
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคาความนิยมจากการรวม
ธุรกิจและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตัวแทนใน
การวัดคุณภาพกําไร ประกอบดวยอัตราสวนทางการเงิน 2 อัตราสวน คือ (1) ดัชนีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI) (2) อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy: CFA)  ตัวแปรท่ีสนใจศึกษาหรือตัวแปรอธิบาย คือ คา
ความนิยมจากการรวมธุรกิจ และตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ อัตราสวนราคาตลาดตอ
มูลคาทางบัญชี อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน คาสัมบูรณของรายการ
คงคางรวม ผลขาดทุนของกิจการ โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรจากงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการ ในระหวางป พ.ศ. 2547-2550 และมีกลุมตัวอยางจํานวน 192 ขอมูล 
 ขอมูลท้ังหมดถูกวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ียของขอมูลท้ังหมด (Mean) 
คามัธยฐานของขอมูล (Median) คาสูงสุดของขอมูล (Maximum) คาตํ่าสุดของขอมูล (Minimum) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล (Standard Deviation) และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน โดย
ใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
คาความนิยมจากการรวมธุรกิจและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การศึกษาในคร้ังนี้ และขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบวาคาความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
ซ่ึงวัดโดยอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(CFA) เพียงอัตราสวนเดียว  
สวนตัวแปรควบคุมพบวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
ซ่ึงวัดโดยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(OCI) และอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน(CFA) และคาสัมบูรณของรายการคงคางรวมมีความสัมพันธเชิงลบกับ
คุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(OCI)  และอัตราสวนความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(CFA) สวนอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีมี
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ความสัมพันธเชิงลบกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(OCI)  และ
พบวาผลขาดทุนของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน(OCI)  
สวนตัวแปรควบคุมท่ีเหลือ คือ ขนาดของกิจการและอัตราสวนแสดงสภาพหน้ีไมพบความสัมพันธ
กับคุณภาพกําไร โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ดังตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 

OCI 

คาความนิยม 
ขนาดของกิจการ 
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
อัตราสวนแสดงสภาพหนี ้
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 
ผลขาดทุนของกิจการ 

บวก 
  ลบ 
บวก 
  ลบ 
บวก 
  ลบ 
  ลบ 

 บวก 
 บวก 

       ลบ** 
 บวก 

      บวก** 
       ลบ** 
      บวก** 

 
 
 

CFA 

คาความนิยม 
ขนาดของกิจการ 
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
อัตราสวนแสดงสภาพหนี ้
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 
ผลขาดทุนของกิจการ 

บวก 
  ลบ 
บวก 
  ลบ 
บวก 
  ลบ 
  ลบ 

     บวก** 
บวก 
  ลบ 
  ลบ 

    บวก** 
      ลบ** 
บวก 

หมายเหตุ :   
 **  มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
โดยท่ี 
 OCI คือ  ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน   
 CFA คือ อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคาความนิยมจากการรวมธุรกิจและคุณภาพ
กําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการศึกษาได
ดังนี้ 
 1) คาความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัด
โดยอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFA) ในทิศทางบวก แสดงวา
คาความนิยมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในแงของความเพียงพอของกระแสเงินสดในการจาย
รายจายท่ีจําเปน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน H2 เนื่องจากคาความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงใหเห็น
ถึงความคาดหวังของผูจายซ้ือท่ีมีตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานและผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ตามมาในภายหลังจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นกิจการท่ีมีคาความนิยมจากการรวมธุรกิจมากจะมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี แตไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(OCI) แสดงวาคาความนิยมไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในแงของความสามารถของกําไรใน
การกอใหเกิดกระแสเงินสด จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน H1 อาจเนื่องมาจากการท่ีผูซ้ือจายจํานวน
เงินสวนเกินท่ีมากกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีถูกซ้ือเพราะคาดหวังผลการ
ดําเนินงานท่ีดี ในลักษณะของกิจการภายหลังจากการรวมธุรกิจจะมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเพียงพอหรือไมท่ีจะนําไปลงทุนในสินทรัพยถาวร ซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนเพื่อนํามาขาย 
จายเงินปนผล และจายชําระหนี้สินของกิจการมากกวาจะสนใจวากําไรของกิจการสามารถ
กอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวนเทาไร 
 2) ขนาดของกิจการไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซึ่งวัดโดยดัชนี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) และอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน (CFA) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของทัศลียา สังขสุวรรณ (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชีกับคุณภาพกําไรของบริษัทลูกคาของกลุม
บริษัทวัสดุกอสรางและเคร่ืองตกแตงท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพบวา 
ขนาดของกิจการไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยรายการคงคาง 
 3) อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไร
ซ่ึงวัดโดยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) ในทิศทางลบ แสดงวาอัตราสวนราคาตลาด
ตอมูลคาทางบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในแงของความสามารถของกําไรในการ
กอใหเกิดกระแสเงินสด ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Ken et al. (2005) ท่ีศึกษาเร่ือง Audit 
quality and earnings management for Taiwan IPO firms และพบวา อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา
ทางบัญชีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบกับคุณภาพกําไรซึ่งวัดโดยรายการคงคาง 
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โดยทิศทางความสัมพันธท่ีไดไมไดเปนไปตามท่ีคาดหวัง ท่ีวากิจการท่ีมีอัตราสวนราคาตลาดตอ
มูลคาทางบัญชีสูง จะสงผลใหคุณภาพกําไรสูง ท้ังนี้อาจเปนเพราะบริษัทท่ีมีอัตราสวนดังกลาวสูง
แสดงวานักลงทุนท่ัวไปในตลาดมองวากิจการมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงและคาดวาผลการดําเนินงาน
หรือผลตอบแทนในหลักทรัพยท่ีตนซ้ือมาจะดีจึงยอมจายซ้ือหลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวามูลคาทาง
บัญชี ดังนั้นหากกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีแยลงจะเกิดแรงจูงใจในการบริหารจัดการรายการบัญชี
เพื่อใหนักลงทุนมองวากิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดีและยอมจายซ้ือหลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวา
มูลคาทางบัญชีดังเดิม สงผลใหคุณภาพกําไรของกิจการตํ่า แตอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง
บัญชีไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน (CFA) แสดงวาอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
กําไรในแงของความเพียงพอของกระแสเงินสดในการจายรายจายท่ีจําเปน อาจเนื่องมาจากผลการ
ดําเนินงานท่ีนักลงทุนมองคือตัวกําไรสุทธิโดยมองวากําไรของกิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานไดมากนอยเพียงใดโดยไมไดมองลงไปถึงวากระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน
นั้นเพียงพอหรือไมท่ีจะจายรายจายท่ีจําเปนของกิจการ จึงทําใหอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง
บัญชีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) 

4) อัตราสวนแสดงสภาพหน้ีไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดย
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) และอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน (CFA) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jerry et al.  (2006) ท่ีศึกษาเร่ือง The effect 
of audit committee performance on earnings quality และพบวา อัตราสวนแสดงสภาพหน้ีไมมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยการแปลงงบการเงิน และผลการศึกษาของ 
Flora F. Niu (2006) ท่ีศึกษาเร่ือง Corporate governance and the quality of accounting earnings: a 
Canadian perspective และพบวา อัตราสวนแสดงสภาพหนี้ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
คุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยรายการคงคาง 
 5) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัด
โดยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) และอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน (CFA) ในทิศทางบวก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Ken et al. (2005) ท่ี
ศึกษาเร่ือง Audit quality and earnings management for Taiwan IPO firms และพบวา กระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดย
รายการคงคาง โดยทิศทางความสัมพันธท่ีไดเปนไปตามท่ีคาดหวังท่ีวากิจการท่ีมีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานสูง จะสงผลใหคุณภาพกําไรสูง แสดงวากิจการท่ีมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
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สูง นั้นมีผลการดําเนินงานท่ีดีและมีความเปนไปไดนอยท่ีจะนํารายการคงคางมาใชในการบริหาร
จัดการรายการทางบัญชีของกิจการสงผลใหคุณภาพกําไรสูง 
  6) คาสัมบูรณของรายการคงคางรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัด
โดยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) และอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน (CFA) ในทิศทางลบ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ Ken et al. (2005) ท่ี
ศึกษาเร่ือง Audit quality and earnings management for Taiwan IPO firms และพบวา คาสัมบูรณ
ของรายการคงคางรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบกับคุณภาพกําไรซึ่งวัดโดย
รายการคงคาง และผลการศึกษาของ Jerry et al.  (2006) ท่ีศึกษาเร่ือง The effect of audit committee 
performance on earnings quality และพบวา คาสัมบูรณของรายการคงคางรวมมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญในทิศทางลบกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยการแปลงงบการเงิน โดยทิศทางความสัมพันธท่ี
ไดเปนไปตามท่ีคาดหวังท่ีวากิจการท่ีมีคาสัมบูรณของรายการคงคางรวมสูง จะสงผลใหคุณภาพ
กําไรต่ํา เนื่องจากการบริหารจัดการรายการทางบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกระแสกําไรราบเรียบ
ข้ึน ดังนั้นหากปไหนท่ีกิจการมีกําไรสูงมากมักจะปรับคาใชจายใหสูงข้ึนเพื่อใหกําไรลดลง และปท่ี
กิจการมีผลกําไรนอยก็มักจะปรับคาใชจายใหนอยเพื่อใหกําไรสูงข้ึน เพื่อสะทอนกระแสกําไรท่ี
เกิดข้ึนเปนประจําหรือสมํ่าเสมอมากข้ึน ทําใหกระแสเงินสดและกําไรไมมีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันสงผลใหกําไรมีคุณภาพตํ่า 
 7) ผลขาดทุนของกิจการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยดัชนี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) ในทิศทางบวก แสดงวาผลขาดทุนของกิจการมี
ความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในแงของความสามารถของกําไรในการกอใหเกิดกระแสเงินสด ซ่ึง
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ Jerry et al. (2006) ท่ีศึกษาเร่ือง The effect of audit committee 
performance on earnings quality และพบวา ผลขาดทุนของกิจการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ในทิศทางลบกับคุณภาพกําไรซ่ึงวัดโดยการแปลงงบการเงิน ซ่ึงทิศทางความสัมพันธท่ีไดไมได
เปนไปตามท่ีคาดหวัง ท่ีวากิจการท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนจะเกิดแรงจูงใจท่ีจะบริหารจัดการ
รายการบัญชี สงผลใหคุณภาพกําไรตํ่า ท้ังนี้อาจเปนเพราะกิจการท่ีนําเสนอผลการดําเนินงานเปน
กําไร แทท่ีจริงแลวมีผลการดําเนินงานขาดทุนแตไดบริหารจัดการรายการบัญชีและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานเปนกําไร สงผลใหกิจการท่ีมีผลการดําเนินงานไดกําไรมีคุณภาพกําไรต่ํา แตผลขาดทุน
ของกิจการไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(CFA) แสดงวาผลขาดทุนของกิจการไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในแงของความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดในการจายรายจายท่ีจําเปน อาจเนื่องมาจากกิจการพยายามที่จะหลีกเล่ียงการ
รายงานการขาดทุน จึงบริหารจัดการรายการบัญชีทําใหกระแสเงินสดและกําไรไมมีความสัมพันธ
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ไปในทิศทางเดียวกันโดยกิจการไมไดสนใจวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการเพียงพอ
หรือไมท่ีจะจายรายจายท่ีจําเปน เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญจะมองแตเพียงตัวเลขกําไร จึงทําใหผล
ขาดทุนของกิจการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) 
 กลาวโดยสรุปไดวาคาความนิยมจากการรวมธุรกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรท่ีวัด
โดยอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFA) แตไมมีความสัมพันธกับ
ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) นอกจากนั้นยังพบวาผลการศึกษาในคร้ังนี้มีปจจัยบาง
ตัวท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในอดีต ไดแก อัตราสวนราคาตลาด
ตอมูลคาทางบัญชี กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม ผลขาดทุน
ของกิจการ 
 
5.3 ขอคนพบ 
 1. คาความนิยมจากการรวมธุรกิจเปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพ
กําไรที่วัดโดยอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFA) แตไมพบวามี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคุณภาพกําไรท่ีวัดโดยดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(OCI) 
 2. อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีซ่ึงสะทอนถึงความเติบโต (growth) ของ
หลักทรัพยมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบกับคุณภาพกําไร ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว 
 3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกกับ
คุณภาพกําไร ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 4. คาสัมบูรณของรายการคงคางรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบกับ
คุณภาพกําไร ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 5. ผลขาดทุนของกิจการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกกับคุณภาพกําไร ซ่ึง
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
  
5.4 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1. การศึกษาในคร้ังตอไปหากจะทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคาความนิยมจากการ
รวมธุรกิจและคุณภาพกําไรควรใชอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(CFA) เปนตัวแทนในการวัดคุณภาพกําไรมากกวาดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (OCI) 
เพราะการท่ีผูซ้ือจายจํานวนเงินสวนเกินท่ีมากกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีถูก
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ซ้ือเพราะคาดหวังผลการดําเนินงานท่ีดี ในรูปแบบท่ีวา กิจการภายหลังจากการรวมธุรกิจจะมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพียงพอหรือไมท่ีจะนําไปลงทุนในสินทรัพยถาวร ซ้ือสินคา
เพิ่มข้ึนเพื่อนํามาขาย จายเงินปนผล และจายชําระหนี้สินของกิจการมากกวาจะสนใจวากําไรของ
กิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวนเทาไร 
 2. จากท่ีพบวาอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญใน
ทิศทางลบกับคุณภาพกําไร ดังนั้นกิจการท่ีมีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีสูงนอกจากจะมี
ความเส่ียงท่ีสูงแลว อาจมีผลการดําเนินงานท่ีไมดี เนื่องจากหากกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีแยลง
อาจบริหารจัดการรายการบัญชีเพื่อใหนักลงทุนซ้ือหุนของกิจการในราคาท่ีสูงดังเดิม ดังนั้นนัก
ลงทุนจึงไมควรดูผลการดําเนินงานจากตัวเลขกําไรเพียงอยางเดียว ควรดูจากคุณภาพกําไรซ่ึงถือ
เปนดัชนีท่ีใชวัดผลการดําเนินงานพื้นฐานท่ีแทจริงของกิจการมากกวา 

3. จากท่ีพบวาคาสัมบูรณของรายการคงคางรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทาง
ลบกับคุณภาพกําไร ดังนั้นนักลงทุนไมควรดูแตเพียงตัวเลขกําไรเพียงอยางเดียวแตควรดูวาตัวเลข
กําไรกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสอดคลองกันหรือไม เนื่องจากหากกระแสเงินสดและ
กําไรไมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอาจมีการบริหารจัดการรายการบัญชีเพื่อใหกระแส
กําไรราบเรียบข้ึน ดังนั้นหากปไหนท่ีกิจการมีกําไรสูงมากมักจะปรับคาใชจายใหสูงข้ึนเพื่อใหกําไร
ลดลง และปท่ีกิจการมีผลกําไรนอยก็มักจะปรับคาใชจายใหนอยเพื่อใหกําไรสูงข้ึน เพื่อสะทอน
กระแสกําไรท่ีเกิดข้ึนเปนประจําหรือสมํ่าเสมอมากข้ึน โดยหากมีการบริหารจัดการรายการบัญชี
มากคาสัมบูรณของรายการคงคางรวมจะมากและสงผลใหคุณภาพกําไรต่ํา 

4. จากท่ีพบวาผลขาดทุนของกิจการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกกับ
คุณภาพกําไร แสดงวากิจการท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนมีคุณภาพกําไรสูง หรืออาจกลาวไดวา 
กิจการท่ีมีผลการดําเนินงานไดกําไรมีคุณภาพกําไรต่ํา ดังนั้นนักลงทุนไมควรดูตัวเลขกําไรจากงบ
การเงินเพียงอยางเดียวแตควรดูผลการดําเนินงานจากคุณภาพกําไรเนื่องจากกิจการท่ีนําเสนอผลการ
ดําเนินงานเปนกําไร แทท่ีจริงแลวมีผลการดําเนินงานขาดทุนแตไดบริหารจัดการรายการบัญชีและ
นําเสนอผลการดําเนินงานเปนกําไร สงผลใหกิจการท่ีมีผลการดําเนินงานไดกําไรมีคุณภาพกําไรต่ํา  
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5.5 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. การศึกษาในคร้ังตอไปอาจศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆท่ีนํามาใชเปนตัวแทนในการวัดคุณภาพ
กําไร ซ่ึงอาจไดผลการศึกษาที่แตกตางจากการศึกษาในคร้ังนี้ เชน รายการคงคางรวม (Total 
accruals) หรือรายการคงคางท่ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร (Discretionary accruals ) 
 2. การศึกษาในคร้ังตอไปอาจเปล่ียนกลุมตัวอยาง เชน บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยใหม ซ่ึงอาจไดผลการศึกษาท่ีแตกตางจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 


