
บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางคาความนิยมจากการรวมธุรกิจและคุณภาพกําไรของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547-2550 ถูกนํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติ โดยเนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอผลการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน  
 

4.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
 สถิติท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายลักษณะเบ้ืองตนของตัวแปร ประกอบดวย 
คาเฉล่ียของขอมูลท้ังหมด (Mean) คามัธยฐานของขอมูล (Median) คาสูงสุดของขอมูล (Maximum) 
คาตํ่าสุดของขอมูล (Minimum) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอมูล (Standard Deviation) แสดง
ในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 OCI CFA GW SIZE MKT/BOOK LEV CFO ABSACC LOSS 
คาเฉลี่ย (Mean) 0.12 0.60 0.06 9.85 14.91 0.44 0.10 0.07 0.09 
คามัธยฐาน (Median) 0.97 0.51 0.01 9.82 4.96 0.48 0.08 0.05 0.00 
คาสูงสุด (Maximum) 59.41 7.14 0.74 11.42 244.00 0.88 0.54 0.51 1.00 
คาต่ําสุด (Minimum) -153.08 -2.38 0.00* 8.85 0.12 0.00** -0.24 0.00*** 0.00 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

12.93 0.94 0.11 0.58 36.65 0.19 0.12 0.08 0.29 

หมายเหตุ : 
*      อัตราสวนคาความนิยมตอสินทรัพยรวมมีคาเทากับ               0.00 เกิดจากการปดเศษทศนิยมของ 0.00000067 
**   อัตราสวนแสดงสภาพหนี้มีคาเทากับ                                          0.00 เกิดจากการปดเศษทศนิยมของ 0.0006 
*** คาสัมบูรณของรายการคงคางรวมตอสินทรัพยรวมมีคาเทากับ    0.00 เกิดจากการปดเศษทศนิยมของ 0.0007 

โดยที่ OCI   = ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน/กําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยและภาษี) 
CFA   = อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน/เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร+สินคาคงเหลือที่ 
      เพิ่มขึ้น+เงินปนผลจาย+การจายชําระคืนหนี้สิน)                                                                               
GW   = คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ (คาความนิยมจากการรวมธุรกิจหักคาเผื่อการดอยคาหารสินทรัพยรวม) 
SIZE   = ขนาดของกิจการ (สินทรัพยรวมใสลอการิทึมฐานสิบ) 
MKT/BOOK = อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (มูลคาตลาดของหุนสามัญ 1 หุนหารมูลคาตามบัญชีของหุนสามัญ 1 หุน) 
LEV   = อัตราสวนแสดงสภาพหนี้ (หนี้สินรวมหารดวยสินทรัพยรวม) 
CFO   = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (กระแสเงินสดจากการดําเนินงานหารสินทรัพยรวม) 
ABSACC   = คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม (คาสัมบูรณของกําไรสุทธิกอนดอกเบี้ยและภาษีลบกระแสเงินสดจากการดําเนินงานหารสินทรัพยรวม) 
LOSS   = ผลขาดทุนของกิจการ (Dummy Variable แทนคาเปน 1 ถากิจการขาดทุน หากไมใชจะแทนคาเปน 0) 
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จากตารางท่ี 4.1 เม่ือพิจารณาตัวแปรตามพบวา ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(OCI) มีการกระจายตัวคอนขางมาก โดยมีคาสูงสุดเทากับ 59.41 คาตํ่าสุดเทากับ -153.08 และมี
คาเฉล่ียเทากับ 0.12 ซ่ึงมีคานอยแสดงวาโดยเฉล่ียแลวกําไรของกิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงานนอย ในขณะท่ีอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
(CFA) มีการกระจายตัวนอย โดยมีคาสูงสุดเทากับ 7.14 คาตํ่าสุดเทากับ -2.38 และมีคาเฉล่ียเทากับ 
0.60 ซ่ึงมีจํานวนนอย แสดงวาโดยเฉล่ียแลวกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการมีไมเพียง
พอท่ีจะนําไปลงทุนในสินทรัพยถาวร ซ้ือสินคาเพิ่มข้ึนเพื่อนํามาขาย จายเงินปนผล และจายชําระ
หนี้สินของกิจการ 
 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระพบวาตัวแปรท่ีสนใจศึกษา คือ คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
(GW) ซ่ึงไดปรับมูลคาของคาความนิยมในรูปสัดสวนคาความนิยมตอสินทรัพยรวมพบวามีการ
กระจายตัวนอย โดยมีคาสูงสุดเทากับ 0.74 คาตํ่าสุดเทากับ 0.00000067 และมีคาเฉล่ียเทากับ 0.06 
และเม่ือพิจารณาตัวแปรควบคุมพบวาลอการิทึมฐานสิบของสินทรัพยรวม (SIZE) มีการกระจายตัว
นอย โดยมีคาสูงสุดเทากับ 11.42 คาต่ําสุดเทากับ 8.85 และมีคาเฉล่ียเทากับ 9.85 ในขณะท่ี
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีมีการกระจายตัวมาก โดยมีคาสูงสุดเทากับ 244.00 คาตํ่าสุด
เทากับ 0.12 และมีคาเฉล่ียเทากับ 14.91 แสดงวาโดยเฉล่ียแลวกิจการมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
เนื่องจากนักลงทุนยอมจายซ้ือหุนในราคาท่ีมากกวามูลคาทางบัญชีแสดงวานักลงทุนท่ัวไปในตลาด
มองวากิจการมีศักยภาพท่ีจะเติบโตสูงและคาดวาผลการดําเนินงานจะดีจึงยอมจายซ้ือหลักทรัพยใน
ราคาท่ีสูงกวามูลคาทางบัญชี สวนอัตราสวนแสดงสภาพหนี้ (LEV) กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน (CFO) และคาสัมบูรณของรายการคงคางรวม (ABSACC) มีการกระจายตัวนอย โดยมี
คาสูงสุดเทากับ 0.88, 0.54 และ 0.51 คาตํ่าสุดเทากับ 0.0006, -0.24 และ0.0007 มีคาเฉล่ียเทากับ 
0.44, 0.10 และ 0.07 ตามลําดับ 
 สวนขอมูลตัวแปรท่ีเปนตัวแปรหุน (Dummy variable) คือ ผลขาดทุนของกิจการ วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยใชการแจกแจงความถ่ี แสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 การแจกแจงความถี่ของผลขาดทุนของกิจการ 
 
 ความถ่ี รอยละ 
กิจการมีผลการดําเนินงานกําไร 174 90.62 
กิจการมีผลการดําเนินงานขาดทุน 18 9.38 
รวม 192 100 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวากิจการสวนใหญมีผลการดําเนินงานไดกําไรเปนจํานวน 174 บริษัท 
คิดเปนรอยละ 90.62 และพบวากิจการมีผลการดําเนินงานขาดทุนเปนจํานวน 18 บริษัท คิดเปนรอย
ละ 9.38 
 
4.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางคาความนิยมจากการรวมธุรกิจและ
คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว โดยกอนท่ีจะนําขอมูลมาประมวลผลตองตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุ 5 ขอ ดังตอไปนี้ 

เงื่อนไขขอท่ี 1 คาเฉล่ียของคาความคลาดเคล่ือนเทากับศูนย 
 เง่ือนไขขอนี้เปนจริงเสมอไมจําเปนตองตรวจสอบ เนื่องจากใชวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดใน

การประมาณคา β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 และ β7 จะทําให e(error) = 0 เสมอ 
 
 เงื่อนไขขอท่ี 2 คาความคลาดเคล่ือน e เปนตัวแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

การตรวจสอบวาคาความคลาดเคล่ือน e เปนตัวแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติหรือไม ผู
ศึกษาทําการตรวจสอบโดยใช Normal Probability Plot ซ่ึงเปนกราฟท่ีใชตรวจสอบการแจกแจง
แบบปกติของขอมูลโดยถาขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ คาของขอมูลจะอยูรอบๆเสนตรง (กัลยา 
วานิชยบัญชา, 2551) โดยแยกการวิเคราะหออกเปน 2 กราฟ ตามสมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
สมการท่ี 1 

OCI = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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สมการท่ี 2         
CFA = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
     

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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 จากกราฟท้ังสมการท่ี 1 และ 2 คาของขอมูลอยูรอบๆเสนตรง จึงสรุปไดวาคาความ
คลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกติ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 
 
เงื่อนไขขอท่ี 3 คาความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือนตองคงท่ี  
       การตรวจสอบวาคาความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนคงท่ีหรือไม ผูศึกษาตรวจสอบโดย
ทําการพลอตกราฟระหวางคาความคลาดเคล่ือน (e) กับคาทํานายของตัวแปรตาม ( ŷ ) หากผลการ
ตรวจสอบพบวาคา e กระจายอยูรอบคา 0 ไมวาคา ŷ  จะเปล่ียนแปลงไปก็ตามดังรูป (ก) แสดงวา
ความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือนคงท่ี แตถาพบวาคา e มีการกระจายอยางมีรูปแบบดังรูป 
(ข) หรือ (ค) แสดงวาความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนไมคงท่ี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2552: ออนไลน) 
 

             

(ก) ความแปรปรวนของ 
ความคลาดเคล่ือนคงท่ี 

(ข) ความแปรปรวนของ 
ความคลาดเคล่ือนไมคงท่ี

(ค) ความแปรปรวนของ 
ความคลาดเคล่ือนไมคงท่ี

ความคลาดเคล่ือน(e) ความคลาดเคล่ือน(e) ความคลาดเคล่ือน(e) 

ŷ
 

ŷ
 

ŷ
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ผลการตรวจสอบวาคาความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนคงท่ีหรือไม โดยแยกการ
วิเคราะหออกเปน 2 กราฟ ตามสมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสามารถแสดงได ดังนี้ 
สมการท่ี 1 

OCI = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  

Scatterplot
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สมการท่ี 2         

CFA = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  

Scatterplot
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 จากกราฟท้ังสมการท่ี 1 และ 2 คาความคลาดเคล่ือน e กระจายอยูรอบคา 0 ไมวาคา ŷ  จะ
เปล่ียนแปลงไปก็ตามเปนไปตามรูป (ก) จึงสรุปไดวาคาความแปรปรวนของคาคลาดเคล่ือนคงท่ี ซ่ึง
เปนไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 

 
เงื่อนไขขอท่ี 4 คาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตองเปนอิสระกัน   

ขอสมมติประการหนึ่งในการคํานวณหาสัมประสิทธ์ิสมการถดถอย คือ คาความคลาด
เคล่ือนตองไมมีความสัมพันธกันในชวงเวลาท่ีตางกัน หรือ ท่ีเรียกวา nonautocorrelation คือ คา
ความคลาดเคล่ือนในชวงเวลาปจจุบัน (j) ตองไมมีความสัมพันธกับคาความคลาดเคล่ือนใน
ชวงเวลากอนหนานี้ (i) (นิดา พัฒนาการเศรษฐกิจ, 2551: ออนไลน)     
 การตรวจสอบวาคาความคลาดเคลื่อนท่ี i และ j เปนอิสระกันหรือไม ผูศึกษาทําการ
ตรวจสอบโดยใชสถิติทดสอบ Durbin – Watson ซ่ึงคา Durbin – Watson จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 4 
โดย       

- ถาคา Durbin-Watson มีคาใกล 2 (นั่นคือมีคาในชวง 1.5 ถึง 2.5) จะสรุปไดวาคา
ความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เปนอิสระกัน 

- ถาคา Durbin-Watson < 1.5 แสดงวาความสัมพันธของคาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j อยู
ในทิศทางบวก และถาคา Durbin-Watson มีคาใกลศูนย แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j มี
ความสัมพันธกันมาก 

- ถาคา Durbin-Watson > 2.5 แสดงวาความสัมพันธของคาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j อยู
ในทิศทางลบ และถาคา Durbin-Watson มีคาใกล 4 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j มี
ความสัมพันธกันมาก (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) 

ผลการตรวจสอบวาคาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เปนอิสระกันหรือไม โดยแยกการ
วิเคราะหออกเปน 2 ตาราง ตามสมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล แสดงในตาราง 4.3 และ 4.4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 ผลการตรวจสอบความเปนอิสระกันของคาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ของสมการท่ี 1  
 

OCI = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e 
 

Model Summary 
 

Model 
 

R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 
Durbin-Watson 

1 .824 .680 .666 .4959133 1.971
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการตรวจสอบความเปนอิสระกันของคาความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ของสมการท่ี 2 
 

CFA = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 

Model Summary 
 

Model 
 

R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 
Durbin-Watson 

1 .868 .754 .744 .3364984 2.060
 

จากตารางท่ี 4.3 และ 4.4 คา Durbin-Watson มีคาอยูในชวง 1.5 ถึง 2.5 จึงสรุปไดวาคา
ความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เปนอิสระกัน ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิง
พหุ 

 
เงื่อนไขขอท่ี 5 ตัวแปรอิสระตองเปนอิสระกันไมมีความสัมพันธกัน 
 การตรวจสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันหรือไม ผูศึกษาทําการตรวจสอบโดยใช
การวิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธ (Correlation Analysis) และคาสถิต Variance Inflation Factor 
(VIF) 
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1.การวิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
เปนการวิเคราะหซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อหาขอสรุปวาตัวแปร 2 ตัวมีความสัมพันธกันหรือไม 

และมีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด โดยไมสนใจวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรใด
เปนตัวแปรตาม โดยแยกการวิเคราะหออกเปน 2 ตาราง ตามสมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
แสดงในตาราง 4.5 และ 4.6 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธตามสมการท่ี 1 
 

OCI = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +           

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 

Pearson Correlations 
 GW SIZE MKT/BOOK LEV CFO ABSACC LOSS 
GW 1 -.243 -.072 -.208 .042 .123 .031 
SIZE -.243 1 .539 .411 .066 -.194 -.118 
MKT/BOOK -.072 .539 1 .029 .189 -.058 -.099 
LEV -.208 .411 .029 1 -.276 -.008 .042 
CFO .042 .066 .189 -.276 1 -.049   -.256 
ABSACC .123 -.194 -.058 -.008 -.049 1 .221 
LOSS .031 -.118 -.099 .042 -.256 .221 1 
โดยท่ี OCI   = ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

GW   = คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
SIZE   = ขนาดของกิจการ 
MKT/BOOK = อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
LEV   = อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี 
CFO   = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
ABSACC  = คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 
LOSS   = ผลขาดทุนของกิจการ (Dummy Variable แทนคาเปน 1 ถากิจการ

ขาดทุน หากไมใชจะแทนคาเปน 0 ) 
เนื่องจากหากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองเกิน 8.0  จะเกิดปญหา Multicollinearity 

หรือ ปญหาการเกิดความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Geocities, 2551: ออนไลน) แตจาก
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ตารางท่ี 4.5 พบวาไมมีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเกิน 8.0  จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity 
หรือ ปญหาการเกิดความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ 
ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธตามสมการท่ี 2 
 

CFA = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 

Pearson Correlations 
 GW SIZE MKT/BOOK LEV CFO ABSACC LOSS 
GW 1 -.285 -.082 -.162 .006 .119 .133 
SIZE -.285 1 .523 .409 .079 -.176 -.128 
MKT/BOOK -.082 .523 1 .005 .201 -.066 -.116 
LEV -.162 .409 .005 1 -.279 .023 .145 
CFO .006 .079 .201 -.279 1 -.073 -.238 
ABSACC .119 -.176 -.066 .023 -.073 1 .228 
LOSS .133 -.128 -.116 .145 -.238 .228 1 
โดยท่ี CFA   = อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน                                            

GW   = คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 
SIZE   = ขนาดของกิจการ 
MKT/BOOK = อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 
LEV   = อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี 
CFO   = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
ABSACC  = คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 
LOSS   = ผลขาดทุนของกิจการ (Dummy Variable แทนคาเปน 1 ถากิจการ

ขาดทุน หากไมใชจะแทนคาเปน 0 ) 
เนื่องจากหากตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองเกิน 8.0  จะเกิดปญหา Multicollinearity 

หรือ ปญหาการเกิดความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ (Geocities, 2551: ออนไลน) แตจาก
ตารางท่ี 4.6 พบวาไมมีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเกิน 8.0  จึงไมเกิดปญหา Multicollinearity 
หรือ ปญหาการเกิดความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ   
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 2. Variance Inflation Factor (VIF) 
 นอกจากการวิเคราะหขอมูลดวยสหสัมพันธ (Correlation Analysis) แลวผูศึกษายังทําการ
ตรวจสอบจากคาสถิติ Variance Inflation Factor (VIF) โดยถาคา VIF มีคาไมเกิน 10 แสดงวาตัว
แปรอิสระไมมีความสัมพันธกัน (การนิเทศการศึกษา, 2551: ออนไลน) 

ผลการตรวจสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันหรือไม โดยแยกการวิเคราะหออกเปน 
2 ตาราง ตามสมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล แสดงในตาราง 4.7 และ 4.8 สามารถแสดงไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการตรวจสอบความเปนอิสระกันของตัวแปรอิสระ ของสมการท่ี 1  
 

OCI = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 

ตัวแปรอิสระ VIF 
คาความนิยม (GW) 1.090 
ขนาดของกิจการ (SIZE) 1.966 
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (MKT/BOOK) 1.535 
อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี (LEV) 1.441 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) 1.209 
คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม (ABSACC) 1.105 
ผลขาดทุนของกิจการ (LOSS) 1.127 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการตรวจสอบความเปนอิสระกันของตัวแปรอิสระ ของสมการท่ี 2 
  

CFA = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 

ตัวแปรอิสระ VIF 
คาความนิยม (GW) 1.116 
ขนาดของกิจการ (SIZE) 1.996 
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี(MKT/BOOK) 1.513 
อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี (LEV) 1.477 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFO) 1.188 
คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม (ABSACC) 1.091 
ผลขาดทุนของกิจการ (LOSS) 1.154 

 
จากตารางท่ี 4.7 และ 4.8 คา VIF มีคาไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธ

กัน ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ จากการทดสอบเง่ือนไขของการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 5 ขอ สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9 สรุปผลการทดสอบเงื่อนไขการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 5 ขอ 
เงื่อนไขขอที่ เครื่องมือที่ใชตรวจสอบ เงื่อนไขของเครื่องมือ OCI CFA 

1 เงื่อนไขขอนี้เปนจริงเสมอ    
2 กราฟ Normal Probability Plot คาของขอมูลจะอยูรอบๆเสนตรงดังรูป 
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เปลี่ยนแปลงไปก็ตามดังรูป 
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4 สถิติ Durbin-Watson คา Durbin-Watson มีคาอยูในชวง 1.5 ถึง 2.5 1.971 2.060 
5 1. Correlation ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองไมเกนิ 8.0  -0.276 - 0.539 -0.285 - 0.523 

 2. VIF คา VIF มีคาไมเกิน 10 1.090 - 1.966 1.091 - 1.996 
โดยที่ เงื่อนไขขอที่ 1 คือ คาเฉลี่ยของคาความคลาดเคลื่อนเทากับศูนย 

เงื่อนไขขอที่ 2 คือ คาความคลาดเคลื่อน e เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ 
เงื่อนไขขอที่ 3 คือ คาความแปรปรวนของคาความคลาดเคลื่อนตองคงที่  
เงื่อนไขขอที่ 4 คือ คาความคลาดเคลื่อนที่ i และ j ตองเปนอิสระกัน  
เงื่อนไขขอที่ 5 คือ ตัวแปรอิสระตองเปนอิสระกันไมมีความสัมพันธกัน 
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หลังจากตรวจสอบเง่ือนไขของการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุครบท้ัง 5 ขอแลว จึงนํา
ขอมูลท่ีรวบรวมไดมาประมวลผล และแสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) โดยแยกการวิเคราะหออกเปน 2 ตาราง ตามสมการท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ตามตาราง 4.10 และ 4.11 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของสมการท่ี 1 
 

OCI = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 
Variable B t-Statistic Prob. 
(Constant) -0.508 -0.606 0.545 
คาความนิยม   0.341   0.993 0.322 
ขนาดของกิจการ   0.108   1.206 0.229 
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง
บัญชี 

-0.004 -3.376     0.001** 

อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี   0.124   0.512 0.610 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน   5.693 16.312     0.000** 
คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม -4.054 -8.126     0.000** 
ผลขาดทุนของกิจการ   1.020  6.218     0.000** 
R Square   = 0.68  F-statistic             = 50.883  
Std. Error  = 0.4959133 Prob (F-statistic)  = 0.000 
หมายเหตุ  ** มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุพบวาคาสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจเชิงพหุ (R Square) มีคาเทากับ 0.68 หมายความวา ตัวแปร GW, SIZE, MKT/BOOK, 
LEV, CFO, ABSACC และ LOSS สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ OCI ได 68% สวนอีก 32% 
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ท่ีไมไดนํามาพิจารณา โดยท่ีจากผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ
สามารถอธิบายสมมติฐานไดดังนี้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 สมมติฐานขอท่ี 1 ต้ังไววา คาความนิยมมีความสัมพันธเชิงบวกกับดัชนีกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน เม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.322 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวา 
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คาความนิยมไมมีความสัมพันธกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
H1 
 ผลการทดสอบตัวแปรควบคุมพบวา ตัวแปรควบคุมท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรอยาง
มีนัยสําคัญมีท้ังหมด 4 ตัว ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม และผลขาดทุนของกิจการ ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1. อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี 

จากตารางเม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ
เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางของความสัมพันธมีคาเปนลบ แสดงวาอัตราสวนราคา
ตลาดตอมูลคาทางบัญชีมีความสัมพันธเชิงลบกับคุณภาพกําไร 

ทิศทางความสัมพันธท่ีคาดหวัง คือ กิจการท่ีมีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีสูง 
จะสงผลใหคุณภาพกําไรสูง แตผลการทดสอบพบวา กิจการท่ีมีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง
บัญชีสูง จะสงผลใหคุณภาพกําไรต่ํา ท้ังนี้อาจเปนเพราะบริษัทท่ีมีอัตราสวนดังกลาวสูงแสดงวานัก
ลงทุนท่ัวไปในตลาดมองวากิจการมีศักยภาพท่ีจะเติบโตสูงและคาดวาผลการดําเนินงานหรือ
ผลตอบแทนในหลักทรัพยท่ีตนซ้ือมาจะดีจึงยอมจายซ้ือหลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวามูลคาทางบัญชี 
ดังนั้นหากกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีแยลงจะเกิดแรงจูงใจในการบริหารจัดการรายการบัญชี
เพื่อใหนักลงทุนมองวากิจการมีผลการดําเนินงานท่ีดีและยอมจายซ้ือหลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวา
มูลคาทางบัญชีดังเดิม สงผลใหคุณภาพกําไรของกิจการตํ่า 
 2. กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

จากตารางเม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ
เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางของความสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงวากระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร 

ทิศทางความสัมพันธท่ีคาดหวัง คือ กิจการท่ีมีกระแสเงินสดจากดําเนินงานสูง จะสงผลให
คุณภาพกําไรสูง และผลการทดสอบพบวาเปนไปตามท่ีคาดหวัง แสดงวากิจการท่ีมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานสูง นั้นมีผลการดําเนินงานท่ีดีและมีความเปนไปไดนอยท่ีจะนํารายการคงคางมา
ใชในการบริหารจัดการรายการทางบัญชีของกิจการสงผลใหคุณภาพกําไรสูง 

3. คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 
จากตารางเม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ

เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางของความสัมพันธมีคาเปนลบ แสดงวาคาสัมบูรณของ
รายการคงคางรวมมีความสัมพันธเชิงลบกับคุณภาพกําไร 

ทิศทางความสัมพันธท่ีคาดหวัง คือ กิจการท่ีมีคาสัมบูรณของรายการคงคางรวมสูง จะ
สงผลใหคุณภาพกําไรต่ํา และผลการทดสอบพบวาเปนไปตามท่ีคาดหวัง เนื่องจากการบริหาร
จัดการรายการทางบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกระแสกําไรราบเรียบข้ึน ดังนั้นหากปไหนท่ี
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กิจการมีกําไรสูงมากมักจะปรับคาใชจายใหสูงข้ึนเพื่อใหกําไรลดลง และปท่ีกิจการมีผลกําไรนอยก็
มักจะปรับคาใชจายใหนอยเพ่ือใหกําไรสูงข้ึน เพื่อสะทอนกระแสกําไรที่เกิดข้ึนเปนประจําหรือ
สมํ่าเสมอมากข้ึน ทําใหกระแสเงินสดและกําไรไมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันสงผลให
กําไรมีคุณภาพตํ่า 
 4. ผลขาดทุนของกิจการ 

จากตารางเม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ
เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางของความสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงวาผลขาดทุนของ
กิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร 

ทิศทางความสัมพันธท่ีคาดหวัง คือ กิจการท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนจะเกิดแรงจูงใจท่ี
จะบริหารจัดการรายการบัญชี สงผลใหคุณภาพกําไรต่ํา แตผลการทดสอบพบวา กิจการท่ีมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุน มีคุณภาพกําไรสูง หรืออาจกลาวไดวา กิจการท่ีมีผลการดําเนินงานไดกําไรมี
คุณภาพกําไรตํ่า ท้ังนี้อาจเปนเพราะกิจการท่ีนําเสนอผลการดําเนินงานเปนกําไร แทท่ีจริงแลวมีผล
การดําเนินงานขาดทุนแตไดบริหารจัดการรายการบัญชีและนําเสนอผลการดําเนินงานเปนกําไร 
สงผลใหกิจการท่ีมีผลการดําเนินงานไดกําไรมีคุณภาพกําไรต่ํา 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของสมการท่ี 2 
 

CFA = β0 + β1[GW] + β2[SIZE] + β3[MKT/BOOK] + β4[LEV] + β5[CFO] +  

β6[ABSACC] + β7[LOSS] + e  
 

Variable B t-Statistic Prob. 
(Constant) -0.658 -1.172 0.243 
คาความนิยม   0.941   4.158      0.000** 
ขนาดของกิจการ   0.079   1.316 0.190 
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง
บัญชี 

-0.001 -0.694 0.488 

อัตราสวนแสดงสภาพหน้ี -0.127 -0.808 0.420 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน   4.904 20.560     0.000** 
คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม -1.106 -3.171     0.002**  
ผลขาดทุนของกิจการ   0.086   0.961 0.338 
R Square   = 0.754 F-statistic             = 77.494 
Std. Error  = 0.3364984 Prob (F-statistic)  = 0.000 
หมายเหตุ  ** มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุพบวาคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ
เชิงพหุ (R Square) มีคาเทากับ 0.754 หมายความวา ตัวแปร GW, SIZE, MKT/BOOK, LEV, CFO, 
ABSACC และ LOSS สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ CFA ได 75% สวนอีก 25% เกิดจาก
อิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ท่ีไมไดนํามาพิจารณา 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ต้ังไววา คาความนิยมมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 และเคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางของความสัมพันธมีคาเปนบวก แสดง
วา คาความนิยมมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน เปนไปตามสมมติฐาน H2 
 ทิศทางความสัมพันธท่ีคาดหวัง คือ กิจการท่ีมีคาความนิยมจากการรวมธุรกิจสูง จะสงผล
ใหคุณภาพกําไรสูง และผลการทดสอบพบวาเปนไปตามท่ีคาดหวัง เนื่องจากคาความนิยมจากการ
รวมธุรกิจเปนตัวท่ีแสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของผูจายซ้ือท่ีมีตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
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และผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนตามมาในภายหลังจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นคาความนิยมจากการรวม
ธุรกิจจึงมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร 
 ผลการทดสอบตัวแปรควบคุมพบวา ตัวแปรควบคุมท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรอยาง
มีนัยสําคัญมีท้ังหมด 2 ตัว ไดแก กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และคาสัมบูรณของรายการคง
คางรวม ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 1. กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
 จากตารางเม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ
เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางของความสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงวากระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพกําไร 

ทิศทางความสัมพันธท่ีคาดหวัง คือ กิจการท่ีมีกระแสเงินสดจากดําเนินงานสูง จะสงผลให
คุณภาพกําไรสูง และผลการทดสอบพบวาเปนไปตามท่ีคาดหวัง แสดงวากิจการท่ีมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานสูงนั้นมีผลการดําเนินงานท่ีดีและมีความเปนไปไดนอยท่ีจะนํารายการคงคางมา
ใชในการบริหารจัดการรายการทางบัญชีของกิจการสงผลใหคุณภาพกําไรสูง 
  2. คาสัมบูรณของรายการคงคางรวม 

จากตารางเม่ือพิจารณาคา Prob. มีคาเทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ
เคร่ืองหมายสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงทิศทางของความสัมพันธมีคาเปนลบ แสดงวาคาสัมบูรณของ
รายการคงคางรวมมีความสัมพันธเชิงลบกับคุณภาพกําไร 

ทิศทางความสัมพันธที่คาดหวัง คือ กิจการท่ีมีคาสัมบูรณของรายการคงคางรวมสูง จะ
สงผลใหคุณภาพกําไรต่ํา และผลการทดสอบพบวาเปนไปตามท่ีคาดหวัง เนื่องจากการบริหาร
จัดการรายการทางบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหกระแสกําไรราบเรียบข้ึน ดังนั้นหากปไหนท่ี
กิจการมีกําไรสูงมากมักจะปรับคาใชจายใหสูงข้ึนเพื่อใหกําไรลดลง และปท่ีกิจการมีผลกําไรนอยก็
มักจะปรับคาใชจายใหนอยเพ่ือใหกําไรสูงข้ึน เพื่อสะทอนกระแสกําไรที่เกิดข้ึนเปนประจําหรือ
สมํ่าเสมอมากข้ึน ทําใหกระแสเงินสดและกําไรไมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันสงผลให
กําไรมีคุณภาพตํ่า 

 
 จากผลการศึกษาตัวแทนในการวัดคุณภาพกําไร ประกอบดวยอัตราสวนทางการเงิน 2 
อัตราสวน คือ (1) ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI) (2) 
อัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy: CFA) โดย
อัตราสวนท้ังสองมีความสัมพันธกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและคาสัมบูรณของรายการคง
คางรวม แตมีเพียงดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI)เทานั้นท่ีมี
ความสัมพันธกับอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีอาจเนื่องมาจากกิจการที่มีอัตราสวนราคา
ตลาดตอมูลคาทางบัญชีสูงแสดงวานักลงทุนท่ัวไปในตลาดมองวากิจการมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง
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และคาดวาผลการดําเนินงานหรือผลตอบแทนในหลักทรัพยท่ีตนซ้ือมาจะดีจึงยอมจายซ้ือ
หลักทรัพยในราคาท่ีสูงกวามูลคาทางบัญชี โดยผลการดําเนินงานท่ีนักลงทุนมองคือตัวกําไรสุทธิ
โดยมองวากําไรของกิจการสามารถกอใหเกิดกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไดมากนอยเพียงใด
โดยไมไดมองลงไปถึงวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานนั้นเพียงพอหรือไมท่ีจะจายรายจายท่ี
จําเปนของกิจการ นอกจากนี้ดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI) 
ยังสัมพันธกับผลขาดทุนของกิจการอาจเนื่องมาจากกิจการพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการรายงานการ
ขาดทุน จึงบริหารจัดการรายการบัญชีทําใหกระแสเงินสดและกําไรไมมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกันโดยกิจการไมไดสนใจวากระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกิจการเพียงพอหรือไมท่ีจะ
จายรายจายท่ีจําเปน เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญจะมองแตเพียงตัวเลขกําไร ดังนั้นผลขาดทุนของ
กิจการจึงมีความสัมพันธกับดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Operating Cash Index: OCI) 
เพียงอยางเดียว ในขณะท่ีมีเพียงอัตราสวนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash 
Flow Adequacy: CFA) เทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับคาความนิยมจากการรวมธุรกิจอาจเนื่องมาจาก
การท่ีกิจการในฐานะนักลงทุนจะตัดสินใจรวมธุรกิจและยอมจายซ้ือในจํานวนเงินท่ีมากกวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของกิจการท่ีถูกซ้ือก็ตองคาดหวังผลการดําเนินงานท่ีดี โดยผลการ
ดําเนินงานท่ีกิจการมอง คือ กิจการภายหลังจากการรวมธุรกิจจะมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
เพียงพอหรือไมท่ีจะนําไปจายรายจายท่ีจําเปนของกิจการ โดยไมสนใจวากระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานนั้นมาจากกําไรสุทธิจํานวนเทาไร 
 
 


