3 ก  าไรก่อนหักดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ  าหน่าย (EBITDA) ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพก าไร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (ดารานาถ พรหมอินทร์, 2560) ศึกษาความสมัพนัธ์
ของผลการด าเนินงานและคุณภาพก าไรต่อราคาตลาดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีพบว่า ก  าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือม
ราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักับราคาตลาดของหลกัทรัพย ์แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการท าก  าไรจากการกิจกรรมด าเนินงานของกิจการท่ีแทจ้ริง 

5.2.4 ดชันีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (OCI) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไร สอดคลอ้ง
กบังานวิจยั Allen (2000) อธิบายว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน แสดงถึงความสามารถของกิจการใน
การก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเพียงพอจะใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนและแหล่ง
เงินทุนก็มีความเช่ือมัน่ในการปล่อยสินเช่ือให้กบักิจการดว้ย อีกทั้งยงัช่วยประเมินความสามารถการท าก  าไร
และความสามารถการก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดในอนาคตได ้และความสามารถของก าไรสุทธิและกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงานสามารถพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตได ้(กนกพร นาคทบัที, 2543) พบว่า กระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสามารถอธิบายผลตอบแทนหลกัทรัพยไ์ด ้

5.2.5 อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (ICR) พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไร 
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ (ธาราวนั เพชรเจริญ, 2556) อธิบายว่านักลงทุนจะมีการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
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ประกาศและน าขอ้มูลจากการประกาศเก่ียวกบัอตัราส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมและ
จ านวนเท่าของก าไรต่อดอกเบ้ียจ่ายไปประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

5.2.6 อตัราส่วนการน าเงินไปลงทุนต่อ (RIR) พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพก าไร   ซ่ึง
อตัราส่วนน้ีใชส้ าหรับการเปรียบเทียบอตัราส่วนของค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ  าหน่ายท่ีมีต่อกระแสเงินสด 
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัความเพียงพอของการลงทุนต่อและการรักษาระดบัทุนของกิจการ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ (สุรีย ์วงศสื์บชาติ, 2553) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถการ
ท าก  าไรในอนาคตพบว่า อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร อตัราส่วน
ความสามารถในการจ่ายหน้ีสินหมุนเวียน อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายหน้ีสินรวมและดชันีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานมีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัอตัราส่วนความสามารถในการท าก  าไรในอนาคตของกิจการ  

5.2.7 อัตราส่วนกระแสเงินสดจากการด า เนินงานต่อหน้ีสินหมุนเวียน (CFO) พบว่า ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไร สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (กิตติภพ ตนัสุวรรณ , 2556) ศึกษาการวดัคุณภาพ
ก าไรจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด พบว่า ผลจากการตกแต่งรายงานทางการเงินโดยมุ่งหวงัเพื่อสร้างผล
ก าไรให้มีความโดดเด่น ส่งผลท าให้องค์กรขนาดใหญ่บางแห่งตอ้งปิดตวัลง ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในแต่ละ
องคก์ร จึงควรท่ีจะแสวงหาเคร่ืองมือในการสะทอ้นขอ้เท็จจริง ซ่ึงขอ้มูลจากงบกระแสเงินสดถือไดว้่าเป็นขอ้มูล
ท่ีน่าสนใจในการท่ีจะน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ โดยน ามาวิเคราะห์ในรูปแบบของอตัราส่วนเพื่อจะวดัว่าก  าไรท่ี
ปรากฏนั้นจะสามารถเปล่ียนเป็นกระแสเงินสดไดอ้ย่างเพียงพอ ซ่ึงเป็นลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นลกัษณะของ
คุณภาพก าไรท่ีผูบ้ริหารควรจะตอ้งใหค้วามใส่ใจและ (วนิชา เลิศพิริยสุวฒัน์, 2550) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
อตัราส่วนกระแสเงินสดกบัความสามารถในการท าก  าไรในอนาคตของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศแห่งประเทศไทย พบว่า อตัราส่วนกระแสเงินสดได้แก่ อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อหน้ีสิน
หมุนเวียน อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อยอดขาย อตัราส่วนกระแสเงินสดต่อสินทรัพย ์มีความสัมพนัธ์กับ
ความสามารถในการท าก  าไรในอนาคต ซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินสามารถน าอตัราส่วนกระแสเงินสดท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
ข้างต้นน้ีไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือท าให้การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมี
หลกัเกณฑแ์ละถูกตอ้งแม่นย  ามากยิง่ข้ึน  

5.2.8 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DTAR) พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรใน
ทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยั Defond and Jiambalvo (1994) อธิบายว่าความเส่ียงทาง
การเงินมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการก าไรของผูบ้ริหาร เพราะความเส่ียงทางการเงินท่ีสูงจะน าไปสู่การใกลท่ี้
จะละเมิดขอ้ตกลงสัญญาเงินกู ้และเมื่อใกลก้ารละเมิดสัญญาเงินกูจ้ะท าให้ผูบ้ริหารเกิดแรงจูงใจท่ีจะท าการ
จดัการก าไร ดงันั้นผูบ้ริหารของกิจการท่ีมีความเส่ียงดา้นการเงินย่อมมีแรงกระตุน้ท่ีจะท าการจดัการก าไรโดย
ท าใหร้ายไดสู้งข้ึนกว่าความเป็นจริง การวดัความเส่ียงการเงินดว้ยอตัราหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของกิจการ 
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เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการลงทุนในสินทรัพยท์ั้งส้ินเป็นทุนมาจากการก่อหน้ีเป็นสัดส่วนเท่าใด หากมี
อตัราส่วนน้ีสูงแสดงถึงความเส่ียงทางการเงินท่ีสูงดว้ย ถือไดว้่าการลงทุนในสินทรัพยส่์วนใหญ่มาจากการก่อ
หน้ี ซ่ึงส่งผลท าใหกิ้จการมีภาระหน้ีสินตอ้งช าระรวมถึงดอกเบ้ียจ่าย ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพก าไร 

5.2.9 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (DER) พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไร 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สินีย ์ภาคยอุ์ฬาร, 2558) อธิบายการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น พบว่า มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นเชิงบวก โดยอตัราส่วนน้ีวิเคราะห์
สดัส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงสามารถสะทอ้นความเส่ียง   ไดดี้ จึงมีผลกระทบต่อผลตอบแทนและ
ราคาหุน้ โดยมีความเช่ือมัน่ว่าการก่อหน้ีนั้นจะเป็นผลดีกบักิจการหรือเป็นหน้ีท่ีก่อใหเ้กิดรายไดน้ัน่เอง 
 
ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะ 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มดชันีหลกัทรัพย ์SET CLMV มีระดบั
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ  ากดั อีกทั้งเกณฑธ์รรมาภิบาลท่ียงัไม่เขม้งวดทดัเทียมกบัประเทศพฒันาแลว้ การลงทุนหาก
น ามาเทียบกบัประเทศไทยยงัห่างกนัค่อนขา้งมาก ควรศึกษาโดยท าการขยายตวัแปรอิสระใหม้ากข้ึน เพ่ือหาว่า
ตวัแปรหรือปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพก าไรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และศึกษาตวัแบบ
ของวิธีการวดัคุณภาพก าไรหลายๆ วิธี เพื่อสรุปว่าตวัแปรอิสระใดบา้งท่ีสามารถอธิบายคุณภาพก าไรไดดี้ท่ีสุด
ของแต่ตวัแบบการวดัคุณภาพก าไรการศึกษางานวิจยัน้ี ใชข้อ้มูลระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2557 – 2561) จ านวน 24 
บริษทั จึงอาจท าให้การวิเคราะห์ไม่แม่นย  าเท่าท่ีควร ดงันั้นหากจะท าการศึกษาในคร้ังต่อไปควรขยายช่วงเวลา
ของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเพื่อให้ขอ้มูลสะทอ้นถึงผลการด าเนิน สถานะทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจของ
กลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน  
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