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บทคัดย่อ 
 

 ปัจจุบันการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นค่อนข้างแพร่หลายเป็นเหตุให้ข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความส าคัญอย่างมาก อีกทั้งข้อมูลทางการเงินนั้นจะต้อง

สามารถแสดงถึงผลประกอบการอย่างแท้จริงของบริษัท เพ่ือให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสมจึงมีการน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพื่อวัดคุณภาพของก าไรที่เกิดข้ึนว่ากิจการมีศักยภาพในการ

ก่อให้เกิดก าไรในอนาคต และข้อมูลทางการเงินสามารถสะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริงได้หรือไม่ 

คุณภาพก าไรจึงถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์ เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงิน

ใช้ความระมัดระวังในการวิเคราะห์งบการเงินให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้การจัดท าข้อมูลทางการเงินจึงต้อง

จัดท าตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นหลักการทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป เพ่ือใช้เป็นหลักในการ

ปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการพัฒนาให้เหมาะสมภายใต้สภาวะแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการปรับปรุงแก้ ไข

มาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงกับมาตรฐานสากลมากขึ้น และมีหลายมาตรฐานการบัญชีที่ถูก

น ามาใช้เป็นครั้งแรก รวมถึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานที่ถูก

น ามาใช้ในปี 2552 งานวิจัยฉบับนี้จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีต่อคุณภาพก าไรของการน า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 มาใช้ โดยศึกษาบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100 จ านวน 81 บริษัท 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต่อภาพรวมของ

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และผลกระทบในแต่ละอุตสาหกรรม โดยการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
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ข้อมลูจากงบการเงินรายปีของกิจการในปี 2553 ในช่วงก่อนและหลังที่มีการน ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ 

เพ่ือจ ากัดปัจจัยทางด้านสภาพเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปีอ่ืนๆ ด้วยวิธีวิเคราะห์คุณภาพก าไรจาก

อัตราส่วนกระแสเงินสด 

 ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมของกลุ่มประชากรทั้งหมดนั้น คุณภาพก าไรหลังมีการน า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ในบาง

ด้าน แต่ค่าที่สูงขึ้นนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อคุณภาพก าไรของบริษัท คือ กิจการมี

ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิสูงขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญ แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรด้านอ่ืนๆ ในขณะที่การวิเคราะห์แยกเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรมจ านวน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมพบว่ามีจ านวนสองกลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่การน าเอามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ส่งผลต่อ

กระทบต่อคุณภาพก าไรในทางที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการส่งผลให้กิจการมี

ความสามารถความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพียงพอต่อ

การบริหารจัดการของกิจการ และประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการในการรักษาระดับทุนที่

สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนั้นส่งผลให้กิจการมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการในการลงทุนต่อและรักษาระดับทุนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรด้านอื่น 

 

ค ำส ำคัญ : มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 , คุณภาพก าไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 
 

Thesis Title   THE IMPACT OF IAS19 (EMPLOYEE BENEFIT)    

   ADOPTION ON EARNING QUALITY  

Author   Miss Nuttinna Chimtoum 

Degree   Master of Accounting  

Department/Faculty/University Department of Accounting 

Faculty of Commerce and Accountancy 

Thammasat University 

Thesis Advisor   Assistant Professor Silapaporn Srijunpetch 

Academic Year  2015 

 

Abstract 
 

 In current times, investment in securities has been widespread and well 

known. This increases the importance of listed companies’ financial statements; 

therefore companies have to be able to present their actual earnings. In order for the 

investors to make a proper decision, there are tools to measure the quality of the 

earnings to determine whether the business has a potential to profit in the future 

and ensure the financial statements reflect actual earnings.  

The earning quality has been used to assess the risk of the securities for 

the investors and whoever is interested to analyze the financial statement precisely. 

Based on this reason, the financial statement must be prepared respectively to the 

accounting standard. 

Under the transformation in the current financial situations, the Thai 

Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the 

King has developed the Thai accounting standard to synchronize with other 

standards internationally. Consequently, there are many new accounting standards 

implemented to use for the first time as well as TAS19 employee benefit which was 

released in 2009. This research is aimed to study the effect of this new accounting 
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standard on the earning quality of 81 listed companies from SET100. The data 

collection is the analysis of financial statement from 2010 and 2011. In order to limit 

the impact of economic factors, year 2010 has been used as basis to evaluate the 

impact of the implementation of new standards, the following year, in 2011. The 

earning quality analysis is based on the cash flow ratio. 

 The finding showed an increase of earning quality after the enforcement 

of TAS 19. However, the increased number does not significantly have an influence 

on the profit quality of the companies. In explanation, companies have significantly 

higher potential to create cash flow from their common business activities comparing 

to net profit, without affecting the quality profit. From the segment analysis, there 

are 2 out of 5 industrial sectors, which are; Service sector as well as Property and 

Construction sectors, having different results. In case of the Service sector, TAS19 has 

raised the potential to create cash flow of the company, as well as the quality to 

stabilize the company cost. Lastly, the TAS19 has accrues the higher performance in 

reinvestment level and significantly sustain the higher company cost in the Property 

and Construction sector, but does not affect others profit approach. 

 

Keywords: TAS19, Earning Quality 
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ให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน 

นอกจากนี้บุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งเป็นก าลังใจที่ดี

ตลอดเวลา ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี คือคุณพ่อ คุณแม่ และน้องชาย ของผู้ท าวิจัย  

ผู้ท าการวิจัยขอมอบคุณงามความดีท้ังหมดอันบังเกิดจาการท าวิจัยนี้ แด่ คุณพ่อ คุณแม่ ครู-อาจารย์ที่

คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ที่ผู้ท าวิจัยให้ความเคารพรักเป็นที่สุด                 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 จากการค้นคว้างานวิจัยก่อนหน้าในเรื่องของคุณภาพก าไรพบว่า Dechow และ

Schrand (2004) บอกว่าก าไรที่มีคุณภาพสูงนั้นควรที่จะมีความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานในปัจจุบันของบริษัท นอกจากนั้นจ านวนก าไรที่คาดการณ์ว่า
จะได้ในอนาคตเมื่อคิดลดเป็นกระแสเงินสดต่อปีควรจะต้องยั่งยืน และคาดการณ์ได้ แต่ถึงอย่างไรก็
ตามคุณภาพก าไรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือไม่ อีกทั้ง
ยังมีงานวิจัยอ่ืนๆที่ได้ศึกษาว่าการพัฒนาคุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์กับ การบังคับใช้ของมาตรฐาน
การบัญชีในเรื่องผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน เช่น Choi et al. (1997)  ได้ทดสอบการ
วัดค่าของผลประโยชน์หลังออกจากงานอ่ืนในขณะที่  Amir (1996) ได้ศึกษาเรื่องผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานและพบว่าส่วนประกอบของหนี้สิน และค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อระดับ
ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูล Davis-Friday et al. (1999) พบว่าการรับรู้หนี้สินจาก
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน มีความสัมพันธ์ต่อน้ าหนักของการทดสอบราคาตลาดของกิจการเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเปิดเผยหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก่อนหน้าการใช้  Statement of financial 
Accounting Standard no.1091  ซึ่งจากงานวิจัยก่อนหน้าได้น าข้อมูลในการค านวณ และวิเคราะห์
คุณภาพก าไรมาจากงบการเงิน หรือข้อมูลก าไรเป็นข้อมูลหลัก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชีที่ส่งผลต่อนโยบายทางบัญชี หรือวิธีการทางบัญชีย่อมส่งผลต่อการจัดท างบการเงินที่จะมีผลให้
คุณภาพก าไรของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป [อ้างใน Paul K. Chaney, Bruce Cooil และDebra C. 
Jeter2008] 

 มาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นหลักการทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยจะแสดงถึง
กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
กฎหมาย  สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล แล้วน ามาใช้เป็นหลักใน
การปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการพัฒนาให้เหมาะสมภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป2  ซึ่งในปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีฯได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีของ
ไทยให้ตรงกับ มาตรฐานสากล คือ International Accounting Standards และ International 
Financial Reporting Standard ที่มีการแก้ไข และออกมาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกเลิก

                                                           
1 Statement of Financial Accounting Standards No. 109 - Income Tax Accounting 
2สภาวิชาชีพบญัชีฯ. (2555). มาตรฐานการบญัชี (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.fap.or.th [18 กรกฎาคม 2555] 
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ทางเลือกในการปฏิบัติลดความซ้ าซ้อนและข้อขัดแย้งในแต่ละฉบับและให้สอดคล้องกับหลักสากล  
เพ่ือให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น  งานวิจัยฉบับนี้จึง
ได้ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไร โดยศึกษามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีฯได้ออกมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน เพื่อก าหนดวิธีการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของผลประโยชน์
ของพนักงาน มาตรฐานก าหนดให้กิจการต้องรับรู้หนี้สินเมื่อพนักงานได้ให้บริการเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทจะจ่ายในอนาคต และ  ค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับ
ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่เกิดจากการให้บริการของพนักงานเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของ
พนักงาน โดยก าหนดให้มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวก าหนดให้กิจการต้องรับรู้
ค่าใช้จ่ายและประมาณการหนี้สินที่เก่ียวข้องทันที ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมี
การปรับย้อนหลังในงบการเงินของบริษัท ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายทางบัญชี และ
บัญชีวิธีการทางบัญชีในอนาคต ดังนั้นจึงได้ เลือกศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ที่มีการบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครั้งแรกในปี 2554 มาทดสอบผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพก าไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.1.1 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  
เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 

1.1.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์ 
พนักงานที่มีต่อคุณภาพก าไร แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 
1.2 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 “เรื่อง

ผลประโยชน์พนักงาน” มาใช้ ที่มีต่อคุณภาพก าไร ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากรายงานทางการเงินในงบ
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การเงินของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลเผยแพร่บน  website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) ทั้งหมดนี้เป็นการศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน SET100 ทั้งสิ้น 1003 บริษทั 

 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลงบการเงินของนักลงทุน เพ่ือประเมินข้อมูลทาง 
การเงินของบริษัทได้อย่างเหมาะสม 
 1.3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของมาตรฐานการบัญชีในอนาคตเพ่ือน าไปสู่
ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของงบการเงินที่มากข้ึน 
 1.3.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรฐานการ
บัญชีเมื่อมีการน ามาประยุกต์ใช้ต่อคุณภาพก าไรส าหรับการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในอนาคต 

                                                           
3สรุปจ านวนหลกัทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน(ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.set.or.th/th/company/companylist.html 
[11 เมษายน 2556] 



บทที ่2 
ค ำนิยำมที่เกี่ยวข้อง และทบทวนวรรณกรรม 

 
  ในบทนี้เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและงานเขียนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอันเป็น
ที่มาของกรอบแนวคิด และสมมติฐานที่ใช้ในการวิจัยชิ้นนี้ การทบทวนวรรณกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 
  2.1  แนวคิดเรื่องคุณภาพก าไร  
  2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน  
 
2.1 แนวคิดเรื่องคุณภำพก ำไร 

 
  คุณภาพก าไรนั้นเป็นการวัดค่าของผลก าไรจากการประกอบกิจการที่ผ่านมาว่ามีความ

น่าเชื่อถือหรือไม่ การที่มีคุณภาพก าไรที่สูงย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งใน
อดีต และอนาคตที่ดีอย่างน่าเชื่อถือ4คุณภาพก าไรอาจน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ใช้คุณภาพ
ก าไรเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของหลักทรัพย์ หรือใช้คุณภาพก าไรเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ให้ผู้ใช้งบการเงินใช้ความระมัดระวังในการวิเคราะห์งบการเงินให้มากขึ้น ดังนั้นคุณภาพก าไรจึงเป็น
ตัวที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เพราะไม่ใช่เพียงมูลค่าของก าไรที่เกิดขึ้น
เท่านั้นที่สะท้อนถึงผลประกอบการของบริษัท นักลงทุนจึงจ าเป็นที่จะต้องสนใจถึงคุณภาพของก าไร
ด้วย  
  จากนิยามของค าว่าคุณภาพก าไรจากวรรณกรรมและต าราทางด้านการบัญชี คุณภาพ
ก าไรอาจวัดได้จากความมีเสถียรภาพโดยรวมของก าไรที่เกิดขึ้น นั่นคือก าไรที่มีคุณภาพจะสะท้อนให้
เห็นในแง่ของก าไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะที่ผู้ วิเคราะห์บางคนมอง
คุณภาพก าไรในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างก าไรกับผลตอบแทนของตลาด (Market returns) 
ภายใต้แนวคิดนี้ยิ่งก าไรมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของตลาดไปในทางเดียวกันมากขึ้นเท่าไร ก าไร
ก็ยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้น The Financial Accounting Standards Board (FASB) ยังได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพก าไรไว้ใน FASB’s Discussion Memorandum on “Materiality” ว่า
ก าไรที่แท้จริง (Real earnings) หรือก าไรที่มีคุณภาพควรเป็นก าไรที่เกิดจากด าเนินงานตามปกติ 
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดที่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้ และเป็นก าไรที่

                                                           
4Starmine 2015. What is the earning Quality model? (online). Source: http://professionalhelp.starmine.com,July, 
2015. 
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ได้มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า รวมทั้งกิจกรรมที่มีนัยส าคัญที่ก่อให้เกิดก าไรได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 

  แนวคิดคุณภาพเรื่องคุณภาพก าไรนี้มีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน
ที่ต้องการค้นหาว่าหลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง หรือต่ ากว่ามูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic 
value) มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ตามแนวคิดนี้จะสามารถตรวจสอบยืนยันได้จากการวิเคราะห์งบ
การเงินของกิจการเพ่ือค้นหาตัวบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์ของกิจการควรจะซื้อขายกันในราคามูลค่าที่สูงกว่า
หรือต่ ากว่ามูลค่าตลาดในขณะนั้น Thornton L O’Glove5 (1987) ได้ตีพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่า 
“Quality of Earning” ซึ่งได้ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของก าไรใน
รายละเอียดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินระดับของความมีเสถียรภาพของตัวเลขก าไรที่แต่ละ
กิจการจัดท าขึ้นAyres(1994)  ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพก าไรที่
ตลาดเข้ามามีส่วนรับรู้คือสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหารที่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้นโยบาย
บัญชีใดจึงจะส่งผลกระทบต่อก าไรในทิศทางที่เขาต้องการ ซึ่งสามารถท าให้คุณภาพก าไรลดลงได้   

  Dechow และ Schrand (2004) พบว่าก าไรจะมีคุณภาพที่ดี ต่อเมื่อสามารถประเมิน
คุณค่าภายในของบริษัทได้ ก าไรที่มีคุณภาพสูงนั้นควรที่จะมีความถูกต้องของข้อมูลที่สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานในปัจจุบันของบริษัท นอกจากนั้นจ านวนก าไรจากผล
ประกอบการที่คาดการณ์ว่าจะได้ในอนาคตเมื่อคิดลดเป็นกระแสเงินสดต่อปีควรจะต้องยั่งยืน และ
คาดการณ์ได้ และราคาหุ้นของบริษัทจะต้องสะท้อนถึงผลประกอบที่แท้จริง  

  อีกทั้งจากงานวิจัยของ Wan Adibah Wan Ismail(2013)6ได้ยืนยันว่าการน า IFRSมา
ใช้ของกิจการในมาเลเซียมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการรายงานทางการเงินที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพวกเขาพบว่าการรายงานทางการเงินระหว่างไตรมาสหลังจากการน า IFRSมาใช้ท าให้เกิดการ
ตบแต่งก าไรลดลงซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัยของ Lobo, Song and Stanford (2006) ที่
ได้เสนอว่าบริษัทที่มีคุณภาพก าไรต่ านั่นมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการประมาณการณ์ผล
ประกอบการณ์ท่ีต่ าด้วย7 

  นอกเหนือจากนิยามข้างต้น ยังมีผู้ให้นิยามของคุณภาพก าไรว่า “คุณภาพก าไร” 
หมายถึง ความสามารถของก าไรในการสะท้อนกระแสเงินสดที่อยู่เบื้องหลังการเกิดก าไร” (Stickney, 

                                                           
5อ้างถึงในวรศกัด์ิ ทมุมานนท์. (2543). คณุรู้จกั Creative accounting และคณุภาพก าไรแล้วหรือยงั. หน้า 100. 
6 Wan Adibah Wan Ismail, Khairul Anuar Kamarudin, Tony van Zijl, Keitha Dunstan., 2013, "Earnings quality and 
the adoption of IFRS-based accounting standards: Evidence from an emerging market", Asian Review of 
Accounting, pp.20-21 
7อ้างถึงใน Jeffrey L. Callen., 2009, Accounting Quality, Stock Price Delay and Future Stock Returns , University of 
Toronto,MozaffarKhan,Massachusetts Institute of Technology,HaiLu,University of Toronto. 
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1996) ตัวเลขก าไรใดก็ตามที่จ าเป็นต้องอาศัยการประมาณที่ซับซ้อนกว่าจะได้มาซึ่งตัวเลขกระแสเงิน
สดในอนาคตจะถือว่าก าไรนั้นมีคุณภาพต่ า ในขณะที่ก าไรของกิจการใดก็ตามที่ช่วงเวลาของการเกิด
ก าไรสอดคล้องพอดีกับช่วงเวลาของการเกิดก าไรสอดคล้องพอดีกับช่วงเวลาของการเกิดกระแสเงิน
สดจะถือว่าเป็นก าไรที่มีคุณภาพในความหมายนี้ Stickney ได้ตั้งข้อสังเกตว่านอกเหนือจากการที่
กิจการจะเลือกรับเอาหลักการบัญชีใดไปใช้แล้ว การประยุกต์หลักการบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารในการก าหนดช่วงเวลาของการเกิดค่าใช้จ่าย ล้วนมีส่วนส าคัญในการก าหนดคุณภาพ
ก าไรด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้จึงส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพก าไรด้วย 

  จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพก าไร หมายถึงตัวเลขก าไรที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามปกติที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้เพียงพอต่อการเปลี่ยนแทน
สินทรัพย์ที่เสื่อมค่าได้และเป็นก าไรที่มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า และสามารถสะท้อนถึงก าไรที่
แท้จริงของบริษัทได้ เพ่ือให้นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลนั้นๆประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
   
  2.1.1 กำรวัดคุณภำพก ำไร 

ก าไรที่เกิดข้ึนของบริษัทนั้นสามารถจ าแนกออกเป็นสองส่วน คือ ก าไรจากเกณฑ์
คงค้าง (Accruals) และ ก าไรจากกระแสเงินสด (Cash flow) ซึ่งเกณฑ์คงค้างนั้นเราจะบันทึก
รายการรายได้ และค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการรับเงินสด โดยดูจากประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของรายการนั้นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์โดยวิธีนี้จะดูที่การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
ด าเนินการ (Operating assets)  และหนี้สิน (Liability) ในแต่ละไตรมาศเป็นหลัก ส่วนก าไรจาก
กระแสเงินสดนั้นจะเป็นรายการที่เกิดจากการรับกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆของบริษัท 
ดังนั้นการวัดคุณภาพก าไรจากกระแสเงินสดจะวัดจากอัตราส่วนกระแสเงินสดเป็นหลัก 

   2.1.1.1 วิธีวิเครำะห์คุณภำพก ำไร : เกณฑ์คงค้ำง 
จากการศึกษาของ Sloan et al., (1999, อ้างถึงใน วรภพ เสือพลาย, 

2554)8 เป็นการวัดคุณภาพก าไรด้วยวิธีคงค้างจากผลการด าเนินงานสุทธิรวม ซึ่งเป็นการค านวณหา
จ านวนเงินคงค้าง โดยพิจารณาจากก าไรสุทธิก่อนหักรายการพิเศษที่จัดท าตามหลักเกณฑ์คงค้าง โดย
พิจารณาจากก าไรสุทธิก่อนหักรายการพิเศษที่จัดท าตามหลักเกณฑ์คงค้างและกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีสูตรการค านวณดังนี้ 

จ านวนเงินคงค้าง = ก าไรก่อนหักรายการพิเศษ – กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 

                                                           
8วรภพ เสือพลาย. (2554). ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพก าไรกบัมลูคา่บริษัท, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพก าไร 
งานวิจัยต่างๆที่ใช้วิธีวิเคราะห์คุณภาพก าไรโดยหลักเกณฑ์คงค้างนั้นได้กล่าวถึงการวัด หรือประเมิน
คุณภาพก าไรในแบบต่างๆ โดยมักนิยมแบ่งตัวแทนของคุณภาพก าไรที่ใช้วั ดออกเป็นความมี
เสถียรภาพของก าไร (Earnings persistence) รายการคงค้างที่เกินปกติ (Abnormal accrual) 
ความสม่ าเสมอในแนวโน้มของก าไร (Earnings smoothness) ความไม่สมมาตรด้านเวลาในการรับรู้
รายการก าไรและรายการขาดทุนและการรับรู้รายการขาดทุนทันเวลา (Asymmetric timeliness 
and timely loss recognition) การบรรลุเป้าหมายก าไร (Target beating)   

(1) ควำมมีเสถียรภำพของก ำไร (Earnings Persistence)  
มีหลายงานวิจัยที่น าเอาการวัดคุณภาพก าไรด้วยวิธีนี้มาใช้ โดยบริษัทที่

ก าไรมีเสถียรภาพมากกว่า (More earnings persistence) จะมีความยั่งยืนของก าไรและกระแสเงิน
สดมากกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าในการน าไปประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี Discounted Cash 
Flow นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ R.E. Tomy (2012) พบว่าการดูข้อมูลทางการเงินแล้วนั้นข้อมูล
จากกระแสเงินสดของบริษัทมีความสัมพันธ์กับเกณฑ์คงค้างในการวิเคราะห์ถึงความมีเสถียรภาพของ
ก าไรค่อนข้างสูง9 ต่อมา Sloan (1996) ศึกษาเกี่ยวกับเสถียรภาพของก าไร (Earnings persistence) 
เพ่ิมเติมด้วยการแบ่งองค์ประกอบของก าไรออกเป็น 2 ส่วนคือ กระแสเงินสด (Cash flow 
component) และ รายการตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual component) เพ่ือศึกษาว่าองค์ประกอบใด
มีเสถียรภาพมากกว่ากันพบว่าก าไรที่เกิดจากกระแสเงินสดมีความเสถียรมากกว่าก าไรตามเกณฑ์คง
ค้างแต่การใช้เสถียรภาพของก าไรเป็นตัวแทนของคุณภาพก าไรนั้น ก็ยังต้องค านึงถึงการเลือกใช้วิธี
ทางการบัญชีด้วย เนื่องจากการเลือกวิธีทางบัญชีที่ต่างกันสามารถส่งผลต่อการประเมินเสถียรภาพ
ทางก าไรที่ต่างกันได้ 

(2) รำยกำรคงค้ำงท่ีเกินปกติ (Abnormal Accruals) 
รายการคงค้างคือรายการที่ถูกบันทึกตามเกณฑ์คงค้างให้อยู่ในงวด

บัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นรายการค้างรับ หรือรายการค้างจ่าย โดยค านึงรายได้ที่พึงรับและค่าใช้จ่ายที่พึง
จ่ายเพ่ือให้งบการเงินสะท้อนผลการด าเนินงานส าหรับงวดอย่างเหมาะสมแม้จะยังไม่ได้รับหรือ
จ่ายเงินสดในงวดบัญชีที่บันทึกรายการก็ตาม ดังนั้นจากนิยามข้างต้นมูลค่าของรายการคงค้างรวมคือ
ผลต่างระหว่างก าไรและกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน การวัดคุณภาพก าไรด้วยรายการเกณฑ์คง
ค้างนั้นมักถูกน ามาใช้เพ่ือหาการตกแต่งก าไรของบริษัทจากการศึกษาของ Healy (1985, อ้างถึงใน 
อภิญญา ฉัตรเสถียร) ได้ศึกษาเรื่องการวัดคุณภาพก าไรผ่านเกณฑ์คงค้างโดยใช้ตัวแบบ 2 ตัวคือ 1.
การใช้เกณฑ์คงค้างทั้งหมดเป็นตัวแทนในการวัดการแต่งก าไร และ 2. การใช้การแยกเกณฑ์คงค้าง

                                                           
9R.E. Tomy.2012, Earnings Persistence over the Business Cycle, Stanford University. 
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ออกเป็นเกณฑ์คงค้างแบบรายการคงค้างจากการด าเนินงานปกติ (Non-discretionary accruals) 
คือรายการคงค้างที่เกิดขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมรายการคงค้างในส่วนนี้ได้ถูกใช้ในการสะท้อนถึงฐานะที่แท้จริง
ของกิจการเนื่องจากเป็นเกณฑ์คงค้างที่ไม่สามารถถูกควบคุมโดยผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารของบริษัท
ได้ กับแบบรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary accruals) คือรายการคง
ค้างที่เกิดจากผู้บริหารใช้ดุลยพินิจผ่านนโยบายทางการบัญชีก าหนดประมาณการต่างๆเพ่ือตกแต่ง
ตัวเลขแสดงถึงการตกแต่งก าไรของแต่ละบริษัท 

งานวิจัยของ Jones (1991, Patricia Dechow, 2010) ได้สร้าง
แบบจ าลองแนวคิดคือ Non-discretionary accruals จะคงที่ส าหรับบริษัทนั้นๆ ซึ่ง Jones ได้
พยายามควบคุมผลกระทบของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทที่มีผลต่อรายการคงค้างจากการ
ด าเนินงานปกติ (Non-discretionary accruals :NDA) เช่น การเปลี่ยนแปลงยอดขายและมูลค่าที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ดังนั้นแบบจ าลอง Jones (1991) จึงจะไม่สามารถตรวจจับการตกแต่งก าไรได้ 
เพราะตัวแบบจ าลองจะไม่ถือว่ายอดขายเชื่อที่ถูกตกแต่งนั้นเป็น รายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร ดังนั้นจึงเกิดตัวแบบที่ปรับแต่งขึ้นใหม่คือ Modified Jones(1995) โดย Dechow 
(1995) เพ่ือปรับให้มีการเพ่ิมปัจจัยที่เกิดจากยอดขายเชื่อเข้าไป ท าให้แนวคิดของแบบจ าลอง 
Modified Jones นี้มองว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของยอดขายเชื่อมาจากการตกแต่งก าไร ซึ่งอาจ
ท าให้เราประมาณรายการคงค้างที่เกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary accruals) ได้เกิน
กว่าความเป็นจริง แบบจ าลองนี้จึงไม่สมบูรณ์มากนัก แต่ถึงอย่างนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ตกแต่งก าไรก็มักจะน าแบบจ าลอง Modified Jones (1995) มาใช้ต่อมา Kothari, Leone and 
Wasley (2005) ได้เสนอแบบจ าลองเพ่ือแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ
แบบจ าลอง Modified Jones โดยมีแนวคิดของแบบจ าลองนี้คือ บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และมีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกันควรที่จะมีระดับรายการคงค้างเหมือนกัน Kothari et al. จึงได้ใช้
วิธีควบคุมปัจจัยผลการด าเนินงานด้วยอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการคงค้างตามปกติและผลการด าเนินงาน ขณะเดียวกัน Dechow and 
Dichev (2002) ได้เสนอวิธีการหา ค่ารายการคงค้างจากการด าเนินงานปกติ (Non-discretionary 
accruals) ที่แตกต่างออกไปจากวิธีก่อนหน้าคือ รายการคงค้างจะเป็นตัวประมาณการกระแสเงินสดที่
ได้รับหรือจ่ายไปในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะการลงบันทึกรายการคงค้างย่อมคาดหวังว่า 
บริษัทจะได้รับหรือจ่ายกระแสเงินสดในอนาคต หรือในทางกลับกัน บริษัทต้องลงบันทึกรายการคง
ค้างหากได้รับหรือจ่ายเงินสดล่วงหน้า ดังนั้น กระแสเงินสดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับขนาดรายการคงค้างที่เหมาะสมตามธรรมชาติของธุรกิจได้ 
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(3) ควำมสม่ ำเสมอในแนวโน้มของก ำไร (Earnings Smoothness) 
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆพบว่ามักมีการอ้างถึง ปัจจัยที่ท าให้ก าไร

นั้นมีคุณภาพสูงโดยดูจากความสม่ าเสมอในแนวโน้มของก าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่สามารถท า
ก าไรให้เพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ความสม่ าเสมอของก าไรจากรายการเกณฑ์คงค้างนั้นสะท้อนถึงข้อมูล
ของการประกอบการได้มากกว่ากระแสเงินสด เพราะรายการคงค้างจะช่วยลดความไม่สอดคล้องด้าน
เวลาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการรับจ่ายเงินสด เนื่องจากแสดงถึงการรับรู้ก าไรตามแต่
ละช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยไม่ได้ดูถึงการรับเงินสดของรายการนั้นๆว่าเกิดขึ้นเมื่อใด 
ท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้แม่นย าและช่วยให้เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ ดังนั้นก าไรตามเกณฑ์คงค้างจึงท าให้ก าไรมีแนวโน้มสม่ าเสมอมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
ก าไรจากกระแสเงินสด แต่ความสม่ าเสมอของก าไรที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดได้จากการเลือกใช้วิธีการทาง
บัญชี ซึ่งผู้บริหารอาจใช้วิธีการทางบัญชีเพ่ือท าให้ก าไรดูสม่ าเสมอมากข้ึน  

(4) ควำมไม่สมมำตรด้ำนเวลำในกำรรับรู้รำยกำรก ำไรและกำรรับรู้ 
รำยกำรขำดทุนทันเวลำ (Asymmetric timeliness and timely loss recognition) 

จากการศึกษางานวิจัยที่มีการน าเอาความไม่สมมาตรด้านเวลาในการ
รับรู้รายการก าไร และการรับรู้รายการขาดทุนทันเวลามาใช้เป็นตัวแบบในการวัดคุณภาพก าไรนั้น คือ
การวิเคราะห์ถึงการใช้หลักความระมัดระวัง (Conservatism) ตามท่ีระบุในแม่บทการบัญชี คือการใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอน เพ่ือมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจ านวนสูง
เกินไปและหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต่ าเกินไป ซึ่งตัวแบบที่ถูกน ามาใช้บ่อยๆคือตัวแบบของ 
Basu (1997)10ที่น าเสนอแนวคิดว่า ขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือรับรู้ก าไรหรือรายได้จะมีความซับซ้อน
ยุ่งยากกว่าการรับรู้รายการเมื่อมีเหตุการณ์ออกเป็นสองกรณีคือ ก าไรและขาดทุน กิจการจะต้องรับรู้
ทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดเหตุการณ์นั้น แต่กิจการอาจจะยืดระยะเวลาการรับรู้ก าไรออกไปใน
งวดถัดไปได้นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Ball and Shivakumar (2005) ได้น าเสนอวิธีการวัดความ
ทันต่อเวลาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากเกณฑ์คงโดยการวัดความไม่สมมาตรด้านเวลาในการรับรู้รายการ
ก าไรและการรับรู้รายการขาดทุนทันเวลา จากความสัมพันธ์ของรายการคงค้าง (Accruals : ACC) 
และ กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash Flows from Operation : CFO)พบว่าบริษัทที่ใช้
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard; IAS) นั้นจะมีคุณภาพ
ก าไรดีกว่าเพราะท าให้แสดงข้อมูลที่มีความทันเวลามากกว่า เช่น มีการจัดการก าไรลดลง หรือ รับรู้
ขาดทุนได้ทันเวลา เป็นต้นดังนั้น การรับรู้ก าไร หรือขาดทุนอย่างทันเวลาจึงถือว่าเป็นตัวแทนคุณภาพ

                                                           
10 Patricia Dechow, WeiliGe, Catherine Schrand., Understanding earnings quality: A review of the proxies, Journal 
of Accounting and Economics 50, 2010 Page 350-365. 
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ก าไรได้จึงสามารถสรุปได้ว่าความไม่สมมาตรด้านเวลาในการรับรู้รายการก าไรกับขาดทุน และการ
รับรู้ขาดทุนอย่างทันเวลา สามารถน ามาเป็นตัวแทนของการวัดคุณภาพก าไรได้ เพราะความไม่
สมมาตรด้านเวลาช่วยพัฒนาให้คุณภาพก าไรให้ดีขึ้น 

(5) กำรบรรลุเป้ำหมำยก ำไร(Target beating) 
จากการศึกษางานวิจัยของ Burgstahler and Dichev (1997, อ้างถึง

ใน Patricia Dechow, WeiliGe, Catherine Schrand,2010) พบว่ามีบริษัทจ านวนน้อยที่แสดงผล
ขาดทุนจ านวนเล็กน้อย(small loss)  ในขณะที่มีบริษัทจ านวนมากที่รายงานผลก าไรที่เล็กน้อย
(small profit) ซึ่งสามารถตีความได้ว่ารูปแบบการงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทที่แสดงผลขาดทุน
เล็กน้อยนั้นไม่ได้มีการจัดการก าไร หรือความพยายามในการตกแต่งก าไรเท่ากับบริษัทที่แสดงผลก าไร
เล็กน้อย จากการค้นพบนี้สามารถสรุปได้ว่าการวัดก าไร เช่น การแสดงผลขาดทุนเล็กน้อยและการ
แสดงผลก าไรเล็กน้อย นั้นคือการแสดงให้เห็นถึงปัจจัยบ่งชี้การตกแต่งก าไรของบริษัท Patricia 
Dechowได้เสนอว่าการเพ่ิมขึ้นของการแสดงก าไรเพียงเล็กน้อยนั้นสามารถแสดงถึงการตกแต่งก าไร 
ซึ่งท าให้คุณภาพก าไรของบริษัทนั้นๆลดลงนั่นเอง 

นอกจากนี้ในงานวิจัยอื่นๆ ยังพบว่าการตกแต่งก าไรจากรายการคงค้าง
ในดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals) ท าให้เกิดการแสดงผลก าไร หรือขาดทุน
เล็กน้อย เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก าไรที่เป็นศูนย์ งานวิจัยของ Dechow (2003, อ้างถึงใน Patricia ,2010) 
บนกลุ่มประชากรขนาดใหญ่พบว่าการตัดสินใจของเกณฑ์คงค้างในทั้งสองกลุ่มนั้นมีลักษณะที่
ใกล้เคียงกันถ้าบริษัทมีการตกแต่งก าไรเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงผลขาดทุนการตกแต่งก าไรจากรายการคง
ค้างในดุลยพินิจของผู้บริหาร (Discretionary Accruals)จะพบมากขึ้นในกลุ่มที่แสดงผลก าไรเพียง
เล็กน้อย Beaver et al. (2003, อ้างถึงใน Patricia, 2010) พบว่าความสัมพันธ์ของบริษัทที่แสดงผล
ก าไรเล็กน้อยกับการตกแต่งก าไรนั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของก าไรเล็กน้อย หรือดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการยอมรับผลขาดทุน  
 
  2.1.2  วิธีวิเครำะห์คุณภำพก ำไร : อัตรำส่วนจำกกระแสเงินสด 

นอกจากการวัดคุณภาพก าไรจากการใช้หลักการเกณฑ์คงค้างแล้วนั้น ในการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องยังได้ระบุถึงการวัดคุณภาพก าไรผ่านทางการใช้อัตราส่วนกระแส
เงินสด โดยที่ “กระแสเงินสด” คือรายการเข้าออกของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดข้ึน
จากกิจกรรมต่างๆของบริษัท ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์คงค้าง เนื่องจากการวิเคราะห์คุณภาพ
ก าไรจากกระแสเงินสดนั้นจะสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกิจการ โดยไม่มี
ปัจจัยของการตัดสินใจของผู้บริหารมาเก่ียวข้อง วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2543) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์
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คุณภาพก าไรด้วยอัตราส่วนกระแสเงินสด โดยที่ประกอบด้วยอัตราส่วนที่นิยมน ามาวิเคราะห์ทั้งหมด 
7 อัตราส่วน ดังนี้ 
   2.1.2.1 ดัชนีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน (Operating cash index) 

=
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน

ก าไรสุทธิ
 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) เป็น
อัตราส่วนหลักท่ีใช้ในการวัดคุณภาพก าไรเนื่องจากเป็นการวัดสภาพคล่องคุณภาพก าไรในระยะสั้น ซึ่ง
อัตราส่วนนี้ยิ่งเข้าใกล้ 1 หรือเท่ากับ 1 ยิ่งเป็นตัวบ่งบอกว่ากิจการสามารถก่อให้เกิดกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานได้ในจ านวนที่สูงเท่าๆกับก าไรที่ท ามาหาได้ และก็มีความเป็นไปได้ว่าก าไรนั้นจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานอย่างแท้จริงและถือว่าเป็นก าไรที่มีคุณภาพ ในทางกลับกันหากกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานมีเครื่องหมายเป็นลบติดต่อกันหลายปีในขณะที่ก าไรมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือมีก าไร
สุทธิทางบัญชีสูงเกินกว่า กระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานก าไรนั้นถือ
ว่าเป็นก าไรที่ด้อยคุณภาพ 

อย่างไรก็ตามดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่ควรน าไปใช้กับธุรกิจ
ใหม่ที่เพ่ิงเริ่มท าก าไรและเติบโตเร็วเพราะกิจการเหล่านี้ยังจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงในช่วงแรกๆ เพ่ือ
สนับสนุนการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและการจัดหาสินค้า 
   2.1.2.2  ควำมเพียงพอของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน  
(Cash Flow Adequacy) 

=
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน

เงินลงทุนในสินทรัพย์ภาวร + สินค้าคงเหลือที่เพ่ิมขึ้น + เงินปันผลจ่าย + ช าระคืนหนี้สิน
 

 
อัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash 

flow adequacy) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานที่เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน และการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ 
รวมถึงน าไปจ่ายเงินปันผล หากอัตราส่วนนี้เกิน 1 หรือมีค่าสูงติดต่อกันหลายปีบัญชีจะเป็นตัวบ่งบอก
ถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพียงพอต่อรายจ่าย
หรือภาระผูกพันต่างๆ ในทางกลับกันหากอัตราส่วนมีผลเป็นลบ หรือต่ าติดต่อกันหลายปีบัญชีจะเป็น
ตัวบ่งบอกได้ว่ากิจการไม่สามารถด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อรายจ่ ายหรือภาระ
ผูกพันต่างๆดังกล่าวได้ จึงมีก าไรที่ด้อยคุณภาพ 
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   2.1.2.3 ผลกระทบของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำยที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) 

=
ค่าเสื่อมราคา

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
 

อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Depreciation/amortization impact ratio) เป็นอัตราส่วนตัว
หนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการว่ามีความเพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายคงที่ใน
แต่ละงวดบัญชีในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายหรือไม่ ซึ่งอัตราส่วนนี้ยิ่งมีค่าน้อยยิ่ง
ส่งผลในทางบวกต่อกิจการ แสดงว่ากิจการมีสามารถในการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอ หรือมากพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดนั้นเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
จ านวนของกระแสเงินสดที่กิจการท ามาหาได้ และแสดงถึงการด าเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพ
สูงตามไปด้วย แต่ในทางกลับกันหากอัตราส่วนนี้สูง แสดงถึงการด าเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพ
ต่ า ซึ่งโดยทั่วไปมักพิจารณาคู่กันกับอัตราส่วนการลงทุนต่อของกิจการ 
   2.1.2.4  อัตรำส่วนกำรลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) 

=
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ค่าเสื่อมราคา + เงินรับจากการขายสินทรัพย์
 

อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอของความสามารถในการ
ลงทุนต่อและการรักษาระดับทุน โดยที่หากกิจการมีอัตราส่วนนี้มากกว่าหรือเท่ากับ 1 จะแสดงถึง
ประสิทธิภาพของกิจการที่ดีในความสามารถในการลงทุนต่อและการรักษาระดับทุนไว้ได้ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถที่จะด าเนินงานต่อเนื่องไปได้ในอนาคต แต่ในทางกลับกันหากกิจการมีอัตราส่วนนี้น้อย 
หรือต่ าแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อและรักษาระดับทุนที่ต่ า
ตามไปด้วย โดยมักน าไปพิจารณาร่วมกันกับอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  2.1.2.5   เงินลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital Investment per dollar of cash) 

=
เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

รวมแหล่งที่มาของกระแสเงินสด(กระแสเงินสดสุทธิ)
 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital 
Investment per dollar of cash) ใช้พิจารณาถึงสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่มีต่อกระแส
เงินสดสุทธิจากทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรม
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ลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน หากมีอัตราส่วนนี้น้อย หรือต่ าแสดงถึงกระแสเงินสด
รวมสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นมีความเพียงพอที่จะน าไปลงทุนกลับในสินทรัพย์ถาวรได้ โดยส่งผล
กระทบต่อจ านวนของกระแสเงินสดรวมสุทธิน้อยมาก แต่หากกิจการมีอัตราส่วนนี้มาก หรือสูงแสดง
ว่ากระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นไม่เพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร 
หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวรของกิจการนั้นส่งผลกระทบสูงมากต่อกระแสเงินสดสุทธิ 
   2.1.2.6  ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) 

=
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินสดระหว่างปี
 

    ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) เป็น
อัตราส่วนที่ใช้พิจารณาถึงความสามารถในการด าเนินงานของกิจการให้เกิดกระแสเงินสดก่อนหัก
ภาระเรื่องดอกเบี้ยและภาษี ที่เพียงพอต่อภาวะค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดจาก
การก่อหนี้ของกิจการหรือไม่ ซึ่งถ้าอัตราส่วนนี้มาก หรือสูง  แสดงว่ากิจการสามารถด าเนินงานให้เกิด
กระแสเงินสดที่เพียงพอต่อภาระดอกเบี้ย หรือการจ่ายดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดของกิจการมี
ผลกระทบต่อจ านวนของกระแสเงินสดที่กิจการท ามาหาได้น้อยมาก ในทางกลับกัน หากกิจการมี
อัตราส่วนนี้น้อย หรือต่ าแสดงว่ากิจการมีความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบี้ยต่ าหรือช าระได้น้อย
มาก หรือ การจ่ายช าระภาระดอกเบี้ยของกิจการส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่กิจการท ามาหาได้สูง 
และหากอัตราส่วนนี้ ติดลบแสดงว่ากิจการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยที่ต้อง
จ่ายเป็นเงินสด 
   2.1.2.7 อัตรำผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
(Cash flow return on assets) 

=
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย
 

    อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return 
on assets) เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถของกิจการในการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการ
ให้เปลี่ยนกลับมาเป็นกระแสเงินสดซึ่งอัตราส่วนนี้ยิ่งมาก หรือยิ่งสูงเท่าไรย่อมหมายถึงว่ากิจการใช้
สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือได้ว่ามีคุณภาพสูงในทางกลับกันหาก
กิจการมีอัตราส่วนนี้น้อย หรือต่ าหมายถึงว่ากิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพต่ า 
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2.2  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี19 เรื่องผลประโยชน์พนักงำน 
 

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน11เป็นการก าหนดวิธี
ปฏิบัติที่นายจ้างต้องบันทึกบัญชีและเปิดเผย ข้อมูลผลประโยชน์ของพนักงาน กลุ่มพนักงาน รวมถึง
ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลอ่ืน เช่น บริษัทประกันที่นายจ้างไปจ่ายเบี้ยประกันไว้ให้เพ่ือจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้ พนักงานหรือประกันอุบัติเหตุหมู่ ผลประโยชน์ที่จ่ายมีทั้งผลประโยชน์ตามกฎหมาย 
ผลประโยชน์ตามนโยบายของกิจการ และผลประโยชน์ตามที่สัญญาไว้กับพนักงานจนเป็นความ
คาดหวัง หรือที่เรียกว่า “ภาระผูกพันจากการอนุมาน” หลักการที่ส าคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
คือ ต้องบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน เมื่อกิจการได้รับบริการจากพนักงานแทนที่จะรอบันทึก
บัญชีตามเกณฑ์เงินสด ปกติกิจการจะบันทึกบัญชีรับรู้เฉพาะผลประโยชน์ประเภทผลประโยชน์ระยะ
สั้น ได้อย่างถูกต้องดีแล้ว แต่ส าหรับกรณีผลประโยชน์ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน กับ ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน ส่วนใหญ่บันทึกตามเกณฑ์เงินสดหรือบันทึกผลประโยชน์ทั้ง 2 ประเภทในวันที่จ่าย
ผลประโยชน์ให้พนักงาน ตามวิธีที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีที่เรียกว่า จ่ายเท่าที่จ าเป็นต้องจ่าย (Pay-
as-you-go) ยกเว้นบริษัทบางแห่งในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัท
ใหญ่ในต่างประเทศท่ีปฏิบัติตาม วิธีการ หรือประยุกต์หลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ล่วงหน้า
ก่อนมีการบังคับใช้ ซึ่งผลกระทบของการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัท
ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ โดยบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับสาธารณะ ได้แก่ บริษัท
มหาชน บริษัทที่เสนอหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทที่ท าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของมหาชน 
เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทั้งฉบับโดยไม่มี
ข้อยกเว้น ส่วนบริษัทที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมา มาตรฐานการบัญชีจะยกเว้นให้กิจการไม่ต้องใช้วิธีการ
ประมาณหนี้สินที่เป็น ภาระผูกพันผลประโยชน์ตามเทคนิคคณิตศาสตร์ประกันภัย เพราะฉะนั้นเมื่อ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ถูกบังคับใช้ในปี 2554 งบการเงินของทุกบริษัทย่อมต้องมีรายการ
ผลประโยชน์ของพนักงานแสดงอยู่ จึงอาจเกิดผลกระทบทั้งต่อก าไรสะสม และฐานะการเงินที่จะมี
หนี้สินปรากฏขึ้น ท าให้ผู้ใช้งบการเงินอาจเกิดความสงสัยต่องบการเงิน และความสามารถในการ
ด าเนินงานของบริษัทได้  
  วันชัย และชารี (2554) [อ้างถึงใน วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และวิภาดา ตันติประภา 2554] 
ได้ศึกษาผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีต่องบการเงินของสถาบันการเงินพบว่าสถาบัน
การเงินบางแห่งเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
                                                           
11มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน(ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://tanapon.biz [30 กรกฎาคม 
2555] 
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ก่อนมาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ตามแนวทางเพ่ิมเติม โดยแนวทางแรกปรับก าไรสะสมต้นปี พ.ศ.2553 
และรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานปี พ.ศ.2553 เป็นค่าใช้จ่ายเข้างบก าไรขาดทุนปี พ.ศ.2553 และ
แนวทางที่ 2 รับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเข้างบก าไรขาดทุนปี พ.ศ.2553 ทั้งจ านวน 
นอกจากนี้ พบว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลกระทบต่อสถาบันการเงินค่อนข้างมากคือฉบับที่  19 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เนื่องจากเป็นการใช้ครั้งแรกในประเทศไทย ท าให้สถาบันการเงินต้อง
ค านวณย้อนหลังตั้งแต่วันที่พนักงานแต่ละคนเริ่มท างาน (Past Services) จนถึงวันที่เริ่มบังคับใช้
มาตรฐานฉบับนี้ผลกระทบที่มีต่อสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของแต่ละสถาบันการเงิน และทางเลือกที่สถาบันการเงินเลือกใช้ ซึ่งสถาบันการเงินในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเลือกแนวทางที่ 2 คือวิธีปรับก าไรสะสมต้นปี พ.ศ.2554 ทั้งจ านวน นอกจากนี้ สถาบัน
การเงินยังทีภาระที่จะต้องใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับผลประโยชน์
ของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงทุกปี ซึ่งเกิดจากจ านวนพนักงานเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจ่ายที่เปลี่ยนไป 
ฯลฯ  
  ซึ่งงานวิจัยของวรศักดิ์ ทุมมานนท์ และวิภาดา ตันติประภา การน ามาตรฐานมาปรับ
ประยุกต์ใช้นั้นมีผลสรุปคือ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  19 เรื่องผลประโยชน์ของ
พนักงานมีบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET50 จ านวน 14 บริษัท บริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่ม SET50 
แต่อยู่ใน SET100 จ านวน 5 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (MAI) จ านวน 1 
บริษัท ที่มีการน ามาตรฐานฯ ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนบังคับใช้  นอกจากนี้ ไม่พบว่ามีบริษัทจด
ทะเบียนใดในหมวดที่แก้ไขการด าเนินงานไม่ได้ตามก าหนดน ามาตรฐานฯ ดังกล่าวมาใช้ก่อนบังคับใช้
และหลังการประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทจด
ทะเบียนในหมวด SET50 บริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่ม SET50 แต่อยู่ใน SET100 บริษัทที่จดทะเบียน
นอกหมวด SET100 บริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจขนาดกลาง(MAI) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ที่แก้ไขการด าเนินงานไม่ได้ตามก าหนดมีการเลือกวิธีรับรู้หนี้สินของการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สิน
ที่รับรู้ ณ วันเดียวกัน ตามนโยบายการบัญชีเดิมแตกต่างกันตามตารางที่ 1 ดังนี้  
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงการเลือกทางเลือกในการรับรู้หนี้สินของกิจการตามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 

 

ทำงเลือกตำมมำตรฐำน ฉบับท่ี 
19 

ปรับก ำไรสะสม 
ณ วันต้นงวด 

ปรับงบ
กำรเงิน
ย้อนหลัง 

รับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำมวิธี
เส้นตรง 

รับรู้หนี้สินส่วนเพ่ิม
เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบ
ก ำไรขำดทุน 

บริษัทจดทะเบยีนในหมวด 
SET50 

ร้อยละ 64.71 ร้อยละ 32.35 ร้อยละ 2.94 ร้อยละ0 

บริษัทจดทะเบยีนนอกกลุ่ม 
SET50 แต่อยู่ใน SET100 

ร้อยละ 64.29 ร้อยละ 19.05 ร้อยละ 11.90 ร้อยละ 4.76 

บริษัทจดทะเบยีนนอกกลุ่ม 
SET100 

ร้อยละ 74.09 ร้อยละ 12.29 ร้อยละ 8.64 ร้อยละ 4.98 

บริษัทจดทะเบยีนในหมวดธรุกิจ
ขนาดกลาง (MAI) 

ร้อยละ 77.59 ร้อยละ 6.90 ร้อยละ 12.07 ร้อยละ 3.45 

บริษัทจดทะเบยีนในกลุ่มที่แกไ้ข
การด าเนินงานไมไ่ด้ตามก าหนด 

ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 5.56 ร้อยละ 33.33 ร้อยละ 5.56 

  
  หากพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.19) เลือก
รับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกัน ตามนโยบายการบัญชีเดิม
โดยวิธีการปรับก าไรสะสม ณ วันต้นงวด รองลงมาเป็นวิธีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 5 ปี(ร้อยละ12.36)ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้เป็นครั้งแรก ส่วนบริษัทที่เหลือเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีปรับงบ
การเงินย้อนหลัง (ร้อยละ 11.04)และวิธีรับรู้หนี้สินส่วนเพ่ิมเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน(ร้อยละ 
4.42) ตามล าดับผลจากการทดสอบทางสถิติพบว่าค่า p-value เป็นบวก 0.0014 (chi-square 
distribution ที่มี df=12 และมีค่า X2 = 31.94 ค่า p-value ที่ค านวณได้ต่ ากว่า α=0.05ท าให้
ยอมรับสมมติฐานที่ว่าบริษัทเหล่านี้มีการเลือกวิธีรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่
รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่าการ
ก าหนดทางเลือกในการรับรู้หนี้สินส่วนเพ่ิมในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็น 4 ทางเลือกเป็นสิ่งจ าเป็น 
เนื่องจากเลือกในการรับรู้หนี้สินส่วนเพ่ิมในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายใน
ระยะเวลา 5 ปีและวิธีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนอาจไม่จ าเป็นหรือจ าเป็นน้อยมากส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET50 ซึ่งโดยเฉลี่ยมีผลประกอบการดีกว่าบริษัทกลุ่มอ่ืนๆ แต่อาจจะ
จ าเป็นส าหรับบริษัทในกลุ่มที่เหลือโดยเฉพาะทางเลือกในการรับรู้หนี้สินส่วนเพ่ิมในช่วงการ
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เปลี่ยนแปลงเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนในกลุ่มที่แก้ไขด าเนินงานไม่ได้ตามก าหนดที่มีฐานะการเงินไม่แข็งแรง และผลประกอบการ
ย่ าแย่ ซึ่งหากไม่เลือกวิธีนี้จะท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านี้ปรากฏในงบการเงินมีค่าติดลบ
เพ่ิมข้ึนไปอีกซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อบริษัทเหล่านี้ในการด าเนินการย้ายกลับสู่หมวดปกติ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมในข้างต้นผู้วิจัยพบว่าการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงานมาใช้เป็นครั้งแรกนั้นส่งผลต่องบการเงินของบริษัท โดยท าให้มีส่วนของ
หนี้สินเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เป็นสาเหตุให้มีก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง อีกทั้งมาตรฐานยังมี
การก าหนดให้มีทางเลือกในการปฏิบัติได้ 4 วิธีในการน ามาใช้เป็นครั้งแรก เพ่ือลดผลกระทบจากการ
เลือกวิธีปฏิบัติทางบัญชีผู้วิจัยพบว่าการใช้วิธีการค านวณคุณภาพก าไรจากอัตราส่วนกระแสเงินสดนั้น
มีความเหมาะสมกับงานวิจัยชิ้นนี้มากที่สุด จึงได้น าเอาวิธีการค านวณคุณภาพก าไรจากอัตราส่วน
กระแสเงินสดมาใช้ในการศึกษาในบทถัดไป 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัยข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพ

ก าไรในช่วงก่อน และหลังการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ 
สามารถส่งผลต่อคุณภาพก าไรหรือไม่นอกจากนี้ยังศึกษาว่าหลังการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 
เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ คุณภาพก าไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ มีความแตกต่างจากก่อน
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพก าไร
ของบริษัท แยกตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่โดยมีการด าเนินการศึกษา และวิจัย
ตามล าดับขึ้นตอนดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4  สมมติฐานการวิจัย 
3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่ม SET100 
จ านวนทั้งสิ้น 100 บริษัท โดยเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 บริษัทซึ่ง
สามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งสิ้น 81 บริษัท12  
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ท าโดยการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากงบ
การเงินรายปีของกิจการในปี 2553 และปี 2554 ในช่วงก่อนและหลังที่มีการน ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้
โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และน ามาทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for window โดยวิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพก าไรที่วัดโดย

                                                           
12

 ภาคผนวก ก ตาราง ก 
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อัตราส่วนจากกระแสเงินสด โดยใช้อัตราส่วนจากกระแสเงินสด จ านวน 7 อัตราส่วนคือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index)ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (Cash flow adequacy)  ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)อัตราส่วนการลงทุนต่อ 
(Reinvestment ratio)เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital 
Investment per dollar of cash)ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) 
และ อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) โดยน า
ข้อมูลคุณภาพก าไรจากอัตราส่วน มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้   
   
  3.2.1 กำรวัดแนวโน้มเข้ำสู่ส่วนกลำง (Central Tendency)  

เป็นการค านวณหาค่ากลางของข้อมูลว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรเพ่ือบอกถึงลักษณะ
ของข้อมูล ท าให้ทราบถึงการแจกแจงของข้อมูลประกอบด้วย 
  3.2.1.1 ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)  

�̅� ค่าเฉลี่ยถือเป็นค่ากลางของข้อมูลแบบหนึ่งที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูล
ทั้งหมดท่ีค านวณได้จาก 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
 

   โดย    X = ค่าของข้อมูลตัวที่ I  
    n = ขนาดตัวอย่าง 
    ∑= ผลรวม         
  3.2.1.2 ค่ำมัธยฐำน (Median)  

ค่าของข้อมูลที่มีต าแหน่งอยู่ตรงกลางของชุดข้อมูล จากการน าข้อมูลมา
เรียงล าดับจากค่าน้อยไปหาค่ามากก็จะได้ข้อมูลครึ่งหนึ่งที่น้อยกว่าค่ามัธยฐานและมีข้อมูลอีกครึ่งหนึ่ง
ที่มากกว่าค่ามัธยฐาน 
   
  3.2.2 กำรวัดกำรกระจำย (Measure of Variation) 

การพิจารณาหรือสรุปถึงลักษณะของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวอาจท า
ให้ไม่ทราบถึงลักษณะของข้อมูลได้ชัดเจน เนื่องจากอาจมีข้อมูลที่มีค่ากลางเท่ากันแค่ลักษณะข้อมูล
แตกต่างกัน ประกอบด้วย 
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   3.2.2.1 ค่ำสูงสุด – ต่ ำสุด ของข้อมูล 
   3.2.2.2 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : SOI)  

หมายถึงรากที่สองของค่าความแปรปรวน ส าหรับข้อมูลที่จัดกลุ่มค านวณ
ได้จาก 
 

𝑆𝐷 = 𝑆 = √
∑(𝑥1 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

 โดย  𝑥1= ค่าก่ึงกลางของชั้นที่ I , I = 1, 2, … , x 
 
  3.2.3 กำรทดสอบสมมติฐำน (Test of Hypotheses) 

เป็นการใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบเพ่ือให้ทราบว่าสมมติฐานหรือสิ่ง
ที่คาดไว้เป็นจริงหรือไม่ ประกอบด้วย 

(1) ทดสอบการแจกแจงของประชากรโดยดูว่าประชากรมีการแจกแจงปกติหรือไม่ 
โดยใช้วิธี Kolmogorov-Smirnov Test of Normality เป็นสถิติทดสอบ ซึ่งเป็นการทดสอบโดยไม่ใช้
พารามิเตอร์น ามาใช้ในการทดสอบประชากรจ านวน 81 บริษัท 

(2) ทดสอบการแจกแจงของประชากรโดยวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality 
ส าหรับการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องด้วยเป็นสถิติทดสอบที่
ใช้ส าหรับกลุ่มประชากรขนาดเล็ก โดยมีประชากรน้อยกว่า 30บริษทัในแต่ละกลุ่ม 

(3) การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากรแบบจับคู่
โดยใช้พารามิเตอร์ ตามวิธี Paired T-test ซึ่งใช้เมื่อประชากรทั้งสองมีการแจกแจงปกติ และไม่ทราบ
ค่าความแปรปรวนของทั้งสองประชากรจึงใช้ t เป็นสถิติทดสอบ 

(4) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่ามัธยฐานของประชากรโดยไม่ใช่พารามิเตอร์ 
ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ซึ่งเป็นการทดสอบค่ากึ่งกลางข้อมูล เมื่อประชากรมีการแจก
แจงไม่ปกต ิ
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  การวิจัยครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลงบการเงินปี 2553 จากรายงานทางการเงิน
ประจ าปี 2553 และปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม SET 100 
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ทั้งสิ้นจ านวน 81 บริษัท นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัย หนังสือ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง 
 
3.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 

 
  การตั้งสมมติฐานการวิจัยนั้นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณภาพก าไรออกเป็น 2 ช่วง คือ 
คุณภาพก าไรก่อนช่วงการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาใช้ 
และคุณภาพก าไรช่วงหลังการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาใช้
โดยตั้งสมมติฐานการวิจัยคือ คุณภาพก าไรช่วงหลังการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้น
สูงกว่าก่อนมีการน ามาใช้ 

𝐻1: 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑑 𝑇𝐹𝑅𝑆19 < 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑑 𝑇𝐹𝑅𝑆19  
ท าให้ได้สมมติฐานรองส าหรับการวิจัยคือ 

𝐻0: 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑑 𝑇𝐹𝑅𝑆19 > 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑒𝑑 𝑇𝐹𝑅𝑆19  
  เนื่องจากการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นที่อาจส่งผลต่ออัตราส่วนกระแสเงินสดพบว่า
ส่งผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะบางรายการเท่านั้น คือท าให้มีส่วนของหนี้สินและ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 
จึงส่งผลต่อการก าหนดความคาดหวังของผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  
  3.4.1 ดัชนีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน  

เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรโดยเฉพาะ แสดงถึงความสามารถของ
กิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และ
หมายถึงก าไรที่เกิดขึ้นนั้นเป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง หากอัตราส่วนนี้ค่าเท่ากับ 1 หรือยิ่งสูงยิ่งดี ในการ
น าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้นั้นส่งผลให้ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง จึงท าให้
ดัชนีกระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงานมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยคือดัชนี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานหลังการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าก่อนการน าเอา
มาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ ได้เป็นสมการดังนี้ 

𝐻𝐴1: 𝜇𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 < 𝜇𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑇𝐹𝑅𝑆19  
 
  3.4.2 ควำมเพียงพอของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน  

แสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ได้สูง หากอัตราส่วน
นี้สูงแสดงว่ากิจการนั้นมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี ในทางกลับกันหากอัตราส่วนนี้ต่ า
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แสดงว่ากิจการไม่สามารถด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือภาระผูกพันต่างๆ 
ได้ ในการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้นั้นส่งผลให้ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง 
แต่ไม่ส่งผลต่อความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยคือ
ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหลังการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ไม่แตกต่างจากก่อน
การน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ ได้เป็นสมการดังนี้ 

𝐻𝐴2: 𝜇𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑦 = 𝜇𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑦 𝑇𝐹𝑅𝑆19 
 
   3.4.3 ผลกระทบของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำย 

ตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดแสดงถึงประสิทธิภาพการท างานของกิจการใน
การด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับกระแสเงิน
สดที่มีอยู่ อัตราส่วนส่งผลดีเมื่อมีค่าต่ า ในทางกลับกันหากอัตราส่วนนี้สูง แสดงถึงการด าเนินงานของ
กิจการมีประสิทธิภาพต่ า ซึ่งโดยทั่วไปมักพิจารณาคู่กันกับอัตราส่วนการลงทุนต่อ ในการน าเอา
มาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้นั้นส่งผลให้ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง แต่ไม่ส่งผลต่อ
ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย ดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยคือผลกระทบของ
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายหลังการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ไม่แตกต่างจากก่อน
การน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ ได้เป็นสมการดังนี้ 

𝐻𝐴3: 𝜇𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

= 𝜇𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑇𝐹𝑅𝑆19

 

 
  3.4.4 อัตรำส่วนกำรลงทุนต่อ 

แสดงถึงประสิทธิภาพในการท างานของกิจการเพ่ือรักษาระดับทุนและการลงทุน
ต่อไปในอนาคตได้สูง อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดีในทางกลับกันหากกิจการมีอัตราส่วนนี้น้อย หรือต่ าแสดง
ถึงประสิทธิภาพของกิจการเก่ียวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษาระดับทุนที่ต่ าตามไปด้วย
จากการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนพบว่าในการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้นั้นส่งผลให้ 
มีค่าใช้จ่ายมากข้ึน ก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง แต่ไม่ส่งผลต่ออัตราส่วนการลงทุนต่อ ดังนั้น
สมมติฐานของการวิจัยคืออัตราส่วนการลงทุนต่อหลังการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ไม่แตกต่าง
จากก่อนการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ ได้เป็นสมการดังนี้ 

𝐻𝐴4: 𝜇𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝜇𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑇𝐹𝑅𝑆19 
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  3.4.5 เงินทุนในสินทรัพย์ถำวรเม่ือเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
แสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดจากทุก

แหล่งรวมกันที่มากพอและสามารถลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวรได้โดยส่งผลกระทบต่อกระแส
เงินสดสุทธิน้อยมาก อัตราส่วนนี้ยิ่งต่ ายิ่งดี ในทางกลับกันหากกิจการมีอัตราส่วนนี้มาก หรือสูงแสดง
ว่ากระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นไม่มีความเพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปใน
สินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของกิจการส่งผลกระทบสูงมากต่อกระแสเงินสด
สุทธิจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพบว่าในการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้นั้น
ส่งผลให้ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง แต่ไม่ส่งผลต่อเงินทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อ
เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยคือเงินทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดสุทธิหลังการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ไม่แตกต่างจากก่อนการน าเอามาตรฐาน
ฉบับที่ 19 มาใช้ ได้เป็นสมการดังนี้ 

𝐻𝐴5: 𝜇𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎;𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑠ℎ = 𝜇𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎;𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑇𝐹𝑅𝑆19 
 
  3.4.6 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบี้ย 

แสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยได้สูง ในทางกลับกันหากกิจการมีอัตราส่วนนี้น้อย หรือต่ าแสดงว่า
กิจการมีความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบี้ยต่ าหรือช าระได้น้อยมาก หรือการจ่ายช าระภาระ
ดอกเบี้ยของกิจการส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่กิจการท ามาหาได้สูงมาก และหากอัตราส่วนนี้ติด
ลบแสดงว่ากิจการมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดโดยที่การมี
อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดีจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพบว่าในการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 
19 มาใช้นั้นส่งผลให้ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง แต่ไม่ส่งผลต่อความสามารถใน
การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยคือความสามารถในการ
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิหลังการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ไม่แตกต่างจาก
ก่อนการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ ได้เป็นสมการดังนี้ 

𝐻𝐴6: 𝜇𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝜇𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜  𝑇𝐹𝑅𝑆19 
 
  3.4.7 อัตรำผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 

แสดงถึงความสามารถและประสิทธิภาพของกิจการในการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่
ก่อให้เกิดเป็นกระแสเงินสดได้อย่างเพียงพอและมากพอ ในทางกลับกันหากกิจการมีอัตราส่วนนี้น้อย 
หรือต่ าหมายถึงว่ากิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก าไรของ
กิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพต่ าจากการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพบว่าในการน าเอา
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มาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้นั้นส่งผลให้ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก าไรสุทธิของบริษัทน้อยลง แต่ไม่ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม ดังนั้นสมมติฐานของการวิจัยคืออัตรา
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมหลังการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ไม่แตกต่าง
จากก่อนการน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้ ได้เป็นสมการดังนี้ 

𝐻𝐴7: 𝜇𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 = 𝜇𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  𝑇𝐹𝑅𝑆19 
 
3.5  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงองนุมาน ดังนี้ 
 
  3.5.1 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 

เป็นการสรุปถึงลักษณะเบื้องต้นของข้อมูล โดยที่ข้อมูลของตัวแปรอิสระซึ่ง
หมายถึงการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ และตัวแปรตาม
คือ คุณภาพก าไร ประกอบด้วยอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ ดัชนีกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงาน (Operating cash index)ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
(Cash flow adequacy)ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด 
(Depreciation/amortization impact ratio) อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) เงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital investment per dollar of cash) 
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) จะถูกน ามาวิเคราะห์ขั้นต้นด้วยการเปรียบเทียบ
คุณภาพก าไรก่อน และหลังการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาใช้เป็นรายบริษัท จากนั้นจึง
ทดสอบโดยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง เช่น การหาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของ
ข้อมูล เช่น ค่าสูงสุดและต่ าสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
  3.5.2 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) 

โดยน าเอาข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพ่ือศึกษาถึง
คุณภาพก าไรก่อน และหลังการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มา
ใช้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า 
คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาใช้ ต่่ากว่า
คุณภาพก าไรหลังการการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 หลังจากผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม 

SET100 โดยรวบรวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2553 ก่อนที่จะมีการน ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที1่9 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ และ หลังจากที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงานมาใช้ ล าดับต่อไปเป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรม 
SPSS for window โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเชิงพรรณนาและผลการ
วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานในส่วนของสถิติเชิงพรรณนาจะแสดงในรูปของ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด และ
ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดทั้ง 7 อัตราส่วน ในส่วนของสถิติ
เชิงอนุมานเป็นการน าตัวแปรตามมาทดสอบว่า คุณภาพก าไรช่วงก่อนที่จะมีการน ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ และ มีลักษณะที่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรช่วงหลังจากที่มีการ
น ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ โดยใช้ตัวแปร
ตามท้ัง 7 ตัวแปรในการวัด ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็นสองช่วง คือ อัตราส่วนจากกระแสเงินสดช่วงก่อนที่
จะมีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ และ อัตราส่วนจากกระแส
เงินสดช่วงหลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ จากนั้นจะ
ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลโดยวิธี Kolmogorov-Smirnov Test of Normality แล้วจึงจะ
ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ยอัตราส่วนจากกระแสเงินสดของข้อมูลทั้งสองช่วงโดยวิธี 
Paired T-test ทั้งนี้การทดสอบสมมติฐานโดยใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Paired T-test นั้นมีข้อสมมติว่า
ข้อมูลต้องมีการแจกแจงแบบปกติ หรือทดสอบด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี 
Wilcoxon Signed-Rank Test เมื่อการแจกแจงข้อมูลของประชากรนั้นไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 
โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถแบ่งตามล าดับได้ ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเชิงพรรณนาส าหรับประชากรกลุ่ม SET100 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานส าหรับประชากรกลุ่ม SET100 
4.3 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
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4.1 ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเชิงพรรณนาส าหรับประชากรกลุ่มSET100 
 
  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม SET100 โดย
ใช้ข้อมูลทางการเงินในปี 2553 ในช่วงที่ก่อนที่จะมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  เรื่อง
ผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ และ หลังจากที่มีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  มาใช้ 
ทั้งนี้ได้มีการตัดข้อมูลของบริษัทที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิจัยจ านวน 19 บริษัท เนื่องจากบริษัท
เหล่านี้มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาใช้ก่อนก าหนด และไม่สามารถเก็บข้อมูลทางการเงิน
ในปี 2553 โดยแบ่งเป็นสองช่วงได้ ท าให้มีการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 81 บริษัท  
  จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงจ านวนประชากรแบ่งแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวด
ธุรกิจ โดยทั้ง 81 บริษัทนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม  ดังนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารจ านวน 5 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจ านวน 9 บริษัท กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรจ านวน 11 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินจ านวน 9 บริษัท กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ จ านวน 18 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมจ านวน 4 บริษัทและ
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจ านวน 25 บริษัทและแบ่งออกเป็น 19 หมวดธุรกิจ 
คือ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจยาน
ยนต์ ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุดเป็นจ านวน 25 บริษัทรองลงมาคือกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ 18 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 11 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
และกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน อย่างละ 9 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5 
บริษัท และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมน้อยที่สุดคือ 4 บริษัท ตามตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนบริษัทที่เป็นกลุ่มประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ จ านวน รวม 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ธุรกิจการเกษตร 1 

5 
อาหารและเครื่องดื่ม 4 

เทคโนโลย ี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 

9 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 2 

ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค 11 11 

ธุรกิจการเงิน 
เงินทุนและหลักทรัพย ์ 1 

9 
ธนาคาร 6 

ประกันภัยและประกันชีวิต 2 

บริการ 

การแพทย์ 3 

18 
พาณิชย ์ 6 

การท่องเที่ยวและสันทนาการ 1 
ขนส่งและโลจสิติกส ์ 4 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 4 

สินค้าอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 1 

4 
เหล็ก 2 

ยานยนต ์ 1 

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

บริการรบัเหมาก่อสร้าง 4 

25 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 18 

วัสดุก่อสร้าง 3 

รวม 81 81 
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ตารางที่ 4.2 สรุปจ านวน ผลกระทบจากการน ามาใช้แยกตามรายบริษัท 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ผลกระทบหลังจากน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 มาใช้13 

คุณภาพก าไรสูงขึ้น คุณภาพก าไรต่ าลง 
คุณภาพก าไรเท่า
เดิม 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 48 บริษัท 17 บริษัท 16 บริษัท 

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน 

23 บริษัท 18บริษัท 40 บริษัท 

ผลกระทบของค่ า เ สื่ อมร าคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 

17 บริษัท 14 บริษัท 50 บริษัท 

อัตราส่วนการลงทุนต่อ 9 บริษัท 12 บริษัท 60 บริษัท 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดสุทธิ 

7 บริษัท 14 บริษัท 60 บริษัท 

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 20 บริษัท 16 บริษัท 45 บริษัท 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวม 

9 บริษัท 10 บริษัท 62 บริษัท 

 
  จากผลการค านวณคุณภาพก าไรเบื้องต้นตามตารางที่ 4.2 พบว่าอัตราส่วนดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานมีคุณภาพก าไรสูงขึ้นโดยรวม 48 บริษัท ในขณะที่มีบริษัทที่มีคุณภาพก าไร
ต่ าลง 17 บริษัท และไม่มีผลกระทบทั้งหมด 16 บริษัทอัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานมีคุณภาพก าไรสูงขึ้นโดยรวม 23 บริษัท ในขณะที่มีบริษัทที่มีคุณภาพก าไรต่ าลง 18 
บริษัท และไม่มีผลกระทบทั้งหมด 40 บริษัทอัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายมีคุณภาพก าไรสูงขึ้นโดยรวม17บริษัทในขณะที่มีบริษัทที่มีคุณภาพก าไรต่ าลง14บริษัทและ
ไม่มีผลกระทบทั้งหมด50บริษัทอัตราส่วนอัตราส่วนการลงทุนต่อมีคุณภาพก าไรสูงขึ้นโดยรวม9บริษัท
ในขณะที่มีบริษัทที่มีคุณภาพก าไรต่ าลง12บริษัทและไม่มีผลกระทบทั้งหมด60บริษัทอัตราส่วนเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิมีคุณภาพก าไรสูงขึ้นโดยรวม7บริษัทในขณะที่มี
บริษัทที่มีคุณภาพก าไรต่ าลง14บริษัทและไม่มีผลกระทบทั้งหมด60บริษัทอัตราส่วนความสามารถใน
การจ่ายดอกเบี้ยมีคุณภาพก าไรสูงขึ้นโดยรวม20บริษัทในขณะที่มีบริษัทที่มีคุณภาพก าไรต่ าลง16
บริษัทและไม่มีผลกระทบทั้งหมด45บริษัทอัตราส่วนอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์

                                                           
13ภาคผนวกตาราง ข- ตาราง ซ 
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รวมมีคุณภาพก าไรสูงขึ้นโดยรวม 9 บริษัทในขณะที่มีบริษัทที่มีคุณภาพก าไรต่ าลง 10 บริษัทและไม่มี
ผลกระทบทั้งหมด 62 บริษัท 
  จากผลการสรุปข้างต้นพบว่านอกจากอัตราส่วนดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่
โดยรวมนั้นให้คุณภาพก าไรสูงขึ้นหลังจากมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงานมาใช้นั้นโดยรวมคุณภาพก าไรจากอัตราส่วนกระแสเงินสดอ่ืนๆจะมีค่าเท่ากับ
ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาใช้ หรือไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพก าไรในภาพรวม 
 
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรตาม N 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
Mean Max Min Std. Dev 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
81 
81 

BF < TFRS19 
 

1.6111 
1.6483 

 
11.77 
9.55 

 
0.00 
0.00 

 
2.0096 
1.9218 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
81 
81 

BF < TFRS19 
 

1.0228 
1.0741 

 
6.11 
6.09 

 
0.00 
0.00 

 
1.2266 
1.3156 

Depreciation/amortization 
impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
81 
81 

BF > TFRS19 

 
0.9698 
0.9430 

 
34.69 
34.69 

 
0.00 
0.00 

 
3.9349 
3.9025 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
81 
81 

BF < TFRS19* 
 

1.9960 
1.8435 

 
43.37 
43.37 

 
0.00 
0.00 

 
4.9807 
4.9086 

Capital investment per 
dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
81 
81 

BF > TFRS19* 

 
2.2789 
2.6169 

 
29.50 
32.436 

 
0.00 
0.00 

 
4.8753 
5.6953 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรตาม N 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
Mean Max Min Std. Dev 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
81 
81 

BF < TFRS19 
 

11791 
11810 

 
831363 
831363 

 
0.00 
0.00 

 
92740.95 
92740.97 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

 
81 
81 

BF < TFRS19* 

 
0.1284 
0.1275 

 
0.72 
0.72 

 
0.00 
0.00 

 
0.1399 
0.1394 

 
โดยที่ :  N  คือ  จ านวนบริษัท 
 Max  คือ ค่าสูงสุดของข้อมูล  

Min  คือ ค่าต่ าสุดของข้อมูล 
Mean คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

 BF  คือ  อัตราส่วนจากกระแสเงินสดก่อนการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้ 

TFRF19คือ อัตราส่วนจากกระแสเงินสดหลังการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้  

 จากตารางที่ 4.3 เป็นตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรตาม เมื่อพิจารณา
ข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดทั้ง 7 ตามตารางที่ 4.3 แล้วนั้น แสดงผลการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาดังนี้ 
 
  4.1.1 กระแสเงินสดที่ให้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มีคุณภาพก าไรสูงขึ้น 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash flow adequacy) ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) และ
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) จะเห็นได้ว่า 
   4.1.1.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
คือ 1.6111 ซ่ึงต่ ากวา่ 1.6483 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
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ที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพ
ของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิด
เป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 มาใช้ 
   4.1.1.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(Cash flow adequacy) 

มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ คือ 1.0228 ซ่ึงต่ ากวา่ 1.0741 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึง
ความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการ
ลงทุนได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้  
   4.1.1.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) 

มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ คือ 0.9698 ซึ่งสูงกว่า 0.9430 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมี
ประสิทธิภาพการท างานของกิจการในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมี
ผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดที่มีอยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
ก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้  
   4.1.1.4 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) 

มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ คือ 11790.5353 ซึ่งต่ ากว่า 11810.2786 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้
นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระ
ดอกเบี้ยได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ 
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  4.1.2 กระแสเงินสดที่ให้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่มีคุณภาพต่ าลง 
อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อ

เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital investment per dollar of cash) และอัตราผลตอบแทนของ
กระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนนี้จะเห็นได้ว่า  
   4.1.2.1 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) 

มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ คือ 1.9960 ซึ่งสูงกว่า 1.8435 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึง
ประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษาระดับทุนที่ต่ ากว่า เมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้   
   4.1.2.2 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ คือ 2.2789 ซึ่งสูงกว่า 2.6169 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแส
เงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นไม่มีความเพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร 
หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของกิจการ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.1.2.3 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 
(Cash flow return on assets) 

มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ คือ 0.1284 ซึ่งสูงกว่า 0.1275 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการ
ไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามี
คุณภาพต่ า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
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ตารางที4่.4 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดที่
ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Kolmogarov-Smirnov Test of Normality ที่สมมติฐาน
ค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

**Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05 
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ตารางที่ 4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มีการ
น ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-
Rank 
Test 

Paired 
T-test 

Wilcoxon 
Signed-
Rank 
Test 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

1.6111 
1.6483 

 
1.31 
1.32 

0.287 0.007 ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

1.0228 
1.0741 

 
0.67 
0.69 

0.1325 0.242 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Depreciation/amortiz
ation impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
0.9698 
0.9430 

 
0.32 
0.30 

0.1885 0.1845 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

1.9960 
1.8435 

 
0.97 
0.93 

0.078 0.265 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Capital investment 
per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
2.2789 
2.6169 

 
0.19 
0.21 

0.174 0.1105 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ขอ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired 
T-test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ี
มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 

ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 
Interest coverage 
ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
11790.54 
11810.28 

 
6.63 
6.63 

0.1295 0.3895 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
0.1284 
0.1275 

 
0.09 
0.09 

0.264 0.297 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

 
 จากการทดสอบการแจกแจงของประชากรโดยวิธี Kolmogorov-Smirnov Test of 

Normality  ตามตารางที่ 4.4 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน 
คือ ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน (Cash flow adequacy)  ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย
ที่มีต่อกระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) อัตราส่วนการลงทุนต่อ 
(Reinvestment ratio) เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital 
investment per dollar of cash) ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) 
อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) เท่ากับ 0.000  
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ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  (α = 0.05)  จึงสรุปว่าข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 7 
อัตราส่วนไม่มีการแจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของ
งานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Testและ
จากผลการวิจัยตามตารางที่ 4.5 ท าให้ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่
โดยวิธี Paired T-test และ การทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ดังนี้ 
 
  4.2.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
ตามตารางที่ 4.5ของดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติ
เท่ากับ 0.287 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรอง
ได้ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมี
การน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
ปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธีKolmogarov-Smirnov Test of 
Normality ในตารางที่ 4.4 ที่มีค่านัยส าคัญ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.5 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  
จึงสามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ กล่าวคือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานดัชนีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
ซึ่งหมายความว่าการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้นั้น 
ส่งผลให้สภาพคล่องของคุณภาพก าไรในระยะสั้นดีขึ้น คือเป็นตัวบ่งบอกว่ากิจการสามารถก่อให้เกิด
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานได้ในจ านวนที่สูงเท่าๆกับก าไรที่ท ามาหาได้ และถือว่าเป็นก าไรที่มี
เพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการมีการน าเอามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาใช้ 
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  4.2.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
(Cash flow adequacy)  

ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
ตามตารางที่ 4.5ของความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการ
ทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1325 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหลังมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
ปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Kolmogarov-Smirnov Test of 
Normality ในตารางที่ 4.4 ที่มีค่านัยส าคัญ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.5ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.242  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความเพียงพอของกระแสเงิน
สดหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบ
กับความเพียงพอของกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ ได้ผล
ทดสอบเป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired 
T-test คือกิจการมีความสามารถในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพียงพอต่อการ
ช าระคืนหนี้สิน และการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ รวมถึงน าไปจ่ายเงินปันผลได้พอๆ กับก่อน
การน าเอามาตรฐานฉบับที่ 19 มาใช้  

 
  4.2.3 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
(Cash flow adequacy) 

ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
ตามตารางที่ 4.4 ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดมีค่า
นัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1885 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่
มีต่อกระแสเงินสดหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต  ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
ปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Kolmogarov-Smirnov Test of 
Normality ในตารางที่ 4.4ที่มีค่านัยส าคัญ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.5 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1845  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05  จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานผลกระทบของค่าเสื่อม
ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้ไม่ต  ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทาง
เดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการว่ามีความเพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายคงที่ในแต่ละงวดบัญชี
ในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายได้พอๆกับก่อนการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 มาใช้ 

 
  4.2.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
ตามตารางที่ 4.5 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.078 ซึ่ง
มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือ
อัตราส่วนการลงทุนต่อหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเม่ือเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
ปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Kolmogarov-Smirnov Test of 
Normality ในตารางที่ 4.4 ที่มีค่านัยส าคัญ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.5 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.265 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราส่วนการลงทุนต่อหลังมี
การน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ
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อัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับ
การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test แสดงถึงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของกิจการ ในความสามารถในการลงทุนต่อและการรักษาระดับทุนก่อนมีการน าเอา
มาตรฐาน ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นพอๆกับหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
 
  4.2.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
ตามตารางที่ 4.5ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการ
ทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.174 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ หลังมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต  ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
ปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Kolmogarov-Smirnov Test of 
Normality ในตารางที่ 4.4 ที่มีค่านัยส าคัญ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.5 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1105  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05  จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานเงินลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต  ากว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อน
มีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test กล่าวคือความสามารถในการที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดรวมสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นมีความเพียงพอที่จะน าไปลงทุนกลับในสินทรัพย์ถาวรได้ 
ไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กับหลังการน าเอา
มาตรฐานมาใช้ 
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  4.2.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  
ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 

ตามตารางที่ 4.5 ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 
0.1295 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่ง
ก็คือความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
ปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Kolmogarov-Smirnov Test of 
Normality ในตารางที่ 4.4 ที่มีค่านัยส าคัญ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.5ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.3895 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ยหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test
แสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานของกิจการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดก่อนหักภาระเรื่อง
ดอกเบี้ยและภาษี ที่เพียงพอต่อภาวะค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยจ่ายที่ต้องจ่าย พอๆกับก่อนมีการน าเอา
มาตรฐาน ฉบับ 19 มาใช้ 

 
  4.2.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
(Cash flow return on assets) 

ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
ตามตารางที่ 4.5 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.264 ซึ่ง
มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คืออัตรา
ผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้
ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม
ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลแบบ
ปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Kolmogarov-Smirnov Test of 
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Normality ในตารางที่ 4.4 ที่มีค่านัยส าคัญ 0.000 ซึ่งต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.5 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.297 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราผลตอบแทนของกระแส
เงินสดต่อสินทรัพย์รวมหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเม่ือเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
การบญัชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบ
จับคู่โดยวิธี Paired T-test แสดงถึงความสามารถของกิจการในการบริหารสินทรัพย์ที่ของกิจการให้
เปลี่ยนกลับมาเป็นกระแสเงินสดนั้นสูงพอๆกับก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
 
ตารางที4่.6 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดที่

ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normalityของกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.319 
0.592 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.537 
0.057 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.108 
0.171 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.103 
0.092 
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ตารางที4่.6(ต่อ) ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงิน
สดที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.367 
0.368 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.002 
0.002 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.171 
0.825 
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ตารางที่ 4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มีการ
น ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลการ
ทดสอบ 

Paired 
T-test 

Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 
Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

0.6580 
0.6180 

 
0.6900 
0.6900 

0.200 0.3275 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

0.3820 
0.3560 

 
0.4300 
0.4300 

0.187 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Depreciation/amortiz
ation impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
0.3220 
0.3440 

 
0.3600 
0.3600 

0.187 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

1.8300 
1.8340 

 
1.6400 
1.6400 

0.294 0.3275 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Capital investment 
per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
7.2480 
7.2520 

 
5.4300 
5.4300 

0.187 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.7(ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มีการ
น ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลการ
ทดสอบ 

Paired 
T-test 

Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 
Interest coverage 
ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
19.5900 
19.2340 

 
6.6300 
6.6300 

0.190 0.3275 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
0.0820 
0.0720 

 
0.0900 
0.0900 

0.187 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

 
  นอกจากผลการวิจัยทางสถิติโดยภาพรวมของ SET100 ข้างต้นแล้วผู้วิจัยได้วิจัยแยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มประชากร SET100 เพ่ือดูผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม 
โดยแยกออกเป็น7 กลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยน า
ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของแต่ละบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมาทดสอบการแจกแจงของ
ประชากร ตามวิธี Shapiro-Wilk Test เพ่ือเลือกใช้การอ่านค่าของการทดสอบสมมติฐานตามวิธี
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ทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test หรือการทดสอบสมมติฐาน
ค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ดังนี้ 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม – กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 
และอาหาร 

ในการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้การ
ทดสอบตามวิธี Shapiro-Wilk Test เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 50 จากผลการ
ทดสอบตามตารางที่ 4.6 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ 
ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน (Cash flow adequacy)  ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มี
ต่อกระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) อัตราส่วนการลงทุนต่อ 
(Reinvestment ratio) เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital 
investment per dollar of cash) และอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash 

flow return on assets) มากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  (α = 0.05) จึงสรุปว่าอัตราส่วนที่กล่าว
มานี้มีการแจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย 
คือ การทดสอบสมมติฐานโดยวิธี Paired T-test 

ในขณะที่ อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ( Interest coverage 

ratio) มีค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.002 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (α = 0.05) จึงไม่มีการแจก
แจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การ
ทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test และจากผลการวิจัย
ตามตารางที่ 4.7 ท าให้ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-
test และ การทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test 
ดังนี้ 
   4.3.1.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมี
การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.6580 สูงกว่า 0.6180 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิดเป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตามตารางที่ 4.7ของดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
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มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.200 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ในตารางที่ 4.5 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test  ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อน
มีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้คือเป็นตัวบ่งบอกว่ากิจการสามารถก่อให้เกิดกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานได้ในจ านวนที่สูงเท่าๆกับก าไรที่ท ามาหาได้ และถือว่าเป็นก าไรที่มีคุณภาพ
พอๆกับก่อนการมีการน าเอามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.1.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
(Cash flow adequacy)  

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.3820 ซึ่งต่ ากว่า 0.3560 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนได้สูงกว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตามตารางที่ 4.7ของความเพียงพอของกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.187 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityในตารางที่ 4.6ที่มีค่านัยส าคัญสูงกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบตามวิธี Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร หลังมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือกิจการมี
ความสามารถในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน และ
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การน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ รวมถึงน าไปจ่ายเงินปันผลได้พอๆ กับก่อนการน าเอามาตรฐาน
ฉบับที่ 19 มาใช้  
   4.3.1.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มี 
ต่อกระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)  

ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สด มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.3220 ซึ่งต่ า
กว่า0.3440ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าว
ได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานของ
กิจการในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดที่มีอยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-
test ตามตารางที่ 4.7ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดมี
ค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.187 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ในตารางที่ 4.6ที่มีค่านัยส าคัญสูงกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบตามวิธี Paired T-test ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร หลังมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบ
ของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ แสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการว่ามีความเพียงพอต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายคงที่ในแต่ละงวดบัญชีในส่วนของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายได้พอๆกับก่อนการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.1.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

อัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.8300 ซึ่งต่ ากว่า 1.8340 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
หลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษา
ระดับทุนที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตามตาราง
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ที่ 4.7ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.294 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จงึไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityในตารางที่ 4.6ที่มีค่านัยส าคัญสูงกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบตามวิธี Paired T-test ซึ่งก็คืออัตราส่วนการลงทุนต่อของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้แสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ ในความสามารถในการลงทุนต่อ
และการรักษาระดับทุนก่อนมีการน าเอามาตรฐาน ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นพอๆกับหลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
  4.3.1.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 7.2480 ซึ่งต่ ากว่า 7.2520 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นมีความ
เพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของ
กิจการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตามตาราง
ที่ 4.7ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการทดสอบ
ทางสถิติเท่ากับ 0.187 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติ
ฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ในตารางที่ 4.6ที่มีค่านัยส าคัญสูงกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบตามวิธี Paired T-test ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร หลังมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
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   4.3.1.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)มีค่าเฉลี่ย

ของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 19.5900 ซึ่งสูงกว่า19.2340 
ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจาก
มีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้
เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยนั้นต่ ากว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตามตารางที่ 4.6ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มี
ค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.190 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตร และอาหารหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ในตารางที่ 4.6ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตามตารางที่ 4.7ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.3275 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับ
สมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดย
วิธี Paired T-test 
   4.3.1.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 
(Cash flow return on assets) 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.0820 ซึ่งสูงกว่า 0.0720 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพต่ า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
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อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตามตารางที่ 4.7ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมี
ค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.187 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityในตารางที่ 4.6ที่มีค่านัยส าคัญสูงกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบตามวิธี Paired T-test ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของ
กระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแส
เงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

 
ตารางที่ 4.8 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสด

ที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.752 
0.628 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.055 
0.003 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.067 
0.072 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.109 
0.102 
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ตารางที่ 4.8 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสด
ที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.054 
0.059 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.042 
0.060 
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ตารางที่ 4.9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test 
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลการ
ทดสอบ 

Paired 
T-test 

Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 
Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
2.7833 
3.2278 

 
3.1200 
3.1300 

0.1360 0.0210 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
1.1700 
1.5967 

 
0.9700 
0.9700 

0.1580 0.1425 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Depreciation/amortizat
ion impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
0.4700 
0.4611 

 
0.3700 
0.3700 

0.1415 0.0900 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
0.9267 
0.9211 

 
0.7700 
0.7700 

0.0895 0.0900 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Capital investment per 
dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
1.0800 
1.1367 

 
0.0000 
0.0000 

 
0.1735 

 

 
0.1585 

 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
18.7767 
18.8200 

 
10.6800 
10.7000 

0.4405 0.343 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่
ของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ 
Paired T-test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ี
มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลการ
ทดสอบ 

Paired 
T-test 

Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 
Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
0.2311 
0.2333 

 
0.2200 
0.2200 

0.3325 0.5 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

 
  4.3.2 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม - กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ในการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้การ
ทดสอบตามวิธี Shapiro-Wilk Test เนื่องจากมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 50 จากผลการทดสอบตาม 
ตารางที่ 4.8 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (Cash flow adequacy)  ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) และอัตราผลตอบแทนของกระแสเงิน

สดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) มากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด (α = 0.05) 
จึงสรุปว่าอัตราส่วนที่กล่าวมานี้มีการแจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการ
สรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Paired T-test 

ในขณะที่ อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) เงินลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital investment per dollar of cash) และอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) มีค่านัยส าคัญน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ

ที่ก าหนด (α = 0.05)  จึงไม่มีการแจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผล
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ขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test  และจากผลการวิจัยตาม ตารางที่ 4.9 ท าให้ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test และ การทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดย
วิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ดังนี้ 
   4.3.2.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมี
การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 2.7833 ซึ่งต่ ากว่า 3.2278 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิดเป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.9 ของดัชนีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1360  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.8 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้
ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.2.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(Cash flow adequacy)  

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.1700 ซึ่งต่ ากว่า 1.5967 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.9 ของความเพียงพอของกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1585 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
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ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอของกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความเพียงพอของกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityใน ตารางที่ 4.8 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.9 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1425  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ
กระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการ
ทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
   4.3.2.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)  

ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.4700 ซึ่งสูง
กว่า 0.4611 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าว
ได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานของ
กิจการในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดที่มีอยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-
test ตาม ตารางที่ 4.8 ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด
มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1415 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.8 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อมราคา
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และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 มาใช้ 
   4.3.2.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

อัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.9267 ซึ่งสูงกว่า 0.9211 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
หลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษา
ระดับทุนที่ต่ ากว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.9 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.0895  ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.8 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คืออัตราส่วนการลงทุนต่อของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ 
   4.3.2.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ 
(Capital investment per dollar of cash) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.0800 ซึ่งสูงกว่า 1.1367 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นไม่มีความ
เพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของ
กิจการ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้แต่
จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.9 
ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติ
เท่ากับ 0.1735 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติ
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ฐานรองได้ ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.8ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test โดย
มีผลการทดสอบตามตารางที่  10 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.1585  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถยอมรับสมมติ
ฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสด
สุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อน
มีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test  
   4.3.2.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 18.7767 ซึ่งต่ ากว่า 18.8200 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสด
ที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่
โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.9 ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีค่านัยส าคัญของการ
ทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.4405  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.8 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูง
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กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.2.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม 
(Cash flow return on assets) 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.2311 ซึ่งต่ ากว่า 0.2333 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.9 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อ
มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.3325  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์
รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.8 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test โดย
มีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.9 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่านัยส าคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.500  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถยอมรับสมมติ
ฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
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ตารางที่ 4.10 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสด 
ที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุม่
อุตสาหกรรมทรัพยากรสมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
 
 
 

 
 
 

ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.197 
0.254 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.426 
0.384 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.084 
0.139 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.082 
0.072 
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ตารางที่ 4.11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ 
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 

ผลการ
ทดสอบ 

Paired 
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

1.2855 
1.3182 

 
1.3800 
1.3800 

0.1255 0.0205 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

0.6864 
0.7055 

 
0.6900 
0.6900 

0.0740 0.0545 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Depreciation/amortizat
ion impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
0.2564 
0.2482 

 
0.2900 
0.2900 

0.0605 0.051 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

2.3818 
2.3945 

 
1.000 
1.000 

0.1705 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Capital investment per 
dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
4.5745 
4.5655 

 
0.1900 
0.1900 

0.1705 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.11(ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ 
ของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ 
Paired T-test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ี
มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 

ผลการ
ทดสอบ 

Paired 
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

46.577 
47.007 

 
8.24 
8.24 

0.2315 0.2965 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
0.0918 
0.0927 

 
0.11 
0.11 

0.1705 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

 
  4.3.3 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม - กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 

ในการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้การ
ทดสอบตามวิธี Shapiro-Wilk Test เนื่องจากมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 50 จากผลการทดสอบตาม 
ตารางที่ 4.10 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (Cash flow adequacy) และ อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) มากกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  (α = 0.05) จึงสรุปว่าอัตราส่วนที่กล่าวมานี้มีการแจกแจงแบบปกติจึง
ส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดย
ไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Paired T-test 
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ในขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital 
investment per dollar of cash) ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 

(Interest coverage ratio) มีค่านัยส าคัญน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด  (α = 0.05)  จึงไม่มีการ
แจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การ
ทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test  และจากผลการวิจัย
ตาม ตารางที่ 4.11 ท าให้ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired 
T-test และ การทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test 
ดังนี้ 
   4.3.3.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมี
การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.2855 ซึ่งต่ ากว่า 1.3182 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิดเป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.11 ของดัชนีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1255  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.10 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้  
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   4.3.3.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(Cash flow dequacy)  

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.6864 ซึ่งต่ ากว่า 0.7055 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.11 ของความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.0740 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.10 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.3.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)  

ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.2564 ซึ่งสูง
กว่า0.2482 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าว
ได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานของ
กิจการในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดที่มีอยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-
test ตาม ตารางที่ 4.11 ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.0605 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  
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เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.10 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อม
ราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 มาใช้ 
   4.3.3.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

อัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 2.3818 ซึ่งต่ ากว่า 2.3945 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
หลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษา
ระดับทุนที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.11 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1705  ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือ
อัตราส่วนการลงทุนต่อของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 
19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityใน ตารางที่ 4.10 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.11 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1585  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราส่วนการลงทุนต่อของกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired 
T-test  
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   4.3.3.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 4.5745 ซึ่งสูงกว่า 4.5655 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นไม่มีความ
เพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของ
กิจการ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่
จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 
4.11 ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการทดสอบ
ทางสถิติเท่ากับ 0.1705 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับ
สมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.10 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.11 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1585  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงิน
สดสุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบ
สมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
   4.3.3.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 46.5773 ซึ่งต่ ากว่า 47.0073 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสด
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ที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่
โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.11 ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีค่านัยส าคัญของ
การทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2315 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 
หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.10 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.11 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.2965  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดย
วิธี Paired T-test  
   4.3.3.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
(Cash flow return on assets) 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.0918 ซึ่งต่ ากว่า 0.0927 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
ก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.11 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่า
นัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1705  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.10 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test จึงไม่สามารถยอมรับสมมติ
ฐานรองได้ ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ 

 
ตารางที่ 4.12 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสด

ที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.058 
0.061 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.101 
0.121 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.323 
0.364 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.022 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.044 
0.000 



68 
 

ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแส
เงินสดที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.001 
0.000 

 
ตารางที่ 4.13 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ

อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ี
มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ีมี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลตามวิธี 
Wilcoxon 
Signed-
Rank 
Test 

Paired  
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

1.9189 
1.9300 

 
1.2600 
1.1600 

0.3015 0.2305 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

1.9544 
1.9322 

 
1.2700 
1.2700 

0.2265 0.2965 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่
ของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ 
Paired T-test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจาก
ที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที1่9 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลตามวิธี 
Wilcoxon 
Signed-
Rank 
Test 

Paired  
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Depreciation/amortization 
impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
0.3900 
0.3844 

 
0.1100 
0.1100 

0.2625 0.3275 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

0.7333 
0.7367 

 
0.5900 
0.5900 

0.2500 0.3275 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Capital investment per 
dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
1.2700 
1.1356 

 
0.0900 
0.6900 

0.4015 0.5 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
1.2900 

137.293
3 

 
1.0800 
1.0800 

0.1735 0.3575 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
0.7780 
0.7330 

 
0.0300 
0.0300 

0.2330 0.3275 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 
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  4.3.4 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม - กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ  
การเงิน 

ในการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้การ
ทดสอบตามวิธี Shapiro-Wilk Test เนื่องจากมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 50 จากผลการทดสอบตาม 
ตารางที่ 4.12 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (Cash flow adequacy) และ อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) มากกว่า

ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  (α = 0.05) จึงสรุปว่าอัตราส่วนที่กล่าวมานี้มีการแจกแจงแบบปกติจึง
ส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดย
ไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Paired T-test 

ในขณะที่ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สด (Depreciation/amortization impact ratio) เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแส
เงินสดสุทธิ (Capital investment per dollar of cash) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
(Interest coverage ratio) และอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow 

return on assets) มีค่านัยส าคัญน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  (α = 0.05)  จึงไม่มีการแจก
แจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การ
ทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test  และจากผลการวิจัย
ตาม ตารางที่ 4.13 ท าให้ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired 
T-test และ การทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test 
ดังนี้ 
   4.3.4.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมี
การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.9189 ซึ่งต่ ากว่า  1.9300 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิดเป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้แต่ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ย
สองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.13 ของดัชนีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.3015  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่
ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  
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เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.12 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมี
การน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.4.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(Cash flow adequacy)  

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.9544 ซึ่งสูงกว่า 1.9322 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนได้ต่ าลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.13 ของความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2265 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.12 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.4.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)  

ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.3900 ซึ่งสูง
กว่า 0.3844 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าว
ได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานของ
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กิจการในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดที่มีอยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-
test ตาม ตารางที่ 4.13 ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2625 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.12 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.13 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.3275  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
   4.3.4.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

อัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.07333 ซ่ึงต่ ากวา่ 0.7367 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
หลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษา
ระดับทุนที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.13 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2500 ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  
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เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.12 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบPaired T-test ซึ่งก็คืออัตราส่วนการลงทุนต่อ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.4.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.2700 ซึ่งสูงกว่า 1.1356 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นไม่มีความ
เพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของ
กิจการ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่
จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 
4.13 ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการทดสอบ
ทางสถิติเท่ากับ 0.174 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.4015 จึงไม่สามารถยอมรับ
สมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.12 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.13 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.500  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแส
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เงินสดสุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการ
ทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test  
   4.3.4.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.2900 ซึ่งต่ ากว่า 137.2933 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสด
ที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่
โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.13 ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีค่านัยส าคัญของ
การทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1735 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.12 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.13ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.3575  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดย
วิธี Paired T-test  
   4.3.4.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
(Cash flow return on assets) 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.7780 ซึ่งสูงกว่า 0.7330 ที่เป็นค่าเฉลี่ย
ของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพต่ า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
ก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.13 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่า
นัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2330  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม
ของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.12 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.13 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.3275  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้
ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม
ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐาน 
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
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ตารางที่ 4.14 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสด
ที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.007 
0.006 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.007 
0.012 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.004 
0.003 
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ตารางที่ 4.15 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ี
มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ีมี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 

Paired 
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

2.0933 
1.9506 

 
1.8450 
1.9250 

0.2600 0.2965 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

1.7417 
1.7250 

 
1.2500 
1.1850 

0.0660 0.0120 ปฏิเสธ H0 

Depreciation/amortizatio
n impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
0.5511 
0.5528 

 
0.3950 
0.3850 

0.4600 0.2640 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

0.9644 
0.9917 

 
0.6550 
0.6600 

0.1285 0.0210 ปฏิเสธ H0 

Capital investment per 
dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
2.2861 
2.2906 

 
0.5550 
0.5600 

0.1350 0.0900 
ไม่ ส ามารถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่
ของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ 
Paired T-test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์ที่

คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 

Paired 
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 BF < TFRS19* 

 
52221.6

2 
52206.6

7 

 
11.5800 
11.7100 0.1660 0.3060 

ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
0.2122 
0.2111 

 
0.1800 
0.1800 

0.0815 0.0785 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

 
  4.3.5 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม - กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

ในการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้การ
ทดสอบตามวิธี Shapiro-Wilk Test เนื่องจากมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 50 จากผลการทดสอบตาม 
ตารางที่ 4.14 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (Cash flow adequacy)  อัตราผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มี
ต่อกระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio) อัตราส่วนการลงทุนต่อ 
(Reinvestment ratio) เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital 
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investment per dollar of cash) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage 
ratio) และผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) มีค่า

นัยส าคัญน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  (α = 0.05)  จึงไม่มีการแจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้
สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้
พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test  และจากผลการวิจัยตาม ตารางที่ 4.15 ท าให้
ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test และ การทดสอบ
สมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ดังนี้ 
   4.3.5.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมี
การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 2.0933 ซึ่งสูงกว่า 1.9506 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิดเป็นก าไรที่มีคุณภาพต่ ากว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.15 ของดัชนีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2600  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.14 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.15 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.2965  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้  
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   4.3.5.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
(Cash flow adequacy)  

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.7417 ซึ่งสูงกว่า 1.7250 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนได้ต่ าลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.15 ของความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.0660  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความเพียงพอของกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.14 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.15 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0120  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงยอมรับ
สมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความเพียงพอของกระแสเงินสดของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับความเพียงพอของกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มา
ใช้  
   4.3.5.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)  

ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด
มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.5511 ซึ่งต่ ากว่า
0.5528 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่า
หลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานของกิจการ
ในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับกระแสเงิน
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สดที่มีอยู่ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.15 ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดมีค่า
นัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.4600 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่
มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้
ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย
ที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.14 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.15 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.2640  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทาง
เดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test 
   4.3.5.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

อัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.9644 ซึ่งสูงกว่า 0.9917 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
หลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษา
ระดับทุนที่ต่ ากว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.15 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1285  ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือ
อัตราส่วนการลงทุนต่อของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
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เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.14 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.15 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0210  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงสามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราส่วนการลงทุนต่อของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้  
   4.3.5.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 2.2861 ซึ่งต่ ากว่า 2.2906 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นไม่มีความ
เพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของ
กิจการ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่
จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 
4.15 ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการทดสอบ
ทางสถิติเท่ากับ 0.1350 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับ
สมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.14 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.15 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0900  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับ
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กระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้
ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสด
สุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบ
สมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test  
   4.3.5.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 52221.62 ซึ่งสูงกว่า 52206.67 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสด
ที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยได้ต่ าลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่
โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.15 ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีค่านัยส าคัญของ
การทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1660  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมี
การน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.14 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.15 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.3060  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเม่ือเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired 
T-test  
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   4.3.5.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
(Cash flow return on assets) 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.2122 ซึ่งสูงกว่า 0.2111 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพต่ า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.15 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อ
มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.0815  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์
รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-WilkTestof 
Normality ใน ตารางที่ 4.14 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.15 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0785  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมี
การน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test  

 
 
 
 



85 
 

ตารางที่ 4.16 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสด
ที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.810 
0.822 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.732 
0.343 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.001 
0.002 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.454 
0.444 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.093 
0.093 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.950 
0.950 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.991 
0.991 
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ตารางที่ 4.17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ีมี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากท่ีมี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์

ที่คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-
Rank 
Test 

Paired 
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
0.9425 
1.0375 

 
0.9850 
1.1600 

0.1565 0.0545 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

0.6150 
0.7125 

 
0.5350 
0.5350 

0.1955 0.1585 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Depreciation/amortization 
impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
1.7325 
1.7175 

 
0.3200 
0.3250 

0.238 0.3275 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

0.6900 
0.6875 

 
0.4850 
0.4800 

0.1955 0.1575 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Capital investment per 
dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
3.5675 
3.5675 

 
2.1800 
2.1800 

0.5000 0.5000 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่
ของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ 
Paired T-test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจาก
ที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์

ที่คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 

ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-
Rank 
Test 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 
 

6.4975 
6.4975 

 
6.1500 
6.1500 

0.5000 0.5000 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
0.1075 
0.1075 

 
0.1100 
0.1100 

0.5000 0.5000 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

 
  4.3.6 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม – กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า 
อุตสาหกรรม 

ในการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้การ
ทดสอบตามวิธี Shapiro-Wilk Test เนื่องจากมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 50 จากผลการทดสอบตาม 
ตารางที่ 4.16 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (Cash flow adequacy) อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) เงินลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital investment per dollar of cash) 
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) และ อัตราผลตอบแทนของ
กระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) มากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  
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(α = 0.05) จึงสรุปว่าอัตราส่วนที่กล่าวมานี้มีการแจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่
เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตาม
วิธี Paired T-test 

ในขณะที่ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สด (Depreciation/amortization impact ratio) มีค่านัยส าคัญน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด 

(α = 0.05) จึงไม่มีการแจกแจงแบบปกติจึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้าย
ของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐานโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test 
และจากผลการวิจัยตาม ตารางที่ 4.17 ท าให้ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบ
จับคู่โดยวิธี Paired T-test และ การทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ดังนี้ 
   4.3.6.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมี
การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.9425 ซึ่งต่ ากว่า 1.0375 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิดเป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.17 ของดัชนีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1565  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.16 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
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   4.3.6.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
(Cash flow adequacy)  

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.6150 ซึ่งต่ ากว่า 0.7125 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.17 ของความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1955  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityใน ตารางที่ 4.16 ที่มีค่านัยส าคัญสูงกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบตามวิธี Paired T-test ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความ
เพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.6.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)  

ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.7325 ซึ่งสูง
กว่า1.7175 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าว
ได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานของ
กิจการในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดที่มีอยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-
test ตาม ตารางที่ 4.17 ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2380 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
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บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.16 ที่มีค่าต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.17 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.3275  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหลังมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับผลกระทบของค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test  
   4.3.6.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

อัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.6900 ซึ่งสูงกว่า 0.6875 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
หลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษา
ระดับทุนที่ต่ ากว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.17 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1955 ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.16 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คืออัตราส่วนการลงทุนต่อ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ 

 
 



91 
 

   4.3.6.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 3.5675 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นมีความเพียงพอต่อ
การน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของกิจการในระดับ
ที่พอๆกัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 
4.17 ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการทดสอบ
ทางสถิติเท่ากับ 0.500  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับ
สมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.16 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.6.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 6.4975 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้
นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระ
ดอกเบี้ยได้พอๆกันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.17ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 
0.500  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.16 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คือความสามารถในการ
จ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการ
น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
   4.3.6.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
(Cash flow return on assets) 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.1075 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพพอๆกัน เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.17ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่า
นัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.500 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 
จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้  

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.16 ที่มีค่านัยส าคัญ มากกว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบ Paired T-test ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของ
กระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแส
เงินสดต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 
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ตารางที่ 4.18 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการแจกแจงข้อมูลของอัตราส่วนจากกระแสเงินสด
ที่ใช้วัดถึงคุณภาพก าไรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of Normality ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่สมมติฐานค่านัยส าคัญเท่ากับ 0.05 

 
ตัวแปรตาม Sig. 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Depreciation/amortization impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Capital investment per dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 

Cash flow return on assets 
         BF 
         TFRF19 

 
0.000 
0.000 
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ตารางที่ 4.19 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่ของ
อัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ Paired T-
test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank 
Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่
มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจากที่มี
การน ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์

ที่คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 

Paired 
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Operating cash index 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
1.1720 
1.2096 

 
0.2900 
0.3600 

0.1890 0.1930 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow adequacy 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
0.4584 
0.4720 

 
0.2200 
0.2000 

0.2845 0.2490 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Depreciation/amortizati
on impact ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19 

 
1.9812 
1.9000 

 
0.2200 
0.2500 

0.206 0.5000 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Reinvestment ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19* 

 
3.6508 
3.1316 

 
1.5700 
1.2200 

0.0690 0.0175 ปฏิเสธ H0 

Capital investment per 
dollar of cash 
         BF 
         TFRF19 

BF > TFRS19* 

 
0.8584 
1.9816 

 
0.0000 
0.0000 

0.1685 0.1725 
ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความต่างของค่าเฉลี่ยสองกลุ่มประชากรแบบจับคู่
ของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดโดยใช้พารามิเตอร์ (Parametric) ตามวิธีของ 
Paired T-test และไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non-Parametric) ตามวิธี Wilcoxon 
Signed-Rank Test ของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
H0: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ไม่ต่ ากว่าคุณภาพก าไร
หลังจากท่ีมีการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ 
HA: คุณภาพก าไรก่อนการน ามาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี19 มาใช้ ต่ ากว่าคุณภาพก าไรหลังจาก
ที่มีการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับที1่9 มาใช้ 

 

ตัวแปรตาม 
ความสัมพันธ์

ที่คาดหวัง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่ามัธย-
ฐาน 

P-Value (1-tail) 
ผลตามวิธ ี
Wilcoxon 
Signed-

Rank Test 

Paired 
T-test 

Wilcoxo
n 

Signed-
Rank 
Test 

Interest coverage ratio 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 
 

569.09 
594.73 

 
4.7600 
4.7600 

0.1640 0.0805 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

Cash flow return on 
assets 
         BF 
         TFRF19 

BF < TFRS19 

 
0.0780 
0.0784 

 
0.0500 
0.0400 

0.4450 0.3655 
ไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 

 
  4.3.7 ผลการวิเคราะห์สถิติแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม – กลุ่มอุตสาหกรรม 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ในการทดสอบการแจกแจงของประชากรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จะใช้การ
ทดสอบตามวิธี Shapiro-Wilk Test เนื่องจากมีจ านวนประชากรต่ ากว่า 50 จากผลการทดสอบตาม 
ตารางที่ 4.18 ได้ผลค่านัยส าคัญของอัตราส่วนจากกระแสเงินสดจ านวน 7 อัตราส่วน คือ ดัชนีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (Cash flow adequacy) และ อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) เงินลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital investment per dollar of cash) 
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ตั ด จ า ห น่ า ย ที่ มี ต่ อ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด
(Depreciation/amortization impact ratio) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest 
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coverage ratio) และ อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on 

assets) มีค่านัยส าคัญน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด  (α = 0.05)  จึงไม่มีการแจกแจงแบบปกติ
จึงส่งผลให้สถิติทดสอบที่เหมาะสมในการสรุปผลขั้นสุดท้ายของงานวิจัย คือ การทดสอบสมมติฐาน
โดยไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test  และจากผลการวิจัยตาม ตารางที่ 4.19 
ท าให้ได้ผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test และ การ
ทดสอบสมมติฐานค่ามัธยฐานของประชากรโดยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test ดังนี้ 
   4.3.7.1 ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 

ดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมี
การน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.1720 ซึ่งต่ ากว่า 1.2096 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นการแสดงถึงคุณภาพของการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสดที่สัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันกับการเกิดก าไร และก าไรที่เกิดเป็นก าไรที่มีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.19  ของดัชนีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1890  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยดัชนีกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี  Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.18 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.19 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1930  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่
สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้  
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   4.3.7.2 ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
(Cash flow adequacy)  

ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.4584 ซึ่งต่ ากว่า 0.4720 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถในการด าเนินให้เกิดกระแสเงินสดที่
เพียงพอต่อการช าระคืนหนี้สิน จ่ายปันผล และการลงทุนได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสอง
ประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.19 ของความเพียงพอของกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1890  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือค่าเฉลี่ยความเพียงพอของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยความ
เพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityใน ตารางที่ 4.18 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.19 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1930  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความเพียงพอของกระแสเงินสดของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับความเพียงพอของกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบ
จับคู่โดยวิธี Paired T-test  
   4.3.7.3 ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อ 
กระแสเงินสด (Depreciation/amortization impact ratio)  

ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 1.9812 ซึ่งสูง
กว่า1.9000 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าว
ได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นบริษัทมีประสิทธิภาพการท างานของ
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กิจการในการด าเนินงานให้กระแสเงินสดที่มากพอและค่าใช้จ่ายมีผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดที่มีอยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-
test ตาม ตารางที่ 4.19 ของผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงิน
สดมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.2845 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัด
จ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.18 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.19ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.500  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับผลกระทบของค่า
เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสดก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี 
Paired T-test  
   4.3.7.4 อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio)  

อัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 3.6508 ซึ่งสูงกว่า 3.1316 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วง
หลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงประสิทธิภาพของกิจการเกี่ยวกับความสามารถในการลงทุนต่อ และรักษา
ระดับทุนที่ต่ ากว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.19ของอัตราส่วนการลงทุนต่อมีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.0690  ซึ่งมี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือ
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อัตราส่วนการลงทุนต่อของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อน
มีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normalityใน ตารางที่ 4.18 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.19 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0175  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราส่วนการลงทุนต่อของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการลงทุนต่อก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้  
   4.3.7.5 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ  
(Capital investment per dollar of cash) 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.8584 ซึ่งต่ ากว่า 1.9816 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกระแสเงินสดสุทธิที่กิจการท ามาหาได้นั้นมีความ
เพียงพอต่อการน าไปลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ถาวร หรือการลงทุนกลับเข้าไปในสินทรัพย์ของ
กิจการมากกว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม 
ตารางที่ 4.19ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ มีค่านัยส าคัญของการ
ทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1685 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คือเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ า
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ 
ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.18 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
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การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.19 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1725  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับ
กระแสเงินสดสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อ
เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ ก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทาง
เดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test   
   4.3.7.6 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio)  

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 569.0896 ซึ่งต่ ากว่า 594.7308 ที่เป็นค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงความสามารถของกิจการในการด าเนินงานให้เกิดกระแสเงินสด
ที่เพียงพอต่อการจ่ายช าระดอกเบี้ยได้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงก่อนมีการน า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่
โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.19 ของความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีค่านัยส าคัญของ
การทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.1640  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้  ซึ่ งก็คือความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.18 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.19 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0805  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเทียบกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
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การบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบ
จับคู่โดยวิธี Paired T-test  
   4.3.7.7 อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม  
(Cash flow return on assets) 

อัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวมมีค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ คือ 0.0780 ซึ่งต่ ากว่า 0.0784 ที่เป็น
ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนช่วงหลังมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ กล่าวได้ว่าหลังจากมีการ
น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้นั้นแสดงถึงกิจการไม่สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและก าไรของกิจการนั้นก็จะถือว่ามีคุณภาพสูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนช่วงก่อนมีการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ แต่จากผลการทดสอบสมมติฐาน
ค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test ตาม ตารางที่ 4.19 ของอัตราส่วนการลงทุนต่อ
มีค่านัยส าคัญของการทดสอบทางสถิติเท่ากับ 0.4450  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 
0.05 จึงไม่สามารถยอมรับสมมติฐานรองได้ ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์
รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์
รวมก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยไม่มีลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
แบบปกติจากผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูลของประชากรตามวิธี Shapiro-Wilk Test of 
Normality ใน ตารางที่ 4.18 ที่มีค่านัยส าคัญต่ ากว่าค่านัยส าคัญที่ตั้งไว้ที่ 0.05 ดังนั้นในการสรุปผล
การทดสอบสมมติฐานจึงใช้ผลตามการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ตามวิธี Wilcoxon Signed-
Rank Test โดยมีผลการทดสอบตาม ตารางที่ 4.19 ปรากฏว่าการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.3655  ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05  จึงไม่สามารถ
ยอมรับสมมติฐานรองได้ คือสามารถสรุปได้ว่า ค่ามัธยฐานอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อ
สินทรัพย์รวมของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสด
ต่อสินทรัพย์รวมก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ เป็นไปในทางเดียวกันกับการ
ทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยสองประชากรแบบจับคู่โดยวิธี Paired T-test  
 
 
 
        



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   
  ในบทนี้จะสรุปผลการวิจัย จากการรวบรวมข้อมูลและน ามาหาค่าทางสถิติแล้ว โดยจะ
แบ่งเนื้อหาในบทนี้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

   
  งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 “เรื่อง

ผลประโยชน์พนักงาน” มาใช้ ที่มีต่อคุณภาพก าไร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของการน า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานมาใช้ที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์และศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19 เรื่องผลประโยชน์พนักงานที่มีต่อ
คุณภาพก าไรแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกศึกษา คือบริษัทในกลุ่ม SET100 ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 81 บริษัท โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลรายงานทางการเงินปี 2553 และ 2554 ของกลุ่มที่ศึกษา และน ามาทดสอบด้วยโปรแกรม 
SPSS for window โดยใช้ค่าสถิติทดสอบ Kolmogarov -Smirnov Test of Normality, Shapiro-
Wilk Test,Paired T-test และ Wilcoxon Signed-Rank จากการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อคุณภาพก าไรของบริษัทท าให้ได้สมมติฐานว่า การน ามาตรฐาน ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์
พนักงานมาใช้จะส่งผลให้มีอัตราส่วนดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash index) 
ที่สูงขึ้น จากผลการค านวณพบว่าอัตราส่วนกระแสเงินสดที่บ่งบอกถึงคุณภาพก าไรของบริษัทที่ให้
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเป็นไปตามที่คาดหวังคือ อัตราส่วนดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
(Operating cash index) อัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash flow 
adequacy) อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด 
(Depreciation/amortization impact ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
(Interest coverage ratio) เพ่ือหาว่าคุณภาพก าไรที่ได้นี้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จึงน ามา
ทดสอบผลการวิจัยด้วยวิธีทางสถิติ แต่เนื่องด้วยการแจกแจงของข้อมูลนั้น ไม่เป็นการแจกแจงแบบ
ปกติ จึงสรุปการทดสอบโดยการใช้ค่ามัธยฐานตามวิธี Wilcoxon Rank test เมื่อทดสอบความด้วย
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่ามีเพียงอัตราส่วนดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
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เท่านั้นที่มี ค่ามัธยฐานดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนมี
การน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้กิจการมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานโดย
เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิสูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นก าไรของกิจการหลังจากมีการปรับใช้ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 แล้วนั้นส่งผลให้มีคุณภาพก าไรที่สูงขึ้น 

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 “เรื่องผลประโยชน์
พนักงาน” มาใช้นั้นส่งผลให้กิจการมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการด าเนินงานโดย
เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรด้านอ่ืนๆ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องไปในทางเดียวกับผลวิจัยของ David-Friday et al. (1999) ว่าการ
รับรู้หนี้สินจากผลประโยชน์หลังออกจากงานที่มีความสัมพันธ์ต่อน้ าหนักของการทดสอบราคาตลาด
เมื่อเทียบกับก่อนหน้าการน าเอามาตรฐานทางการบัญชีมาใช้  

  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาแยกออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือศึกษาผลกระทบที่มีต่อ
แต่ละอุตสาหกรรมพบว่า มีจ านวน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม  คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร  กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจ านวน  กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรจ านวน กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินจ านวน  และกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรม
รมใดท่ีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19“เรื่องผลประโยชน์พนักงาน” มาใช้ส่งผลต่ออัตราส่วน
กระแสเงินสดที่แสดงถึงคุณภาพก าไรของบริษัทแตกต่างจากก่อนการน ามาใช้อย่างมีสาระส าคัญที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05มีจ านวนสองกลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  
และกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยที่ผลของการวิเคราะห์ทางสถิติให้ผลการวิจัย 
ดังนี้ 
 
  5.1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

อัตราส่วนกระแสเงินสดที่บ่งบอกถึงคุณภาพก าไรของบริษัทที่ให้ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลเป็นไปตามที่คาดหวังคือ อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) ถึงแม้ค่าเฉลี่ยที่ได้จะ
เป็นไปตามท่ีคาดหวังคือมีคุณภาพก าไรสูงกว่าก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 มาใช้ แต่
จากผลสรุปการทดสอบโดยการใช้ค่าทางสถิติค่าเฉลี่ย Pair T-test และค่ามัธยฐานตามวิธี Wilcoxon 
Rank test ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่าไม่มีอัตราส่วนใดที่ส่งผลให้คุณภาพก าไร
หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสามารถสรุปได้
ว่าการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ไม่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีสาระส าคัญ 
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  5.1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
อัตราส่วนกระแสเงินสดที่บ่งบอกถึงคุณภาพก าไรของบริษัทที่ให้ค่าเฉลี่ยของ

ข้อมูลเป็นไปตามที่คาดหวังคือ อัตราส่วนดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash 
index) อัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash flow adequacy) 
อัตราส่ วนผลกระทบของค่ า เสื่ อมราคาและค่ า ใช้จ่ ายตัดจ าหน่ ายที่มี ต่ อกระแสเงินสด 
(Depreciation/amortization impact ratio) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest 
coverage ratio)  และอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on 
assets) ถึงแม้ค่าเฉลี่ยที่ได้จะเป็นไปตามท่ีคาดหวังคือมีคุณภาพก าไรสูงกว่าก่อนมีการน าเอามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่19 มาใช้ แต่จากผลสรุปการทดสอบโดยการใช้ค่าทางสถิติค่าเฉลี่ย Pair T-test และ
ค่ามัธยฐานตามวิธี Wilcoxon Rank test ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่าไม่มี
อัตราส่วนใดที่ส่งผลให้คุณภาพก าไรหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ ไม่มีผลต่อฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมีสาระส าคัญ 
 
  5.1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 

อัตราส่วนกระแสเงินสดที่บ่งบอกถึงคุณภาพก าไรของบริษัททั้ง 7 อัตราส่วนนั้น
ให้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเป็นไปตามที่คาดหวังแต่ถึงแม้ค่าเฉลี่ยที่ได้จะเป็นไปตามที่คาดหวังคือมีคุณภาพ
ก าไรสูงกว่าก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 มาใช้ แต่จากผลสรุปการทดสอบโดยการใช้
ค่าทางสถิติค่าเฉลี่ย Pair T-test และค่ามัธยฐานตามวิธี Wilcoxon Rank test ด้วยระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่าไม่มีอัตราส่วนใดที่ส่งผลให้คุณภาพก าไรหลังมีการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าการน าเอามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ ไม่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรอย่างมีสาระส าคัญ 
 
  5.1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

อัตราส่วนกระแสเงินสดที่บ่งบอกถึงคุณภาพก าไรของบริษัทที่ให้ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลเป็นไปตามที่คาดหวังคือ อัตราส่วนดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash 
index) อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด 
(Depreciation/amortization impact ratio) อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest 
coverage ratio)  อัตราส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดสุทธิ (Capital 
investment per dollar of cash) และอัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) ถึงแม้
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ค่าเฉลี่ยที่ได้จะเป็นไปตามที่คาดหวังคือมีคุณภาพก าไรสูงกว่าก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่19 มาใช้ แต่จากผลสรุปการทดสอบโดยการใช้ค่าทางสถิติค่าเฉลี่ย Pair T-test และค่ามัธย
ฐานตามวิธี Wilcoxon Rank test ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่าไม่มีอัตราส่วนใดที่
ส่งผลให้คุณภาพก าไรหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ สามารถสรุปได้ว่าการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ ไม่มีผลต่อฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินอย่างมีสาระส าคัญ 
 
  5.1.5 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

จากผลสรุปการทดสอบโดยการใช้ค่าทางสถิติค่าเฉลี่ย Pair T-test และค่ามัธย
ฐานตามวิธี Wilcoxon Rank test ด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่าอัตราส่วนความ
เพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  และอัตราส่วนการลงทุนต่อที่ส่งผลให้คุณภาพก าไร
หลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติดังนั้นจึงสรุปได้
ว่าการที่น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 “เรื่องผลประโยชน์พนักงาน”  มาใช้ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการนั้นส่งผลให้กิจการมีความสามารถความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิด
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการของกิจการ และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของกิจการในการรักษาระดับทุนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรด้าน
อ่ืนๆ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
  5.1.6 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 

อัตราส่วนกระแสเงินสดที่บ่งบอกถึงคุณภาพก าไรของบริษัทที่ให้ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูลเป็นไปตามที่คาดหวังคือ อัตราส่วนดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Operating cash 
index) อัตราส่วนความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (Cash flow adequacy)  และ
อัตราส่ วนผลกระทบของค่ า เสื่ อมราคาและค่ า ใช้จ่ ายตัดจ าหน่ ายที่มี ต่ อกระแสเ งินสด 
(Depreciation/amortization impact ratio) ถึงแม้ค่าเฉลี่ยที่ได้จะเป็นไปตามที่คาดหวังคือมี
คุณภาพก าไรสูงกว่าก่อนมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 มาใช้ แต่จากผลสรุปการทดสอบ
โดยการใช้ค่าทางสถิติค่าเฉลี่ย Pair T-test และค่ามัธยฐานตามวิธี Wilcoxon Rank test ด้วยระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่าไม่มีอัตราส่วนใดที่ส่งผลให้คุณภาพก าไรหลังมีการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่าการน าเอา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้ ไม่มีผลต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมอย่างมีสาระส าคัญ 
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  5.1.7 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
การแจกแจงของข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง นั้น ไม่

เป็นการแจกแจงแบบปกติ จึงสรุปการทดสอบโดยการใช้ค่ามัธยฐานตามวิธี Wilcoxon Rank test 
เมื่อทดสอบความด้วยระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่ามีอัตราส่วนการลงทุนต่อที่ส่งผลให้
คุณภาพก าไรหลังมีการน าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มาใช้สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่น าเอามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 “เรื่องผลประโยชน์พนักงาน”  มาใช้ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนั้นส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
กิจการในการลงทุนต่อและรักษาระดับทุนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพก าไรด้าน
อ่ืนๆ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 
  จากผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 “เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน” มาใช้ ที่มีต่อคุณภาพก าไร ครั้งนี้ได้น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19 “เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชี เรื่องผลประโยชน์
พนักงานฉบับที่มีการน ามาใช้เป็นครั้งแรกที่มีข้อก าหนดในการบันทึกและการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานทุกรูปแบบที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ม หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้
การศึกษางานชิ้นนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบในการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่19“เรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก ว่าส่งผลให้คุณภาพก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สูงขึ้นและและมีผลกระทบต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมโดยศึกษาจากกลุ่มประชากร
SET100 เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด  

  เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากประเภทของธุรกิจ 
จ านวนพนักงาน  รวมถึงการวิจัยแยกตามประเภทของวิธีการเลือกปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งเป็นข้อจ ากัด
ทางการวิจัยครั้งนี้ ที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพก าไรของบริษัทอันเนื่องมาจากมีการน ามาตรฐานฉบับ
ใหม่มาใช้ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยอื่นๆที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) ผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ที่มีต่อแต่ละอุตสาหกรรมแยกตาม
ประเภทธุรกิจ 

(2) ผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ที่เกิดจากจ านวนพนักงานในบริษัท 
(3) ผลกระทบของการน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ที่เกิดจากการเลือกวิธีปฏิบัติทาง

บัญชี 
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ภาคผนวก ก 

ตารางแสดงรายช่ือบริษัทที่น ามาใช้เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย 

 

ตาราง ก แสดงรายชื่อบริษัทที่น ามาใช้เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย 

 

ล าดับที ่ ชื่อบริษัท 

1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 

2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

4 บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 

5 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 

7 บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 

8 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

9 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

11 บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

12 บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

13 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

14 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 

15 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 

16 บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

17 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

18 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 

19 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

20 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริชคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

21 บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

22 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
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ตาราง ก (ต่อ) แสดงรายชื่อบริษัทท่ีน ามาใช้เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย 

 

ล าดับที ่ ชื่อบริษัท 

23 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

26 บริษัทแลนด์แอนดเ์ฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

27 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

28 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

29 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 

30 บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

31 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

32 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

33 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

34 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

35 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

36 บริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) 

37 บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 

38 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

39 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

40 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 

41 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

42 บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

43 บริษัท ไดนาสตี้เซรามคิ จ ากัด (มหาชน) 

44 บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) 

45 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

46 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

47 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

48 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
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ตาราง ก (ต่อ) แสดงรายชื่อบริษัทท่ีน ามาใช้เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย 

 

ล าดับที ่ ชื่อบริษัท 

49 บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) 

50 บริษัท อิตาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

51 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 

52 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

53 บริษัท ล็อกซเลย่์ จ ากัด (มหาชน) 

54 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

55 บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 

56 บริษัท มาลสีามพราน จ ากัด (มหาชน) 

57 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

58 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

59 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 

60 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอรเ์ฟค จ ากัด (มหาชน) 

61 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

62 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 

63 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

64 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

65 บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

66 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

67 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

68 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

69 บริษัท แสนสริิ จ ากัด (มหาชน) 

70 บริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) 

71 บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 

72 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

73 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนยีริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน) 

74 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากัด (มหาชน) 
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ตาราง ก (ต่อ) แสดงรายชื่อบริษัทท่ีน ามาใช้เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัย 

 

ล าดับที ่ ชื่อบริษัท 

75 บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

76 บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 

77 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 

78 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 

79 บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) 

80 บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 

81 บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบคุณภาพก าไรรายบริษัท 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบคุณภาพก าไรรายบริษัท 

 

ตาราง ข เปรียบเทียบคุณภาพก าไรตามดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รายบริษัท 

 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
ดัชนีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 

2553 2553(หลัง) เปรียบเทียบ 
1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) 2.19 2.17 ต  าลง 

2 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 11.77 8.05 ต  าลง 

3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 1.26 1.16 ต  าลง 

4 บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 2.11 2.41 สูงขึ้น 

5 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 1.58 1.58 สูงขึ้น 

6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด(มหาชน) 1.87 1.97 สูงขึ้น 

7 บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 1.31 1.32 สูงขึ้น 

8 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 2.34 2.22 ต  าลง 

9 บริษัท เบอร์ลี  ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 2.05 2.03 ต  าลง 

10 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 6.85 6.85 ต  าลง 

11 บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน) -164.13 -110.96 สูงขึ้น 

12 บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 9.75 9.55 ต  าลง 

13 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 1.85 2.80 สูงขึ้น 

14 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 0.69 0.69 เท่าเดิม 

15 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากดั (มหาชน) 3.44 3.45 สูงขึ้น 

16 บริษัทเดลต้าอีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0.54 1.02 สูงขึ้น 

17 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 0.15 0.15 เท่าเดิม 

18 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 1.38 1.38 เท่าเดิม 

19 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) 3.12 3.13 สูงขึ้น 

20 บริษัท อินเตอร์เนชั นแนล รีเสริชคอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) 1.02 1.04 สูงขึ้น 

21 บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 0.93 0.95 สูงขึ้น 

22 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั นแนล จ ากัด (มหาชน) 5.27 5.27 เท่าเดิม 
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ตาราง ข (ต่อ) เปรียบเทียบคุณภาพก าไรตามดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รายบริษัท 

 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
ดัชนีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
2553 2553(หลัง) เปรียบเทียบ 

23 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.55 0.69 สูงขึ้น 

24 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) -1.86 -1.80 สูงขึ้น 

25 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 1.86 1.86 สูงขึ้น 

26 บริษัทแลนด์แอนดเ์ฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) -0.19 -0.19 เท่าเดิม 

27 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 1.53 1.54 สูงขึ้น 

28 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 1.79 1.79 ต  าลง 

29 บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 1.02 1.03 สูงขึ้น 

30 บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 0.75 0.75 เท่าเดิม 

31 บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) -3.96 -3.75 สูงขึ้น 

32 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 1.84 1.91 สูงขึ้น 

33 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 3.44 3.47 สูงขึ้น 

34 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 1.47 1.48 สูงขึ้น 

35 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) 4.99 8.42 สูงขึ้น 

36 บริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) 1.32 1.34 สูงขึ้น 

37 บริษัท ไทยยูเนี ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) 1.02 1.03 สูงขึ้น 

38 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 2.33 3.23 สูงขึ้น 

39 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) -0.91 -0.91 เท่าเดิม 

40 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 1.42 1.42 สูงขึ้น 

41 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 2.64 2.64 เท่าเดิม 

42 บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 1.40 1.40 เท่าเดิม 

43 บริษัท ไดนาสตี้เซรามคิ จ ากัด (มหาชน) 1.31 1.31 เท่าเดิม 

44 บริษัท เด็มโก้ จ ากดั (มหาชน) -0.77 -0.77 ต  าลง 

45 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 3.52 3.52 เท่าเดิม 

46 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) -3.31 -1.17 สูงขึ้น 

47 บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) -0.02 -0.02 เท่าเดิม 
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ตาราง ข (ต่อ) เปรียบเทียบคุณภาพก าไรตามดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รายบริษัท 

 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
ดัชนีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
2553 2553(หลัง) เปรียบเทียบ 

48 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ ง จ ากัด (มหาชน) -0.55 -0.55 สูงขึ้น 

49 บริษัท เหมราชพัฒนาที ดิน จ ากดั (มหาชน) 0.29 0.25 ต  าลง 

50 บริษัท อิตาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 2.36 2.01 ต  าลง 

51 บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 1.61 1.64 สูงขึ้น 

52 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 0.48 0.48 เท่าเดิม 

53 บริษัท ล็อกซเลย่์ จ ากัด (มหาชน) -3.80 -3.79 สูงขึ้น 

54 บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) -0.08 -0.08 สูงขึ้น 

55 บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) 1.92 1.94 สูงขึ้น 

56 บริษัท มาลสีามพราน จ ากัด (มหาชน) 1.02 0.81 ต  าลง 

57 บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 0.32 0.58 สูงขึ้น 

58 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 1.23 1.21 ต  าลง 

59 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ากัด (มหาชน) -0.41 -0.27 สูงขึ้น 

60 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอรเ์ฟค จ ากัด (มหาชน) 0.75 0.75 เท่าเดิม 

61 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) -0.41 -0.43 ต  าลง 

62 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 0.01 0.02 สูงขึ้น 

63 บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 2.36 2.36 ต  าลง 

64 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) 3.21 3.24 สูงขึ้น 

65 บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 4.12 4.16 สูงขึ้น 

66 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 1.80 1.83 สูงขึ้น 

67 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน) -0.62 -0.61 สูงขึ้น 

68 บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 1.66 1.83 สูงขึ้น 

69 บริษัท แสนสริิ จ ากัด (มหาชน) -1.37 -1.50 ต  าลง 

70 บริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) 0.01 0.01 สูงขึ้น 

71 บริษัท สหวิริยาสตลีอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 1.04 1.37 สูงขึ้น 

72 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) -1.94 -1.96 ต  าลง 
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ตาราง ข (ต่อ) เปรียบเทียบคุณภาพก าไรตามดัชนีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน รายบริษัท 

 

ล าดับ ชื่อบริษัท 
ดัชนีกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
2553 2553(หลัง) เปรียบเทียบ 

73 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนยีริ งแอนด์คอนสตรัคชั น จ ากัด(มหาชน) 3.08 3.14 สูงขึ้น 

74 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากัด (มหาชน) 0.24 0.36 สูงขึ้น 

75 บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) -2.35 -2.30 สูงขึ้น 

76 บริษัท ไทยรับประกันภยัต่อ จ ากดั (มหาชน) 2.83 2.86 สูงขึ้น 

77 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) 1.47 1.47 สูงขึ้น 

78 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 2.33 2.48 สูงขึ้น 

79 บริษัท ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) -1.88 -1.58 สูงขึ้น 

80 บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 0.56 0.56 เท่าเดิม 

81 บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.13 0.13 เท่าเดิม 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวณัฐติณณา ฉิมท้วม 
วันเดือนปีเกิด 28 เมษายน 2532 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: บัญชีบัณฑิต 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
ประสบการณ์ท างาน 2557 – ปัจจุบัน: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 


